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Sinds de eerste druk van dit werk in 1925 verscheen, hebben
schrijvers als Baasch, De Boer, Mansvelt, Posthumus, Sneller en
anderen nieuw licht laten schijnen over Nederlands economischen
toestand in de 19e eeuw. Vandaar, dat het eerste hoofdstuk de
meeste veranderingen heeft ondergaan. Nieuwe bronnen omtrent
de arbeidende klasse werden slechts gevonden in een bedrijfsenquéte van 1843 en in aanvullend materiaal, uit diverse gemeentearchieven opgespoord, betreffende de enquetes en statistieken van
1816 en 1819. Voorts zijn verschillende passages uit theoretischeconomisch oogpunt herzien en aangevuld. De opmerkingen, die
naar aanleiding van den eersten druk door diverse beoordeelaars
werden gemaakt, zijn steeds ter plaatse in voetnoten kritisch getoetst ; tot het aanbrengen van ingrijpende wijzigingen hebben zij
nergens aanleiding gegeven.
Amsterdam, October 1928

I. J. B.

INLEIDING
Het is een opmerkelijk verschijnsel, dat nog nimmer de geschiedenis is geschreven van den vierden stand in Nederland v6Or zijne
maatschappelijke ontwaking. Van den tijd na 1870, als met de
sociale wetgeving de vakbeweging en het socialisme opkomen, is
genoeg bekend, doch de voorafgaande periode ligt, wat de arbeidende klasse betreft, nog in een diepe duisternis, die noch door het
rapport van de staatscommissie, belast met het onderzoek naar
den toestand der fabriekskinderen, noch door de Idnderarbeidenquêtes van 1841 en 1860 voldoende kan worden gebroken. Het
boekje van Henriètte Roland Ho1st, dat onder den titel „Kapitaal
en arbeid in Nederland" een stuk sociale geschiedenis van Nederland wil geven, is niet meer dan een verdienstelijke schets. Zoodoende moet in boeken over de Nederlandsche arbeidswetgeving
de noodzakelijkheid van staatsbemoeiing met de arbeidsverhoudingen gedemonstreerd worden aan de misstanden, die in Engeland in de negentiende eeuw aan den dag kwamen 1 ). In deze
leemte poogt het hier aangeboden werk to voorzien.
De vraag, wat onder „arbeider" of „arbeidende klasse" moet
worden verstaan, moge den theoreticus hoofdbreken kosten 2),
voor een historisch onderzoek als het onderhavige, waarvoor de
bronnen traag vloeien, hebben wij voldoende houvast aan de opvatting, dat de arbeidende klasse hen omvat, die door het verrichten van de lageren, uitvoerenden arbeid in loondienst voorzien in
hun levensonderhoud en die, naast dit arbeidsinkomen, geen bezitsinkomen genieten. Aan de grenzen van het terrein, dat wij aldus afpaalden, staan eenerzijds de in huisindustrie werkzame personen, die, althans in sommige beroepen, een overgang vormen
tusschen den arbeiders- en den kleinen middenstand, anderzijds de
1) Zoo b.v. P. A. Diepenhorst, De Nederlandsche arbeidswetgeving (1921), p. 4749.
2) Hierover G. Briefs in Grundriss der Sozialiikonomik IX, I (1926), p. 142 sqq.
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personen, die door gebreken, onwil of onkunde niet in staat zijn
voor zichzelf te zorgen en tot de onderste laag van de maatschappij, die der paupers en gedeclasseerden, behooren.Wij hebben deze
laatste groep zooveel mogelijk buiten ons onderzoek gelaten, de
eerste echter voor een belangrijk deel mede behandeld, omdat in
de practijk de sociale positie van den huisindustrieel gewoonlijk
weinig verschilt van die van hen, die rechtstreeks in dienst van
den ondernemer zijn.
Een enkele opmerking over de wijze van bewerking der stof.
Het was noodzakelijk, de behandeling van het eigenlijke onderwerp te doen voorafgaan door een schets van Nederlands economische structuur tot 1870 (hoofdstuk I), waardoor niet alleen de
arbeider als onderdeel in het productiemechanisme beter kon worden begrepen, maar tevens de arbeidende klasse in haar geheel
tegenover de andere klassen in de maatschappij meer relief kon
verkrijgen. De onontgonnen staat, waarin het veld van onderzoek
verkeert, deed dit hoofdstuk tot grooteren omvang uitdijen dan
ons onderwerp op zichzelf zou vereischen.
Over den aard der gebruikte bronnen het volgende. Dat het
Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage weinig materiaal zou opleveren, was tevoren te verwachten, waar de arbeidende klasse
toenmaals als zoodanig volkomen buiten de sfeer der regeeringsbemoeiing lag ; een voorloopig onderzoek in het kabinetsarchief en
het archief van de afdeeling Nationale Nijverheid 1 ) werd daarom
niet voortgezet.
Het spreekt van zelf, dat het verrichten van nasporingen in alle
provinciale- en gemeentearchieven ondoenlijk was. Van de gedachte uitgaand, dat een nauwkeurig onderzoek in den uitstekend
geoutilleerd gemeentearchief voldoende inzicht zou geven in aard
en omvang van het materiaal, dat andere gemeenten zouden kunnen bieden, en dat eventueele bemoeiingen van landsregeering of
provincie ook hier hunne sporen moesten hebben achtergelaten,
heb ik mij bepaald tot een systematisch bewerken van de in het
Amsterdamsche Oud- en Nieuw-gemeentearchief voorhanden
stukken. Behalve de enquete van 1819 — waarover dadelijk meer
werden slechts losse documenten van meer bijkomstigen aard
aangetroffen, die als illustratie en als aanvulling belangrijke diensten konden bewijzen, doch geen basis opleverden waarop kon
9 Waterstaat na 1813, afd. N. N.
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worden voortgebouwd. Bovendien had de gemeentearchivaris van
Groningen, Dr. H. P. Coster, de groote vriendelijkheid een uitvoerige lijst samen te stellen van al het in zijn archief voorhanden
materiaal, dat geacht kon warden met het onderwerp in verband
te staan. Aangezien ook hier slechts bijzonderheden van secundair of zijdelingsch belang werden verkregen, kon het te Amsterdam gewonnen resultaat daardoor als bevestigd worden beschouwd.
Het eenige materiaal van meer fundamenteelen aard, dat uit
archieven werd verkregen, vormen een tweetal enquetes, uit 1816
en 1820, naar den toestand van de nijverheid. Zij hebben omtrent
de grootte der ondernemingen, den omvang van den kinderarbeid
en omtrent de loonshoogte zeer belangrijke en uitvoerige gegevens verschaft.
De enquete van 1816 was te voren niet onbekend. De resultaten
voor de gemeente Amsterdam zagen in 1904 het licht in de serie
Mededeelingen van het gemeentelijk bureau van statistiek 1) ; de
op Schiedam betrekking hebbende gegevens werden in 1920 in het
tijdschrift De Economist door P. J. Dobbelaar gepubliceerd 2),
die voor Rotterdam door S. Korteweg in het Rotterdamsch Jaarboekje van 1926 3). Daar in eerstgenoemde publicatie de ministerieele brief, die aan de enquete het aanzijn gaf, is afgedrukt, bepalen wij ons tot de vermelding van het feit, dat de minister van
binnenlandsche zaken (Riiell) zich den 31 en Augustus 1816 tot de
provinciale besturen wendde met het verzoek, de onder hen ressorteerende gemeenten statistieke tabellen te doen invullen naar
een door hem vastgesteld model. Die tabellen zouden voor elke
gemeente een opgave bevatten van de daar voorkomende bedrijven en het aantal ondernemingen in die bedrijven. Voorts werd
van elk bedrijf gevraagd: aantal arbeiders, loon, afzetgebied, mate
van bloei of verval.
De enquete van 1816 werd reeds in 1820 door een tweede gevolgd. De beantwoording was onvolledig gebleken. Wat onder
„Fabrieken en trafieken" moest worden verstaan, was niet nauwkeurig uitgemaakt en had tot onevenredigheden aanleiding gegeNo. 10.
z) P. J. Dobbelaar, De toestand der nijverheid te Schiedam in 1816 (Economist
1920, p. 430 sqq.).
3 ) Cf. Z. W. Sneller, De toestand der nijverheid te Amsterdam en Rotterdam volgens de enquae van 1816 (Bijdr. voor Vad. gesch, en Oudheidk. 6• R. III, p. 129 sqq.).
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ven '). Bovendien was de tariefwet van 3 October 1816 inmiddels
ingevoerd, zoodat het van belang werd geacht, het resultaat eener
driejarige werking dier wet te leeren kennen.
Den 14en Maart 1820 wendde derhalve de minister van publiek
onderwijs, nationale nijverheid en kolonien (Falck) zich tot de
Statencolleges met een analoog verzoek als Riiell in 1816 had gedaan. Geheel onbekend gebleven is, naar later bleek, ook deze enquête niet. In de Bijdragen tot de kennis van den tegenwoordigen
staat der provincie Groningen, Deel I, werd in 1860 door U. G.
Schilthuis een vergelij king gemaakt tusschen den toestand der
nijverheid in die provincie in 1819 en in 1856 2). Voor eerstgenoemd jaar gebruikte hij de enquete-1819 ; de brief van Falck
werd daarbij afgedrukt 3). Voor den inhoud van dezen brief worde
daarom naar Schilthuis' opstel verwezen.
De enquete-1819 onderscheidt zich van haar voorgangster niet
slechts door grootere volledigheid, maar ook door het feit, dat zij
naar het aantal kinderen vroeg, dat in elk bedrijf werkte en naar
het door dezen verdiende loon. Om deze reden is zij als grondslag
gebruikt, de enquete-1816 slechts als aanvulling.
Op het Algemeen Rijksarchief was van geen der beide enquetes
iets te vinden, hoewel de verschillende provincien wel degelijk hun
antwoord bleken te hebben ingezonden. De provinciale archieven, tot welke ik mij daarop wendde, leverden niet alle het gewenschte resultaat. Van de enquete-1819 kwam slechts in twee provincien, Friesland en Drente, een volledig afschrift van de naar
Den Haag gezonden opgave voor den dag, terwijl dit voor de enquéte-1816 slechts het geval was in Utrecht, Noord-Holland en
eveneens Drente. Toen ik later een aanwijzing meende te vinden,
dat zich materiaal, de enquete-1819 betreffende, op het departement van Arbeid, Handel en Nijverheid moest bevinden, bleek
daar inderdaad een verzameling tabellen aanwezig te zijn, die
kennelijk getrokken waren uit de oorspronkelijke ; het waren verzamelstaten voor elk bedrijf, onderverdeeld naar provincien,
waarop de vermelding der afzonderlijke gemeenten ontbrak. Hoewel natuurlijk deze laatste omstandigheid het beeld belangrijk
aan duidelijkheid deed verliezen, konden toch op deze wijze ook
1) Dit alles blijkt uit een brief van den minister aan Ged. Staten van Noord-Holland, exh. Haarlem 28 Mei 1820, no. 397.
2) L. c., p. 199 sqq.
8 ) L. c., p. 201/5.

INLEIDING

XIX

voor de ontbrekende provincien waardevolle gegevens worden
verkregen, welke aangevuld werden met materieel, dat in verschillende gemeente-archieven werd aangetroffen betreffende de
beide enquètes 1 ).
Een niet onbelangrijke aanvulling, die uit de provincie Gelderland werd verkregen, verdient afzonderlijke vermelding. De provinciale griffie maakte mij opmerkzaam op de volgende aanschrijving van den Gouverneur aan de gemeentebesturen :
N°. 6307/17, 2e afd. Arnhem, 12 Augustus 1817.
„De gouverneur der provincie Gelderland, gelezen hebbende
„eene missive van de Commissie, door Zijne Majesteit bij besluit
„van 12 April van dit jaar, belast met het ontwerpen eener meer
„evenredige verdeeling der grondbelastingen en der personeele en
„mobilaire belasting, houdende verzoek om eene opgave van de
„wezenlijke dagloonen, gelijk dezelve in alle Gemeenten van iede„re Provincie algemeen worden betaald,
Besluit :
„de Heeren Burgemeesters in de Steden en van . . . . (volgen namen) . . . .aan te schrijven, gelijk geschiedt bij deze, om aan den
„Gouverneur voor of uiterlijk op den 31 dezer, te doen toekomen
„eenen staat van de dagloonen der werklieden in fabrijken en tra„fijken en bij de ambachts- en handwerkslieden van allerlei aard,
„en der dagloonen van de arbeiders voor land-, akker- en tuinwerk
„overeenkomstig het onderstaande model” 2).
Afschriften kon ik verkrijgen van de ingezonden antwoorden
uit Zevenaar, Arnhem, Wageningen, Nijmegen, Tiel, Culemborg,
Dalem, Lochem, Elden, Lent, Hummelo en Keppel, Neede en
Winterswijk.
Ten slotte konden verschillende gegevens worden ontleend aan
een op grond van de patenregisters opgemaakte statistiek der bedrijven in het jaar 1843. be hierop betrekking hebbende tabellen,
die slechts in verschillende gemeente-archieven konden worden
teruggevonden, geven een volledig en betrouwbaar overzicht van
1 ) Het volledige archiefmateriaal, op de genoemde enquêtes betrekking hebbende,
zal door mij eerlang worden gepubliceerd als uitgave van het Nederlandsch economischhistorisch archief.
') Hier weggelaten.

XX

INLEIDING

de aantallen en soorten der bedrijven en het aantal hierin werkzame arbeiders; zij zwijgen echter over de loonen en de welvaartstoestand.

* * *

Wat de overige bronnen van het onderzoek betreft, veel meer
dan uit archivalia konden gegevens worden verkregen uit tijdschriften, brochures, couranten e.d., in geringere mate uit boekwerken ; van het geven van een litteratuurlijst is daarom afgezien.
Voor enkele veel gebruikte bronnen zijn de volgende afkortingen
gebruikt :
R. A.
Algemeen Rijksarchief 's-Gravenhage.
G. A. A. Gemeente Archief Amsterdam.
E. H. J. Economisch-Historisch Jaarboek.
R. S. C. Rapport der commissie, belast met het onderzoek naar
den toestand der kinderen in fabrieken arbeidende
(1869 sqq.).
S. Je.
Statistisch Jaarboekje voor het Koningrijk der Nederlanden.
S. Jk. Statistisch Jaarboek voor het Koningrijk der Nederlanden.
S. S. J. Staatkundig en staathuishoudkundig Jaarboekje.
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„Er zijn zeker weinig onderdeelen van onze economische geschiedenis, van welke onze kennis zoo onbevredigend is, als het
tijdperk volgende op het herstel van onze onafhankelijkheid"
schreef een aantal jaren geleden een bekend historicus terecht.
Toch — of, als men wil, juist daarom — moet aan een beschrijving
van de arbeidende klasse in Nederland tot 1870 een vluchtige
schets voorafgaan van het economisch milieu, waarin deze klasse
verkeerde. Niet omdat de ontwikkelingsgang welke zij doormaakte uitsluitend van dit milieu afhankelijk zou zijn, en zonder rest
hieruit zou kunnen worden verklaard; doch wel omdat, waar kennis van het geheel ontbreekt, inzicht in de onderdeelen nimmer
kan worden verkregen.
In zijn welvaartsleven is de moderne mensch — en dit geldt dus
ook voor den arbeider — niet in gelijke mate sociaal gebonden.
Als consument is hij, welk stempel der gemeenschap hij ook moge
dragen. in zijne beslissingen souverein. Als producent daarentegen
is hij een klein onderdeel in het ingewikkelde mechanisme der behoeftenbevrediging 1 ). Zoo is het noodzakelijk, dat in de hier volgende schets vooral de productieverhoudingen naar voren kornen,
omdat deze op den toestand van den arbeider als voortbrenger, als
werker, zulk een overheerschenden invloed hebben uitgeoefend.
Voorts is het duidelijk, dat bij deze productieverhoudingen de industrieele op den voorgrond staan, daar het aantal arbeiders in
landbouw- en transportbedrijven tegenover dat van hen, die in de
nijverheid hun brood verdienden, betrekkelijk gering was.
') Op deze tegenstelling, met name op den souvereinen consument, is critiek geoefend door F. van der Goes in „Het Volk" van 19 November 1925 (Populair-wetensch. bijv.) en ook door N. Japikse in Bijdr. v. Vad. Gesch. en Oudheidkunde, 6e
Reeks V, p. 137. Daar het bier de plaats niet is voor een theoretische discussie, moge
verwezen worden naar R. Liefmann, Grundsatze der Volkswirtschaftslehre, I; E. von
Philippovich, Grundriss der pol. Oekonomie I" (1919), p. 34.
Brugmans, Arbeidende Klasse.
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Bij het beoordeelen van de economische phase, die Nederland
van 1813 tot 1870 doorliep, komen drieerlei factoren in aanmerking. Allereerst technisch-economische. Onderzocht zal moeten
worden, of en in hoeverre het grootbedrijf tegenover het kleinbedrijf de overhand kreeg ; in hoeverre het gebruik van mechanische
kracht, met name stoomkracht in zwang is gekomen. Daarnevens
zullen eenige andere verschijnselen worden nagegaan, die licht
kunnen werpen op de vraag, of het „handwerk"-stadium reeds
plaats moest maken voor dat der „fabriek" ; te noemen zijn de
grootte van het afzetgebied en het werken op bestelling. Naast de
genoemde factoren zijn er andere van meer sociologisch-economischen aard, op de klassescheiding tusschen ondernemers en arbeiders betrekking hebbende. Hier komt inzonderheid het vraagstuk
aan de orde, of, zoo al niet het grootbedrijf, dan toch de grootondernemer reeds zijn intrede in het economisch leven had gedaan.
Grootondernemers nl. kunnen ook voorkomen zonder dat zij eigenaar zijn van grootbedrijven, o.a. als zij een aanzienlijk aantal arbeiders in den vorm van huisindustrie exploiteeren ; in verband
daarmede zal deze laatste bedrijfsvorm tevens worden beschreven.
Ten slotte zijn het de economisch-psychologische feiten, die het karakter van onze periode bepalen. Op voetspoor van Sombart aannemend, dat een ongebreideld winststreven en een rationalistische levenshouding voor de moderne productiewijze karakteristiek zijn, zullen wij trachten na te gaan, of deze trekken ook reeds
eigen waren aan de geslachten, die tusschen 1813 en 1870 leef den.
Als uitgangspunt van het onderzoek zullen de enquetes van
1816 en 1819 worden genomen, die in de Inleiding uitvoerig zijn
besproken. Zij geven op de meeste vragen, die hierboven werden
uiteengezet, een voldoende antwoord. Wij zullen de provinciesgewijze verdeeling van de enquétes moeten volgen, daar de gegevens
uit het eene gewest soms belangrijk uitvoeriger zijn dan uit het
andere.
1. De economische verhoudingen omstreeks 1819
De „fabrijkstaat" biedt een overzicht van de grootte der verschillende nijverheidsondernemingen, die op 31 December 1819
bestonden, daar van elke soort van onderneming in elke gemeente het totale aantal arbeiders vermeld wordt. Al moge nu
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het aantal arbeiders van elke onderneming afzonderlijk niet
nauwkeurig bekend zijn, toch geven deze opgaven tot houdbare
conclusies aanleiding. Vooraf nog de opmerking, dat wij onder
grootbedrijven de bedrijven rekenen met 40 of meer arbeiders,
onder kleinbedrijven die met minder dan 10 arbeiders. Deze grenzen zijn niet alleen betrekkelijk willekeurig '), zij doen den bedrijfsomvang — die zich in nog zooveel andere factoren als omvang
van het afzetgebied, grootte van het geinvesteerde kapitaal,
waarde der omgezette productie e.d. uit — slechts onvoldoende
tot zijn recht komen. Wij gebruiken het arbeiderscriterium dus
slechts, omdat het het eenige is waarover gegevens beschikbaar
zijn; hiertegen is in zooverre minder bezwaar, dat de statistiek
alleen de nijverheid omvat en niet ook de handels- en verkeersondernemingen 2).
Wanneer wij than de provincie Friesland in oogenschouw
nemen, dan blijkt dat in 1819 in Friesland grootbedrijf niet
voorkwam; het klein- en dwergbedrijf nam een overheerschende
positie in. Het overgroote deel der bedrijven heeft minder dan 10
arbeiders in dienst. Voor niet alle echter is dit feit van even groote
beteekenis. Er zijn er, die naar hun aard voor grootbedrijf minder
geschikt zijn, en die tot op den huidigen dag van geringen omvang
zijn gebleven. Zoo geeft het feit, dat de 372 „timmerwinkels" in de
geheele provincie 1113 werklieden benevens 133 kinderen in dienst
hadden, weinig relief. Wel echter is van belang, dat talrijke industrietakken, die thans in het groot worden uitgeoef end, in 1819 nog
volkomen het karakter van kleinbedrijf hadden. De 24 bierbrouwerijen bijv. hadden slechts 28 arbeiders; in de 494 broodbakkerijen werkten 442 arbeiders en 42 kinderen; in de 69 leerlooierijen
zijn 93 arbeiders en 2 kinderen werkzaam. Voorts is het aantal
arbeiders uit den aard der zaak klein bij alle bedrijven, die den
wind als beweegkracht gebruiken. De voor het Nederlandsche
landschap zoo in hooge mate karakteristieke windmolen, is, voor
zoover zij voor industrieele doeleinden wordt gebruikt, naar den
aard aangewezen op kleinbedrijf. Meer dan 4 arbeiders kunnen
1 ) Vandaar dat de moderne bedrijfsstatistieken voor de verschillende landen in
dezen sterk afwijken onderling. Cf. J. Conrad, Politische Oekonomie IV, Statistik,
Zweiter Teil II, Gewerbestatistik, bearb. von A. Hesse (3e dr. 1920) p. 131-133.
9 Men vergelijke een spoorwegmaatschappij met 40 arbeiders en een verzekeringsmaatschappij met het zelfde getal employes!
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als regel in een molen niet worden gebezigd. De windmolens werden voornamelijk voor de navolgende takken van nijverheid gebruikt : houtzagerij, gerst- en rijstpellerij („grutmolens"), korenmalerij, trasmalerij, run- of schorsmalerij, olie- en papierfabricage 1 ). Nagenoeg al deze takken van nijverheid worden thans fabriekmatig uitgeoef end.
Slechts een industrie was er in 1819 in Friesland, die grootere
proportien had aangenomen. Het was de klei-industrie. Dat deze
een uitzondering maakte vindt een verklaring in den aard van het
bedrijf, dat aan het voorkomen van bepaalde kleisoorten gebonden is en dus op ruimere afzetgebieden berekend moest zijn; bovendien speelt deze industrie zich grootendeels in de open lucht
of en staat zij in de wintermaanden stil. In de 19 pannenbakkerijen, die op 31 December 1819 in de provincie aanwezig waren,
waren 163 volwassenen en 145 kinderen werkzaam. Er zijn onder
deze 19 zuivere kleinbedrijven (Oostdongeradeel heeft er b.v. 2
met samen slechts 6 arbeiders) ; maar de 2 pannenbakkerijen te
Franeker telden 51 arbeiders, de 5 te Harlingen 50 volwassenen en
90 kinderen. Niet anders was het in de steenbakkerijen; ze waren
17 in getal en gaven werk aan 432 arbeiders en 13 kinderen. De
grootste etablissementen vond men in Franeker (2 fabrieken met
samen 60 arbeiders) en in de gemeente Oostdongeradeel (1 fabriek
met 30 arbeiders). De beide plateelbakkerijen en de tegelbakkerij,
die worden vermeld, hadden elk omstreeks 20 arbeiders in dienst.
Naast de klei-industrie verdient de textielnijverheid de aandacht. Ook voor deze worden in sommige gemeenten fabrieken
vermeld met een opmerkelijk groot aantal werklieden. De hennepspinnerij te Harlingen bezigt 20 arbeiders en 20 kinderen, die te
Stavoren 20 arbeiders. In Harlingen zijn bovendien 2 katoenweverij en, die samen 55 arbeiders tellen. Te Sneek werken in een katoenspinnerij 30 personen, waaronder 20 kinderen. Groote getallen worden ook in Leeuwarden vermeld; de 11 wolkammerijen
aldaar bezigen 300 arbeiders „bestaande meest in kinderen" ; de
7 te Franeker geven werk aan 14 arbeiders benevens 200 spinsters.
Toch is het waarschijnlijk dat in deze gevallen van middel- of
grootbedrijf geen sprake is, omdat het meerendeel der arbeiders
1 ) De fabriekstaat vermeldt voor Friesland 82 korenmolens met 74 arbeiders en
I kind, 19 pelmolens met 32 arbeiders, 6 runmolens met 14 arbeiders, 17 oliemolens
met 19 arbeiders en 2 kinderen, 41 zaagmolens met 100 arbeiders en 8 kinderen.
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thuis heeft gewerkt. Bij de Leeuwarder wolkammerijen blijkt dit
ten duidelijkste en in de andere gevallen zal het niet anders zijn
geweest.
Behalve de reeds genoemde komen nog eenige op zichzelf
staande middelbedrijven voor. De 6 cichoreifabrieken te Leeuwarden, die slechts 3 kwartalen per jaar werken, bezigen tezamen 100 volwassen arbeiders en 50 kinderen. In de gemeente Wonseradeel wordt een papiermakerij met 27 arbeiders, waaronder 4
kinderen, vermeld; de gemeente Barradeel heeft 2 touwslagerijen
met 33 arbeiders. Ten slotte tellen de veenderijen in het ZuidOosten van de provincie elk circa 20 arbeiders. Hiermede zijn alle
bedrijv. en opgenoemd, die 10 of meer arbeiders in dienst hadden.
In alle overige takken van nijverheid was het kleinbedrijf alleenheerscher.
Tot nog toe hebben wij alleen den omvang van het bedrijf in
oogenschouw genomen. Thans iets over de inrichting daarvan. De
in het klein georganiseerde industrie pleegt met den naam „handwerk" te worden aangeduid, wanneer de patroon in het technisch
productieproces nog medewerkt, als hulpmiddelen slechts eenvoudige werktuigen worden gebruikt en de afzet slechts in de
naaste omgeving en in hoofdzaak op bestelling geschiedt. Voor
zoover de fabriekstaat beoordeeling toelaat, was de Friesche industrie in 1819 nog geheel in de handwerkperiode. Van stoom als
beweegkracht was nog geen sprake. Over de windkracht is boven
reeds gesproken; daarnaast werden in enkele gevallen paarden als
beweegkracht gebezigd. Eenmaal wordt melding gemaakt van een
molen die door handkracht wordt bewogen. In al deze gevallen
waren het kleinbedrijven, die van deze beweegkrachten gebruik
maakten. Van fabrieken 1 ) in eigenlijken zin was dus geen sprake.
Belangrijke aanwijzingen voor het handwerkkarakter der
Friesche nijverheid in 1819 leveren de opgaven aangaande de
grootte van het afzetgebied. Weliswaar behoeven handwerk en
locale afzet evenmin samen te gaan als fabriek met „Fernabsatz",
getuige de vele als handwerk uitgeoefende luxe-industrieèn met
geografisch zeer extensieven afzet. Voorts bedenke men, dat talrijke bedrijfstakken naar hun aard zich tot plaatselij ken afzet
1 ) Stieda (in Hwb. der Staatswiss. , Bd. IV, p. 2-3, s.v. Fabrik) noemt als kenmerkende eigenschappen van de fabriek: 1°. scheiding tusschen patroons en arbeiders;
productie op voorraad, niet op bestelling; 3°. arbeidsverdeeling; 4°. aanwending
van machines en motoren.
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beperken en dat de mate waarin export naar het buitenland plaats
vindt, belangrijk door de tariefpolitiek der omliggende staten
wordt beinvloed. Niettemin bevestigen de opgaven omtrent het
afzetgebied 1 ) onze opvatting dat Friesland toentertijd nog in de
handwerkperiode verkeerde. Immers bij talrijke soorten van nijverheid, die thans voor een uitgebreide markt produceeren, was
de afzet nog zuiver plaatselijk en dus ook in quantiteit gering.
Naast de takken van bedrijf, die naar hun aard op plaatselijken
afzet zijn aangewezen (broodbakkerijen, smederijen, slagerijen en
in het algemeen de zgn. ambachtsnijverheid) wordt ook een locale
afzet vermeld voor: alle bierbrouwerijen, mouterijen, beddenmakerijen, mandenmakerijen, zwartververijen, goud- en zilversmederijen, korenmolens ; nagenoeg alle blauwververijen, hoedenmakerijen, jeneverstokerijen, grutterijen, pelmolens, touwslagerijen, kaarsenmakerijen, linnenweverijen, mosterdfabrieken, olieslagerijen. Natuurlijk komt daarnaast bij menig bedrijf het geheele land als afzetgebied in aanmerking. Opmerkelijk is, dat export naar vreemde landen zelden voorkomt ; geenszins toevallig is
het, dat onder deze weinige juist ook de klei-industrie behoort,
die, zooals boven werd aangetoond, het stadium van kleinbedrijf
was ontgroeid.
Op de positie van de patroons wordt een duidelijk licht geworpen door de omstandigheid, dat zij veelal zelf medearbeiden te
midden van hun knechts. Veelvuldig nl. wordt achter het aantal
arbeiders de opmerking gevoegd „benevens de werkmeesters" 2),
zoodat blijkbaar de patroon zich eigenlijk niet van den werkman
onderscheidde. Een enkel maal echter komt het voor, dat de eigenaar niet medearbeider was. Zoo werkten in de 2 scheepstimmerwerven in de gemeente Achtkarspelen 6 arbeiders „benevens de
eene meester". Zou in deze gevallen de „bags" reeds tot „ondernemer" zijn geworden, die calculeert en organiseert, doch buiten
het technische productieproces staat ? Het is bezwaarlijk aan te
nemen als men let op den geringen omvang der bedrijven in kwestie. Dat de „meester" hier geen technischen bedrijfsarbeid verVermeld wordt slechts of de afzet is „plaatselijk", „binnenslands", dan wel „buitenslands". Aileen in lyqt laatste geval wordt soms de bestemmingsplaats met name
aangeduid.
2 ) Dat onder de „werkmeesters" inderdaad de bazen, niet de meesterknechts zijn
verstaan, blijkt o.a. uit de term „werkmeesters of eigenaars".
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richtte moet andere oorzaken hebben gehad, b.v. ouderdom of het
uitoefenen van een nevenbedrijf.
Merkwaardig is, dat de tabel van huisindustrie weinig gewag
maakt. In de gemeente Dantumadeel zijn 65 arbeiders „aan hunne huizen werkende ;" die heidebezems fabriceeren. Zijn deze lieden afhankelijk geweest van een of meer ondernemers ? Het is
mogelijk, doch meer aannemelijk is de veronderstelling, dat dit
schamele bedrijf door arme daglooners voor eigen rekening werd
uitgeoefend om bijverdienste te hebben. Vandaar ook dat de tabel
geen loonbedrag vermeldt. Wel daarentegen zijn als echte huisindustrie te beschouwen de „breierijen" te Leeuwarden; in dit bedrijf worden 100 volwassenen en 150 kinderen vermeld, die aan
hun huizen werken voor de wolkammerijen. Dat de eigenaars in
laatstgenoemde bedrijven hier als „Verleger" optreden blijkt uit
het feit dat de breisters een bepaald loon verdienden : 35 cent per
dag, de kinderen 15 cent. Daar er 11 wolkammerijen te Leeuwarden waren, had elk dezer dus gemiddeld bijna 10 gezinnen aan het
werk. Als huisindustrie wordt voorts nog te Leeuwarden de linnenweverij uitgeoefend; 20 volwassenen zijn werkzaam in dit bedrijf, dat „aan de huizen der werklieden verrigt" wordt. Zij verdienen daarmee als loon 60 cent per dag. In wiens dienst zij waren
blijkt niet.
Groningen's aspect in industrieel opzicht verschilde in 1819 niet
van dat van Friesland 1 ). Wat allereerst de grootte der bedrijven
betreft : het kleinbedrijf heerschte alom. Wij bezitten helaas geen
opgaven van elke gemeente afzonderlijk; wij moeten dus met gemiddelden werken, hetgeen de verschijnselen aanzienlijk vervlakt.
Toch blijft het kenmerkend, dat het aantal broodbakkerijen grouter was dan het aantal arbeiders daarin werkzaam (442 tegen
383) ; dat de 35 bierbrouwerijen 50 arbeiders in dienst hadden ; dat
in 21 kaarsenmakerij en 20 arbeiders geemployeerd waren; dat het
gemiddeld aantal arbeiders in de kalkbranderij nog geen 2 bedroeg.
Grootbedrijven kwamen nauwelijks voor. In de stad Groningen
was een papierfabriek, waar 40 volwassenen en 6 kinderen werkzaam waren. Eenigszins uitgaande boven het eigenlijke kleinbe') De hier vermelde gegevens van 1819 zijn — waar niet het tegendeel is vermeld —
ontleend aan Schilthuis 1.c. ; die voor 1816 aan de op het Groningsche Gemeentearchief
(dossier blauw No. 446) aanwezige tabellen.
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drijf zijn de steen- en pannebakkerijen, die, 19 in getal, aan 152
volwassenen en 42 kinderen werk verschaften 1 ). Verder was er in
de stad Groningen een suikerraffinaderij, die 12 arbeiders telde
Maar dat was ook al; het overige was steeds: kleinbedrijf.
Van de beweegkracht die de Groningsche industrie in 1819 gebruikte behoeft weinig te worden gezegd. De stoom was nog onbekend. Naast de talrijke windmolens waren in enkele fabrieken
paardenmolens of handmolens in gebruik.
Nagenoeg alle industrieele bedrijven, die in 1819 in Groningen
bestonden, werkten — aldus het provinciaal verslag over 1819
— 2 ) voor provinciale behoefte. Weinig bedrijven vonden ook in
andere provincien een afzetgebied. Waar verzending naar het
bujtenland plaats had, bepaalde die zich tot Oostfriesland, dat
van 1807 tot 1813 bij het Koninkrijk Holland, later bij het
Fransche Keizerrijk had behoord. Een en ander blijkt tenminste
uit de gegevens voor de stad Groningen 3). Vermelding verdient,
dat onder de weinige bedrijven, wier afzetgebied ruimer dan
„plaatselijk" is, de papierfabriek en de suikerraffinaderij voorkomen, d'us de grootere bedrijven. De enquete vermeldt bij de papierfabriek — die toen 52 arbeiders in dienst had — nog een typische bijzonderheid omtrent de afzetmarkt : „Meestal in de provincie Friesland en Groningen, nu en dan op eigene speculatien no
buitenlands", waaruit blijkt dat verkoop op bestelling ook bij Groningen's grootste fabriek regel was.
Bij verreweg het grootste aantal bedrijven, dat zich in 1819 in
de stad Groningen beyond, werkten de „werkmeesters" zelf mede.
Het ontbreken van deze mededeeling wil trouwens niet zeggen,
dat de patroon niet medearbeider was. Vermelding verdient
slechts, dat bij de kaarsenmakerijen wordt opgegeven „de werkmeesters werken somtijds mede."
Gegevens over de huisindustrie zijn slechts voor de stad Groningen beschikbaar. De enquete van 1816 geeft 40 wolkammerijen
ter plaatse op met 80 arbeiders „waaronder breiders en spinders
niet zijn begrepen, dewelke eenige honderden bedragen" ; ongetwijfeld waren deze lieden aan hunne huizen werkzaam. Andere
thuisarbeid schijnt toenmaals te Groningen niet te hebben bestaan.
) In 1816 werd te Groningen een steenbakkerij met 30 werklieden aangetroffen.
Aangehaald bij Schilthuis 1.c. p. 209.
9 Burg. van Groningen aan den Gouverneur, 15 Heil 820, No. 110.
1

DE ECONOMISCHE VERHOUDINGEN OMSTREEKS 1819

9

Drente, schaars bevolkt en grootendeels uit woesten heidegrond
bestaande, had een zeer geringe industrieele ontwikkeling. leder
dorp had zijn eigen schoenmakerijen, korenmolens, grofsmederijen
enz., die alle voor plaatselijken afzet werkten. Vaak werkte de
patroon zonder een enkele knecht. Meppel was de eenige plaats,
waar de industrie iets meer beteekende, d.w.z. grooter van omyang was en haar producten over het geheele land verzond. De
eenige industrieele onderneming, die meer dan 10 arbeiders in
dienst had, was te Meppel gevestigd : een linnenweverij met 50
arbeiders. Voorts hadden enkele veenderijen meer dan 10 arbeiders in dienst. Al het overige was kleinbedrijf, veelal zelfs dwergbedrijf.
Misschien meer nog dan bij andere provincien kan men bij
Overi j sel betreuren, dat het cijfermateriaal zoo schaarsch is en dat
toelichting erbij ontbreekt. Al dadelijk geven de cijfers van de
textielnijverheid, die natuurlijk in de eerste plaats de aandacht
vraagt, reden tot verbazing. Wij laten ze in tabelvorm op blz. 10
volgen.
Bij het beschouwen van deze opgave herinnert men zich onwillekeurig de waarschuwing, die de Staten van Overijssel tot de
Regeering richtten, toen zij den 25sten November 1816 verschillende statistische gegevens inzonden : „Men heeft wel is waar
sedert eenige jaren meer dan eens Statistieke Tabelle vervaardigd,
den Landbouw, Fabrieken en Handel concernerende, dan die
eenigsints met de zaak bekend is weet, hoe weinig waarheid in
dezelve over het algemeen gevonden wordt". Het is niet aan twijfel onderhevig dat de huisindustrie, die in 1819 in de Twentsche
spin- en weefnijverheid in zwang was — wij komen erop terug -de cijfers heeft gevitieerd ; men mag aannemen dat de boer, die in
zijn vrije uren weefde of spon, soms als werkman, soms als fabriek, d.i. ondernemer is beschouwd. Onder dit voorbehoud kunnen uit de tabel de volgende conclusies worden getrokken.
In de katoenspinnerij waren gemiddeld per fabriek 19 personen
werkzaam. Dit behoeft niet te beteekenen dat deze alien in een
fabriekslokaal werkzaam waren ; een deel kan thuis hebben gesponnen. Opmerkelijk is, dat in de wolspinnerij het aantal fabrieken niet is ingevuld. Dit is geen toevallige omissie. In zeer
vele boerderijen placht de boerin in ledige uren wol te spinnen,
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Aantal
Aantal
Aantal
Fabrijken werklieden kinderen

Katoenindustrie:
Diemet fabrieken
Siamois fabrieken
Katoenspinnerij en
Katoenweverij en
Katoenstoffenfabrieken ....
Marseillefabrieken
Bombazijnfabrieken
Linnenindustrie:
Linnenweverij en
Idem (damast)
Fabrieken van geruit linnen
Fabrieken van linnen servetgoed .
Wolindustrie:
Wollen stoffenfabrieken
Wolspinnerijen
Lakenfabrieken

2
5
51
3
4
22
87

2
45
454
3
50
408
4321

529
2
1
5

132
6
6
60

4

56
120
10

1

511

2020

10
130

deels voor eigen gebruik, deels voor derden ; dat de arbeid vooral
door vrouwen verricht werd, wordt ook bevestigd door het lage
loon dat hier door volwassenen werd verdiend : 40 cent per dag.
Dat de katoenspinnerij al ten deele fabriekmatig werd uitgeoefend, de wolspinnerij nog niet, zal uit den aard der grondstof
verklaard moeten worden : de wol kon de boer zich, als hij schapen
hield, rechtstreeks toeeigenen of kon althans in de omgeving worden verkregen, terwij1 de katoen uit vreemde streken moest
komen.
Wat de weefnijverheid betreft, de fabricage van laken en
andere wollen stoffen had weinig to beteekenen. Niet de wol-,
maar de katoenindustrie was in Twente, evenals thans, hoofdzaak.
Echter werden niet zuivere katoenen weefsels vervaardigd, doch
een weefsel, dat katoenen inslag, linnen kettingdraden had: bornbazij n •
Volgens de tabel waren er in de bombazijnfabricage gemiddeld
73 arbeiders per fabriek, of liever per onderneming, want de huisindustrie was ook hier veelvuldig overheerschend. Dit blijkt uit de
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opgave van Oldenzaal uit 1820 1 ); de zes fabrieken aldaar hadden
11 werklieden in eigenlijken loondienst, daarnaast echter 288 volwassenen en 95 kinderen, die thuis arbeidden. Na 1830 moest het
bombazijn voor het geheel katoenen weefsel wijken.
Vermelding verdient, dat het verven, bleeken en drukken in bedrijfjes geschiedde van geringen omvang; ze waren trouwens gering in getal. Er waren, om een voorbeeld te geven, 24 blauwververijen met 3 en 1 garenververij met 7 arbeiders, voorts 4 linnenververijen en 1 wolververij zonder personeel.
Andere grootbedrijven dan de in het voorafgaande genoemde
waren er in 1819 in Overijsel niet, behoudens een tapijtfabriek (te
Deventer), waar ruim 200 personen werkzaam waren. Zelfs middelbedrijven zijn schaarsch ; te noemen zijn slechts de 10 steenbakkerijen, die aan 158 personen een kostwinning opleverden, 12
kalkbranderijen met 162 en een ijzersmelterij (Deventer) met 23
arbeiders. Alle andere bedrijven hebben een gemiddeld aantal arbeiders van nog geen 10 in dienst.
Naar verwacht mocht warden in een provincie als deze, die toch
altijd meer industrieel ontwikkeld was, was de afzet der producten van nijverheid minder lokaal beperkt dan in de reeds behandelde provincien. De meeste industrieen, die hiervoor in aanmerking kwamen, hadden het binnenland als ,afzetgebied ; opvallend
is echter dat de bierbrouwerijen, katoenweverijen, linnendrukkerijen en -ververijen, pannebakkerijen, suikerbakkerijen en wolspinnerijen hunne producten alleen plaatselijk sleten. Verzending
naar het buitenland Imam weinig voor. De voornaamste uitvoerartikelen van deze provincie waren boter en run 2). Bij de textielindustrie wordt buitenlandsche verzending slechts opgegeven bij
de marseillefabrieken en de katoenspinnerijen.
Dank zij de opgaven, die verschillende Geldersche gemeenten in
1817 verzonden ten behoeve van de Commissie ter herziening van
het belastingstelsel, vloeien de gegevens voor deze provincie wat
rijker. Veranderingen in het beeld, dat het algemeene provinciale
overzicht geeft, brengen zij in zooverre, dat than een enkel grooter bedrijf voor den dag komt, dat in het algemeen gemiddelde
1)

Verzonden 14 Mei 1820 (Gem. Arch. Oldenzaal).
Ged. Staten van Overijsel aan den Minister van Binnenl. Zaken, 25 November
1816.
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schuil ging. De generale tabel meldt 1 15 papierfabrieken, waarin
334 werklieden en 132 kinderen arbeidden, of gemiddeld per fabriek 4. In Arnhem bestond echter in 1817 de windpapiermolen De
Pannekoek, waar 24 personen werkten 1).
Evenals reeds in andere provincien kon worden geconstateerd,
was in Gelderland de steenfabricage een van de weinige bedrijven,
die als middel- of grootbedrijf was georganiseerd. Een „steenoven"
te Tiel bezigt in 1817 's zomers 50 arbeiders 2), een dito te Culemborg 25 3), een te Dalem 50 4). Verder zijn nog als bedrijven van
eenigen omvang te noemen een siroopfabriek te Arnhem met 30
arbeiders (in 1819: 24) en een glasblazerij te Dalem 4) met 38 arbeiders. De ijzergieterijen in den Achterhoek zijn ook hierbij te
noemen; die te Keppel had in 1817 20 arbeiders in dienst 5), die
te Gendringen waarschijnlijk meer, daar in 1819 voor de geheele
provincie 2 gieterijen met 70 volwassen arbeiders worden opgegeven.
Ten slotte eenige woorden over de textielnijverheid, die nu eenmaal in deze tijden nog alle andere in belang verre overtreft. De
Geldersche textielindustrie schijnt meer in 't groot te zijn uitgeoefend dan de Twentsche ; de tabel van 1819 vermeldt o.a. 4
baaifabrieken met 68 volwassenen en 91 kinderen ; 1 lakenfabriek
met 21 mannen en 36 kinderen, 2 wollenstoffenfabrieken met 90
volwassenen en 91 kinderen; 5 weverijen van linnen servetgoed
met 180 volwassenen en 25 kinderen; 1 katoengarenfabriek met
76 arbeiders en (in 1817) te Culemborg 3) 2 lintfabrieken met
resp. 20 en 46 werklieden.
Hoezeer de patroons nog medewerkten in het bedrijf, leert een
mededeeling uit Tiel 2 ). In de toelichting op de loonopgaven
schrij ft het stadsbestuur : „In de meeste fabrieken en Ambachten
„werken de bazen en derzelver zoons mede, welke onder het opge„geven getal (scil. der werklieden, B.) niet begrepen zijn.” Voor de
ambachten nu is dit niets bijzonders, wel echter voor de fabrieken;
het waren bierbrouwerijen, zoutmolens, oliemolens, leerlooierijen,
lijnbanen, hoedenmakerij en en kaarsenmakerij en.
1 ) Gemeentebestuur van Arnhem in 1817 aan den Gouverneur van Gelderland
(ongedateerd).
9 Gem. Bestuur van Tiel aan den Gouverneur d.d. 30 Augustus 1817.
9 Burgemeesteren van Culemborg aan den Gouverneur d.d. 13 September 1817.
9 Burgemeester van Vuren aan den Gouverneur d.d. 16 Augustus 1817.
9 Gem. Bestuur Hummelo en Keppel idem d.d. 27 Augustus 1817.
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Omtrent het afzetgebied van de Geldersche industrie kan hetzelfde worden opgemerkt als omtrent de Overijselsche : het omvatte als regel het binnenland, doch de uitvoer naar andere staten
was in verhouding gering; zoo exporteerden van de textielindustrie alleen de baai- en wollenstoffenfabrieken. Op zichzelf stonden
de kopermolens, die hun waren uitsluitend naar het buitenland
verzonden ; een in die dagen zeldzaam voorbeeld van een zuivere
exportindustrie.
De Utrechtsche fabrieksstaat van 1816, die bewaard is gebleven,
geeft een welkome aanvulling bij de tabellen van 1819. Uit de
opgaven blijkt, dat behalve de steenbakkerijen en glasblazerijen
de textielnijverheid grootbedrijf te zien gaf. Te noemen zijn inzonderheid (in 1816) : 1°. een floret- of halfzijdeweverij te Utrecht
met 132 „oude en jonge" werklieden; 2°. een katoendrukkerij te
Utrecht met 38 werklieden en 16 kinderen; 3°. de 6 katoengarenspinnerijen te Amersfoort, emplooieerend 300 werklieden, grootendeels thuis werkende ; 4°. kousen-, sajet-, handschoenenfabricage te Utrecht; 18 ondernemingen met 2500 arbeiders, waarvan
„de vaste knechts.... 40 in getal zijn" (onder deze vaste knechts
moeten de fabrieksarbeiders worden verstaan, de rest werkte
thuis); 5°. een lijnbaan te I Jsselstein met 60 arbeiders; 6°. een
garen en lintfabriek te Zeist met „omtrent 100 oude en jonge"
arbeiders; 7°. een lakenfabriek te Utrecht met 90 arbeiders en
kinderen.
Voegt men hier aan toe, dat er nog te Utrecht een kunstcementfabriek bestond met een aantal werklieden „tot 100
naar het saisoen", dan schijnt het alsof in Utrecht de grootindustrie in het begin van de 19de eeuw reeds een belangrijke
rol speelde. Bedenkt men echter, dat de meeste textielarbeiders hun arbeid in hunne woningen verrichtten, dan volgt hieruit, dat wel reeds een aantal grootondernemingen bestonden,
doch dat van industrieel grootbedrijf, inzonderheid van fabrieken, nog weinig sprake was. Echte fabrieken waren slechts de
14 steenbakkerijen, de 2 glasblazerijen en de kunstcementfabriek.
Vermelden wij nog, dat de wolindustrie te Veenendaal geheel
kleinbedrijf was. Er waren daar 60 wolkammerijen, tevens sajeten wollengarenfabrieken en -ververijen; deze hadden 150 werk-
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lieden in dienst „behalve een aantal van eenige honderd spinsters
die tehuis werken."
De Utrechtsche fabrieksstaat leert, dat niet zelden bedrijfsgrootte en territoriale uitgestrektheid van de markt parallel
loopen. De 2 Utrechtsche bierbrouwerij en, die grotiter van omvang
waren dan toenmaals gebruikelijk was — ze hadden samen 45
werklieden sleten hun waar „binnenslands, somtijds naar buiten". Van de andere brouwerijen in de provincie, 9 in getal, die
1 a 3 werklieden in dienst hadden, was het afzetgebied slechts „in
den omtrek". Ook in andere provincien hadden de kleine brouwerijen slechts een plaatselijk afzetgebied. De glasblazerijen verzonden vooral flesschen naar de kolonien, terwijl de pannen- en
steenbakkerijen eveneens in buitenland en kolonien afnemers
hadden. Ook de groote Utrechtsche lakenfabrieken deden zendingen naar het buitenland ; overigens beperkte zich de Utrechtsche
textielindustrie tot Nederland.
De Noordhollandsche nijverheid concentreerde zich een eeuw
geleden om twee plaatsen: Haarlem en de Zaan. Een korte beschouwing van de industrieele ontwikkeling van de Zaanstreek
moge voorafgaan. Eên bedrijf was hier, dat in 1816 — wij ontleenen onze gegevens aan de bewaard gebleven enquéte van dat jaar
— zich tot grootbedrijf had gevormd: de papierfabricage. Opgegeven wordt een witpapiermolen te Zaandijk met 40 werklieden;
in Zaandijk zijn er 5 met 300, in Koog twee met 120 a 140 arbeiders, te Wormer zelfs een met 70 a 80; elders in den omtrek zijn
kleinere, die gemiddeld toch nog 15 a 25 personen in dienst
hebben.
Geheel anders was het met de andere bedrijven, die toenmaals
langs de Zaan werden uitgeoefend; hier heerschte het zuivere
kleinbedrij f. Men zag er pelmolens en oliemolens met als regel 3
werklieden elk. Een drietal blauwselfabrieken bezigde 14 arbeiders. De zoo belangrijke houtzagerij was eveneens kleinbedrijf ; in
Zaandam hadden de 82 houtzaagmolens 328 personen in dienst,
dus gemiddeld 4. In de 59 oliemolens in dezelfde stad werkten
177 arbeiders. Verder had men in de Zaanstreek de gewone cement-, mosterd-, pel- en andere molens, die met hun 1 a 3 arbeiders zuivere kleinbedrijven waren ; benevens eenige stij fselfabriekjes van geringen omvang. Van beschuit- of meel-, van chocolade-
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fabrieken nog geen spoor; de papiermakerijen waren de eenige
bedrijven, die werkelijk den naam „fabrieken" verdienden.
Thans Haarlem, het toenmaals zoo belangrijke textielcentrum.
Haarlem was in de 18e eeuw vooral beroemd geweest door de fabricatie van zijden en halfzijden stoffen (de zgn. smalreederij) en
die van gaas. In 1816 waren er in de stad 4 fabrieken van zijden
of garen gaas, waarin 46 arbeiders werkzaam waren ; verder waren
er 2 fabrieken van zijden stoffen, die samen 40 personen in dienst
hadden. Van groote beteekenis was dit bedrijf dus niet meer. Van
meer gewicht waren de beide garentwijnderijen ; deze hadden 270
arbeiders. Als grootbedrijven waren nog georganiseerd de lint- en
koordenfabrieken, vier in getal, die aan 160 werklieden onderhoud
verschaften. Wat de andere takken der textielindustrie te Haarlem betreft : deze hadden weinig beteekenis. Er worden vermeld
een vijftal „zeer kwijnende" kantfabrieken met 27, een weinig
floreerende kousenfabriek met 16, benevens een „tamelijk florissant(e)" wolspinnerij met 20 a 25 arbeiders, terwijl er verder een
katoenspinnerij 1 ) als „niet zeer favorabel" wordt opgegeven.
Afzonderlijke vermelding verdient de zeildoekfabricage te
Krommenie en Assendelft, die omstreeks 1870 nog aan talrijke
gezinnen brood gaf, doch later verviel. De fabrieksstaat van 1816
geeft op: een fabriek te Assendelft met 100 arbeiders en 13 te
Krommenie met 525-550. Hier ziet men dus wederom het verschijnsel, dat de grootonderneming gedecentraliseerd optreedt in
den vorm van huisindustrie. Ook in Hoorn en Alkmaar waren zeilenmakerijen van gelij ken omvang.
Wat Noord-Holland in 1816 aan middel- en grootondernemingen te zien gaf, was in hoofdzaak textiel- of daarmede samenhangende nijverheid. Te wijzen is op een katoendrukkerij te Amsterdam met 73 werknemers en 2 onder Nieuwer-Amstel met 26, resp.
25. Grootbedrijf ziet men ook in de nauw met deze bedrijfstakken
samenhangende bleekerijen langs de duinkant ; de grootste bleekerij, die te Velzen was, bezigde 41 personen, meest vrouwen. Te
Amsterdam waren 3 zijdetwijnderijen met 160 werklieden. Grootondernemingen in huisindustrieelen vorm waren nog — wij willen
niet steeds cijfers geven — de koehaarspinnerij te Naarden, als
') Het aantal arbeiders wordt als „onbepaald" vermeld. Er was verder nog een, ook

al weer kwijnende, katoengarenfabriek met 5 arbeiders.
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mede de hennepspinnerij en en -hekelarijen in Graft en de passementfabriek te Amsterdam.
Afgezien van eenige weinig talrijke middelbedrijven — waaronder de beroemde lettergieterij van Enschede te Haarlem met 32
arbeiders — was in de overige industrie uitsluitend kleinbedrijf.
Reeds vermeldden wij de kleinbedrijven in de Zaanstreek; wij
zouden daarnaast kunnen opmerken dat de zoutziederijen,
buskruitfabrieken, zeepziederijen, cichoreifabrieken, kaarsenmakerijen, leerlooierijen, messenmakerijen, likeurstokerijen, stijfselmakerijen, chocoladefabrieken alle kleine bedrijfjes waren,
waarin de eigenaar met slechts enkele knechts, ten hoogste vijf,
werkzaam was. De naam „fabrieken" was voor deze veel te
weidsch.
Intusschen valt het niet te ontkennen, dat Noord-Holland in den
.aanvang der 19de eeuw meer industrieel ontwikkeld was dan b.v.
Friesland, waar nauwelijks een enkel grootbedrijf kon worden
aangewezen. In verband hiermede is het rayon, waarbinnen de
nijverheid hare producten verzond, uitgestrekter dan elders. Verscheping naar de kolonien wordt nogal eens vermeld, terwijl ook
verzending naar het buitenland vaak voorkomt. Bij de bierbrouwerijen ziet men hetzelfde verschijnsel als reeds in Utrecht werd
geconstateerd: ze exporteerden, voornamelijk naar Oost- en
West-Indie, en waren in omvang grooter dan de brouwerijen in de
landprovincien. Opmerkelijk is het nog dat de gevallen, waarin
het bedrijf slechts in de behoeften van de eigen gemeente voorzag,
zeer schaarsch zijn. Ook dit bewijst, dat de industrialisatie hier
verder was voortgeschreden dan in de landprovincien.
Het is merkwaardig, dat in Zuid-Holland de industrieele opbouw van die in Noord-Holland verschilde. Konden in laatstgenoemde provincie een niet onaanzienlij k getal grootbedrijven worden aangewezen, in Zuid-Holland vermeldt de tabel slechts vier
bedrijven met (gemiddeld) 40 werklieden of meer. Het zijn een katoendrukkerij met 40 knechts, een knoopenmakerij met hetzelfde
aantal, zes lakenfabrieken met 350 en twee vlasspinnerijen met 80
arbeiders. Ten deele is dit het gevolg van het feit, dat voor NoordHolland een splitsing naar de gemeenten beschikbaar was. Doch
-ook als men de algemeene opgave van 1819 voor beide provincies
vergelijkt, ziet men verschillen.
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Eenige voorbeelden:
Aantal
fabr.

Bierbrouwerijen J N.H.
t Z.H.
f N.H.
Papiermolens
t Z.H.

9
25
31
21

Aantal
arbeiders

153
144
722
187

Aantal
kinderen

295
38

Gemidd.
aanta] arb.
pers. p. fabr.

17
6
33
11

De verkiaring hiervan moet gezocht worden in de omstandigheid, dat juist de Zuidhollandsche industriesteden in ongunstigen
toestand verkeerden en vele arbeiders hadden moeten afdanken.
In Delft, waar in 1816 de grootste plateelbakkerij nog 50 arbeiders in dienst had 1 ), was in 1819 dit maximum tot 33 geslonken 2).
Ook de Leidsche industrie was allesbehalve floreerend. Dat hier
toch waarlijk wel grootondernemingen zich hadden ontwikkeld
in de textielnijverheid, doet de enquete van 1816 zien 3 ), die o.a.
vermeldt : 62 fabrieken van baaien, boezels, serge en saai met
2200, 30 a 40 sajetfabrieken met 1000 a. 1500, 40 a 50 wollegarenfabrieken met 2000 werklieden.
Opmerkelijk is nog, dat de Zuidhollandsche nijverheid voor
een belangrijk deel op plaatselij ken afzet was aangewezen, terwijl, zooals gezegd, in het noorden juist het tegendeel het geval was. Er zijn verschillende bedrijven, die in Noord-Holland
hunne waren in binnen- en buitenland of kolonien van de hand
doen, en in Zuid-Holland slechts voor de naaste omgeving werken.
Zoo de bleekerij en, garentwijnderij en, passementfabrieken, koperslagerijen, kaarsenmakerijen, korenmolens en enkele meer. Het
omgekeerde komt nergens voor. Men bedenke hierbij, dat Rotterdam als havenstad toenmaals slechts weinig beteekende.
Zeeland was in 1819 al zeer weinig industrieel ontwikkeld.
Grootbedrijf of liever grootondernemingen kwamen alleen bij de
wol- en vlasspinnerij voor. Middelbedrijven waren er in het geheel niet. In de meekrapfabricage, die hier van belang was, zul') Gem. Arch. Delft, 28 Oct. 1816 (buiten ind.)
') Ibid, A III 1 C 2, 212 rood.
1 ) Gem. Arch. Leiden, Notulenboek 1816 C, Bijl. no. 126.
Brugmans, Arbeidende Klasse.
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len wel enkele ondernemingen zijn geweest met 10 of meer
knechts, doch het gemiddelde aantal bleef daar beneden : er worden 41 meestoven opgegeven met 343 arbeiders.
Geheel in overeenstemming hiermede zijn de gegevens omtrent
het afzetgebied; dit laatste toch is overwegend lokaal beperkt,
„plaatselijk". Export schijnt alleen te hebben plaats gevonden bij
de genoemde meestoven, de eenige buskruitfabriek, de vlashekelarijen, de zoutziederijen en de zeilenmakerijen.
Op een enkele papiermolen na, waar niet minder dan 70 volwassenen en 4 kinderen werkzaam waren, vallen alle grootondernemingen, die Noord-Brabant in 1819 te zien gaf, onder de textiel-,
speciaal, naar te verwachten was, onder de linnen- en wol-industrie. Bij de 9 fabrieken van geruit linnen zijn 926 personen in
dienst, terwijl de 11 wollenstoffenfabrieken 593 personen, waaronder 264 kinderen, onledig houden. Uit de beschrijving van Hogendorp, die juist in dezen tijd door Brabant reisde, blijkt, dat
hier inderdaad van fabrieken mag worden gesproken ; een deel der
arbeiders werkte in lokalen, waar door menschenhanden of paardenkracht bewogen machines waren opgesteld 1 ). In het journaal
van een in 1800 gehouden inspectiereis door het land memoreert
Goldberg te Tilburg de lakenfabriek van Vreede en Van Marle,
waarin de gansche fabricage van de lakens is gecentraliseerd, behalve het vollen 2). De bekende lakenfabriek van Diepen, Jellinghaus & Co. aldaar had in 1814 in het geheel 35 weefgetouwen in de
fabriek en slechts 6 daarbuiten S).
Nog meer grootondernemingen vallen te vermelden. Twee breierijen bezigen 150, een kantwerkerij 330 personen. Dit waren na
tuurlijk thuiswerkers, meest vrouwen en kinderen; onder de 330
kantwerksters waren zelfs 180 kinderen. Ook aan de 3 haarkleedenfabrieken (130 arbeiders) en de tapijtfabriek (165 arbeiders
waren stellig vele arbeiders verbonden, die hun werk aan huis verrichtten. Nadere gegevens hieromtrent ontbreken.
Wat er aan middelbedrijf in Noord-Brabant voorkwam, behoorde eveneens tot de textielindustrie, op een enkele uitzondel) Hogendorp, Bijdragen, Dl. III, p. 5 sqq.
a ) Journaal der Reize van den agent der Nationale Oeconomie der Bataafsche Republiek, 1800, afgedrukt in Sloet's Tijdschrift voor Staathuishoudkunde en Statistiek,
Dl. XVIII. De vermelde passus aldaar p. 326.
') B. Dijksterhuis. Een industrieel geslacht 1808-1908. Gedenkschrift der firma's
Diepen, Jellinghaus & Co., J. N. Diepen & Co. en Gebrs. Diepen te Tilburg, p. 16.
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ring na. Er waren 26 fabrieken van katoenen stoffen, met een
gemiddeld aantal van ruim 30 arbeiders. Kleiner waren de katoenspinnerijen (gemiddeld 9 arbeiders). Bij de linnennijverheid
waren de verhoudingen geheel afwijkend. Uit de opgave omtrent
de vlasspinnerijen, die 80 in getal waren doch waarin geen enkele
werknemer zijn bestaan vond, kan worden opgemaakt, dat deze
tak van bedrijf nog door zelfstandige thuiswerkende spinners
werd verricht, meest naast het boerenbedrijf. Voor de vlashekelarijen geldt hetzelfde. Het weven van linnen geschiedde er eveneens in het klein : de 839 weverijen telden 933 volwassen werklieden en 20 kinderen. De wolindustrie overtrof echter de beide reeds
genoemde in bedrijfsgrootte. Bij de 26 wolspinnerijen waren 480
volwassenen en 90 kinderen werkzaam ; de groote wollenstoffenfabrieken memoreerden wij reeds; lakenfabrieken waren er 115,
met 1732 volwassen en 605 jeugdige werklieden. Dat het wolweven
als afzonderlijk bedrijf zeldzaam was, blijkt uit de tabel, die 5 lakenwevers met 14 knechts en 2 wollenweverijen zonder knechts
opgeeft. Afgaande op het voorhanden cijfermateriaal mag men
concludeeren, dat de wolindustrie het dichtst bij het stadium
„fabriek" was aangeland, en dat de linnenindustrie nog het verst
daarvan was verwijderd.
Afgezien van de vele bedrijven, die naar hun aard aangewezen
zijn op verkoop in de naaste omgeving, vonden de meeste Noordbrabantsche industrieen hun afnemers in het geheele land. Daartegenover staat, dat export naar andere landen slechts zelden
voorkwam, en dan nog niet eens bij de meer belangrijke bedrijven.
Zoo wordt bij de geheele textielindustrie alleen buitenlandsche
verzending opgegeven bij de 5 lakenweverijtjes en bij de linnenweverijen. Voor een geisoleerd land als Brabant, zonder gunstige
Jigging aan zee of rivieren, is een en ander begrijpelijk.
De fabrieksstaat van 1819 geeft wel cijfers voor het hertogdom
Limburg, doch splitsing naar de gemeenten ontbreekt. Daar de
uitgestrektheid van dit land \TO& Belgie's losscheuring ongeveer
dubbel zoo groot was als de huidige provincie, zijn de gegevens,
in de tabel vermeld, voor ons doel dus onbruikbaar. De tabel voor
Venlo uit 1816, die bewaard is gebleven 1 ), doet buiten een pij penfabriek met 65 arbeiders slechts kleinbedrijf zien.
1

) Verzonden 10 October 1816 (Gem. Arch. Venlo).
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2. De ontwikkeling van het grootbedrijf
Bij de beschrijving van de economische structuur van Nederland in 1819 is reeds met een enkel woord vermeld, wat wij onder
grootbedrijf verstaan (p. 3). Wij namen daar aan als zuiver uiterlijk, doch gemakkelijk te hanteeren criterium, dat bedrijven met
meer dan 40 arbeiders als grootbedrijf zijn te beschouwen. In aansluiting daaraan worde opgemerkt, dat grootbedrijf en fabriek
niet mogen worden verward. Vooreerst is, tervvijl van „fabriek"
alleen in de nijverheid wordt gesproken, grootbedrijf ook buiten
industrieele productie mogelijk: in den landbouw, in het verkeerswezen, in den handel. Bovendien zijn niet alle industrieele grootbedrijven als fabrieken aan te merken ; naast de fabriek toch bestaat de zgn. manufactuur.
Geheel vast staat het verschil tusschen deze beide soorten van
industrieel grootbedrijf 1 ) niet. Sombart 2) verstaat onder manufacturen „die grootbedrijven, waarin de essentieele deelen van het
productie-proces met de hand worden verricht". Indien dit juist
was, dan zou Biichers verwijt, dat de onderscheiding tusschen manufactuur en fabriek slechts een „willkiirliche Begriffsspalterei"
is 8), terecht zijn gemaakt ; immers de vraag, of in een bepaald bedrijf de handenarbeid al of niet de hoofdrol speelt, is zelfs bij nauwkeurige kennis van de technische inrichting bezwaarlijk te beantwoorden. Voldoende houvast krijgt men pas als men criteria aanlegt, die scherp zijn omlijnd. Als zoodanig komen in aanmerking:
1°. Gebruik van machines of van andere automatische installaties. De manufactuur gebruikt geen machines, doch slechts werktuigen.
2 - . Arbeidssplitsing. Alleen daar willen wij van manufactuur
spreken, waar de arbeiders, die zich gezamenlijk in de werkplaats
bevinden, onafhankelijk van elkander werken. Als manufacturen
zijn dus die grootbedrijven te bestempelen, waarin zoowel de
arbeidssplitsing als de automatiseering geheel of grootendeels
ontbreken 4) ; dat in zulke bedrijven de werkzaamheid van menschenhanden de hoofdzaak is volgt dan daaruit vanzelf.
') De licht tot verwarring leidende term: grootindustrie vermijden wij zooveel
mogelijk.
2 ) Der modeme Kapitalismus, Dl. II, p. 704 van den 3den druk.
2 ) Hwb. der Staatswiss., 3de druk, Dl. IV, p. 866, s.v. Gewerbe.
4 ) De meening van Sombart, dat zulke „einfach kooperative" manufacturen weinig
voorkomen, schijnt niet joist.
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De hier gegeven omschrijving van het begrip „manufactuur."
stemt niet overeen met de sinds Marx gebruikelijke 1 ). Gewoonlijk
toch worden als manufacturen beschouwd de „fabrieken zonder
machines" ook dus die, waar arbeidssplitsing plaats vindt. In
dat geval echter heeft de onderscheiding meer technisch dan economisch belang. Overigens moet worden opgemerkt, dat van
een „manufactuurperiode" die aan de periode van de fabriek zou
zijn voorafgegaan (Marx) geen sprake kan zijn. Slechts bij enkele
industrieen (textiel-, schoenindustrie) kan deze ontwikkelingslijn worden getrokken.
In tegenstelling met het handwerk arbeiden de beide genoemde
vormen van industrieel grootbedrijf voor een uitgestrekter markt
dan alleen de plaatselijke; ook zullen zij in den regel meer op
voorraad dan op bestelling werken. Voorts voltrekt zich hier de
scheiding tusschen dirigeerenden en uitvoerenden arbeid; de leider
van het bedrijf — al of niet ondernemer — oefent een commercieele taak uit en verricht contrOle en administratie, doch staat
buiten het technische productieproces. Het hier volgende overzicht van het grootbedrijf in Nederland in de 19e eeuw zou dus
van alle genoemde factoren gewag moeten maken. Echter : de
geschiedenis van de Nederlandsche grootindustrie is nog niet geschreven en ook van de afzonderlijke ondernemingen ontbreken
veelal gepubliceerde gegevens. Van de interne verhoudingen in
het bedrijf, van den omvang der productie, van het afzetgebied, is
ongeveer niets bekend. Derhalve zal in de volgende bladzijden nagenoeg uitsluitend de bedrijfsgrootte worden nagegaan, gemeten
in het aantal arbeiders.
Bedrijven van eenigszins grooten omvang hebben in geen economisch tijdperk ontbroken. Het feit dus, dat in een volkshuishouding op zeker oogenblik grootbedrijven voorkomen, bewijst
niets omtrent de mate, waarin zij economisch is ontwikkeld.
Houdbare conclusies kunnen slechts worden getrokken, als men
het aantal grootbedrijven kent en dan de verhouding tusschen
groot- en kleinbedrijf kan bepalen. Doch, ondanks jarenlangen
aandrang, een bedrijfsstatistiek van ons land ontbreekt. De eenig
mogelijke methode, die nog overblijft, is dus slechts: na te gaan,
1 ) Zij is dan ook speciaal door socialistische critici gehekeld. Ter zijner tijd zullen
wij te anderer plaatse op deze kwestie terugkomen.
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of in een bepaalde periode een sterke toeneming van grootbedrijf
te constateeren valt.
Deze toeneming, die wij inderdaad kunnen bespeuren in het
door ons behandelde tijdvak, is vooral merkbaar bij nieuwe takkan van bedrijf. Onder deze neemt weer de machineindustrie de
eerste plaats in. De bekende fabriek van stoom- en andere werktuigen van Van Vlissingen en Dudok van Heel te Amsterdam ontwikkelde zich in korten tijd tot een bedrijf van zeer grooten omyang. Het aantal arbeiders bedroeg in 1827, bij de oprichting,
26 1) ; in 1830 80 a 100 2) ; in 1848 ruim 800 1 ) ; in 1856 reeds 1600 3).
Een zoo snelle toeneming — die onder den energieken Paul van
Vlissingen plaats vond — draagt een volkomen modern karakter 4).
De andere machinefabrieken te Amsterdam wassen in minder snel
tempo, doch ook zij ontwikkelen zich tot respectabele grootte. In
de fabriek „De Atlas" werkten in 1856 230, bij Gebr. Schutte 140,
bij Weiler & Co. 119 arbeiders 8 ). Te Rotterdam is te wijzen op de
bekende scheepswerf te Feyenoord, die door de Nederlandsche
Stoomboot Maatschappij in 1825 werd opgericht onder leiding van
den bekwamen Roentgen 5). In 1852 waren hier circa 650 arbeiders werkzaam 6).
Naast deze nieuwe fabrieken staat een uitbreiding der oudere
ijzergieterijen, die zich veelal tot machinefabrieken vervormen.
De reeds in de 18e eeuw bestaande ijzergieterij te Deventer van
Nering Bagel telde in 1841 een personeel van 146 man 7). Ook de
ijzergieterijen in den Achterhoek, daar ontstaan door de aanwezigheid van ijzeroer, gaan in grootte boven het middelbedrijf uit.
In het jaar 1856 had de gieterij te Gendringen 136 arbeiders in
dienst, die te Hummelo 85 3).
Een ander bedrijf, waarvan nog met meer recht kan worden
gezegd dat het een nieuwe tak van productie is, ontwikkelde zich
eveneens tot grootbedrijf, aithans in de grootere gemeenten: de
7 ) Van der Vijver, Geschiedkundige beschrijving der Stad Amsterdam, IVe Deel
(1848), p. 149.
7 ) Van der Vijver, Jaarboek der Stad Amsterdam voor 1830, p. 268.
3) Gemeente Verslag Amsterdam 1856, p. 85.
4) M. G. de Boer, Honderd jaar machine-industrie op Oostenburg Amsterdam
(1927); cf. I. J. Brugmans in Vr. des Tijds 1927, p. 167 sqq.
7 ) M. G. de Boer, Leven en bedrijf van Gerhard Moritz Roentgen (1923), p. V.
6) S. Je. 1853, p. 354.
7) E. H. J. VIII, p. 103.
St aat van de Nederlandsche fabrieken volgens de verslagen der gemeenten. Uitgegeven door de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid (1859).

DE ONTWIKKELING VAN HET GROOTBEDRIJF

23

gasfabricage. In 1854 waren bij de beide gasfabrieken te Amsterdam resp. 240 en ruim 200 arbeiders in dienst 1 ). In andere steden
was de ontwikkeling minder snel. In 1864 telde de gemeentelijke
gasfabriek te Utrecht 54 werklieden, die te Haarlem 40, te Kralingen 56 arbeiders 2).
In het Zuiden des lands, inzonderheid in de provincie Brabant,
ontstond omstreeks 1860 een nieuwe industrie, die zich direct van
de stoomkracht ging bedienen en in den vorm van grootbedrijf
werd geexploiteerd. Het was de beetwortelsuikerfabricage, die
tij dens het continentaalstelsel, toen de verbinding met de kolonien verbroken was en de rietsuiker dus uitbleef, had gebloeid,
doch spoedig was verdwenen toen de zee weer open kwam. In
1858 doet deze industrie opnieuw in ons land haar intrede ; in dat
jaar werd een beetwortelsuikerfabriek te Zevenbergen opgericht 3).
In 1871 waren er al 32 zulke fabrieken, alle met 100 a 300 arbeiders 4). De rietsuikerraffinaderijen bleven echter niet achter ; ook
zij kwamen in den loop der 19e eeuw van klein- tot grootbedrijf.
Het was de stoomkracht, die na 1830 dezen overgang teweeg
bracht. De kleine raffinaderijtjes, die dooreengenomen 8 werklieden hadden 5) maakten plaats voor groote fabrieken; te Amsterdam werkte reeds in 1847 de fabriek van C. de Bruyn Mzn. met
543 volwassen werklieden 6). De Nederlandsche suikerraffinaderij
aldaar telde zelfs in 1852 400 a 800 arbeiders 7).
Te zelfder tijd dat in het Zuiden de fabricage van beetwortelsuiker opkomt, valt in de provincie Groningen de aanvang van
een anderen nieuwen bedrijfstak van groot belang: de aardappelmeelindustrie, waaraan de naam van W. A. Scholten onverbrekelijk is verbonden, 8 ). Scholten begon in 1841 met een klein fabriekje van aardappelmeel te Foxhol, dat door een paard werd
bewogen. Pas in 1858 verscheen in deze streek een tweede zooda1) S. Je. 1855, p. 383.
2) S. Jk. 1868, p. 360.
') J. C. A. Everwijn. Beschrijving van handel en nijverheid in Nederland (1912),
p. 742.
') Zie de in 1874 door het departement van Binnenlandsche Zaken uitgegeven statistiek van de ambachts- en fabrieksnijverheid in Nederland.
5 ) J. J. Reese, De suikerhandel van Amsterdam van 1813 tot 1894 (1911), p. 75.
') Ibid. p. 85.
') S. Je. 1853, p. 311.
°) Zie voor nadere bijzonderheden omtrent den aanvang der aardappelmeelindustrie : Everwijn, 1.c. p. 586/7; G. Minderhoud, Ontwikkeling en beteekenis der landbouwindustrie in Groningen, (1925), p. 2 sqq.
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nige fabriek te Muntendam. Na 1860 verrijzen ze echter als paddestoelen uit den grond; de vele handen, die door de achteruitgang
der scheepsbouw in de veenkolonien werkloos waren geworden,
vonden hier arbeid. In 1871 had Scholten o.a. in exploitatie : een
aardappelsiroopfabriek te Hoogezand met 77 arbeiders, een aardappelmoutwijnbranderij te Sappemeer met 60 arbeiders, een aardappelmeersiroop- en sagofabriek te Zuidbroek met 80 arbeiders.
Het waren echter niet alleen de nieuwe bedrijfssoorten, die zich
tot grootbedrijven ontwikkelden. Daarnaast ontstonden nieuwe
ondernemingen van grooten omvang in reeds lang bestaande takken van bedrijf. Vermeld werden reeds de suikerraffinaderij en de
ijzergieterij ; gewezen kan nog worden op de broodbakkerij. Dit
bedrijf werd tot in het midden der 19e eeuw uitsluitend in het
klein uitgeoefend. De bakker kocht niet meel in maar graan, dat
hij op de plaatselijke windkorenmolens het malen ; velen van hen
waren slechts loonbakkers, die het deeg van den consument
kregen 1 ). De eerste groote broodfabriek in ons land was die, welke
in 1856 door Dr. S. Sarphati te Amsterdam werd opgericht ; zij
werd dra door andere gevolgd 2 ). De fabriekmatige productie,
wier sneile opkomst verband houdt met de afschaffing van de
accijns op het gemaal in 1856, bracht een volslagen ommekeer in
de arbeidsverhoudingen te weeg. De vroegere bakkers hadden
slechts 1 A 2 gezellen, meestal bij den patroon inwonend, die op
den duur zelf patroon konden worden. De bakkersgezellen in de
nieuwe inrichtingen waren echte fabrieksarbeiders; hun werk was
weinig afwisselend en vereischte geen bijzondere vakkennis 3).
Een duidelijke overgang van klein- tot grootbedrijf maakte ook
de diamantnijverheid door. In den aanvang der 19e eeuw bestond hier slechts kleinbedrijf. De diamanten werden op zolders
geslepen, hetzij bij de arbeiders aan huis, hetzij in gehuurde lokaliteiten, die daarvoor speciaal door de eigenaars waren ingericht.
De eerste „fabriek" werd in 1822 gebouwd op het Roeterseiland;
zij werd door paarden in beweging gebracht.
Nog grooter werd de bedrijfsomvang, toen de stoom als drijfkracht der molens werd ingevoerd. De fabriek, die door de in 1845
opgerichte Diamantslijperij Maatschappij werd gebouwd, begon
1) J. Goudriaan, De doelmatigheid der Amsterdamsche broodvoorziening (1922),
p. 55.
8 ) Ibid. p. 57.
') Ibid. p. 60.
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direct met 168 molens 1), welk aantal gaandeweg werd uitgebreid.
Hoe ontwikkelde zich de bedrijfsgrootte in de textielnijverheid ? Op deze vraag valt het antwoord niet gemakkelijk te geven
door de onvolledigheid der gegevens. In geen tak van nijverheid
toch is de huisindustrie zoo verbreid geweest als in deze; daardoor
is in vele gevallen, waarin van een groot aantal arbeiders sprake is,
het vermoeden gewettigd dat een deel van deze thuis werkte, ook
al wordt dit er niet uitdrukkelijk bij vermeld. In al deze gevallen
zou van grootbedrijf niet mogen worden gesproken.
Het vereenigen van voorheen thuis werkende spinners en wevers in een groote lokaliteit heeft vooral plaats gehad toen de
stoomkracht in gebruik kwam. Doch ook reeds daarvOOr. In
Twente kwam het in de 17e eeuw voor, dat de wevers in „weefhuezen" werden vereenigd en dat voor vrouwen „spinhuezen"
werden opgericht 2). De aanleiding daartoe zal gelegen hebben in
de verschillende gemakken van contrOle e.d., die een gecentraliseerd bedrijf aan den ondernemer bood. Omvangrijk waren deze
lokalen echter niet. Ms C. T. Stork in zijn werkje over de Twentsche katoennijverheid de reis van Hogendorp naar Twente in
1819 ter sprake brengt, merkt hij op : „Op vele plaatsen zoude
„de vraag naar den eigenaar der fabriek, een winkelier van achter
„de toonbank, een bakker van den oven, een smid van het vuur
„hebben weggeroepen, om den reizenden staatsman te voeren in
„vertrekken, vochtig en klein, als wij zelf nog in onze jeugd ge„kend hebben — de schrijver is in 1822 geboren —, die werkplaat„sen heetten, maar niet dan vunzige holen waren, waar enkele
„mannen en vrouwen aan het weefgetouw of aan den spinstoel
„bezig waren” 3). In Oldenzaal, Stork's woonplaats, kwam het
eerste grootbedrijf pas na 1830; er werd toen met medewerking
van het armbestuur een weverij van koffiezakken opgericht, waar
de talrijke bedelaars, 70 a 80 in getal, die vroeger het stadje onveilig maakten, werk vonden 4). Als Stork in 1835 in Enschede
komt, bewondert hij daar als een opmerkelijke nieuwigheid „de
nieuwe groote stoomspinnerij van vier verdiepingen met haar
1 ) M. Barents, De Diamantslijperij Maatschappij te Amsterdam, 1845-1920
(1920), p. 28.
9 A. Benthem, Geschiedenis van Enschede (2e dr. 1920), p. 525 sqq.
9 C. T. Stork, De Twentsche katoennijverheid (1888), p. 16.
') Ibid. p. 24.
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prachtige Engelsche machines" 1). De eerste grootbedrijven in de
Twentsche textielindustrie komen dus omstreeks 1830 op. Men bedenke, dat de eerste stoomspinnerij van 1829 dateert ; die, welke
Stork in Enschede zag, was de tweede van dien aard.
Dat juist na 1830 in Nederland de eerste groote textielbedrijven
opkomen, heeft nog een andere oorzaak. De afscheiding van Belgie
had ten gevolge, dat de aldaar gevestigde industrie haar afzetgebied in Nederlandsch-Indie verloor, daar hare goederen bij den
invoer zwaar werden belast. De ondernemers zagen er dus voordeel in om naar Noord-Nederland te verhuizen 2). Aldus werd de
spinnerij van De Heyder & Co. van Lier bij Antwerpen naar Leiden
verplaatst, de katoendrukkerij en ververij van Th. Previnaire van
Brnssel naar Haarlem overgebracht. Deze fabrikanten, komende
uit een land, waar het grootbedrijf reeds veel meer was doorgedrongen, introduceerden dezen bedrijfsvorm thans ook in NoordNederland. De textielfabrieken te Haarlem werden dra een der
grootste in het land. In 1841 waren in de katoenbleekerij, ververij
en drukkerij aldaar van Th. Wilson 268 personen werkzaam; in de
fabriek van Previnaire 429. De katoenspinnerij en weverij „De
Phoenix", waarvan E. L. Jacobson beheerend vennoot was, had
zelfs in dat jaar 647 arbeiders in dienst, die alien in de fabrieksgebouwen werkten 3).
In verband met Sombart's stelling 4), dat het kapitalisme vooral
door vreemdelingen zou zijn gebracht, verdient het opmerking,
dat onder de eerste textiel-grootindustrieelen naar verhouding
zoovele buitenlanders zijn geweest. Previnaire en De Heyder waren Belgen, Thomas Wilson was een Engelschman. Jacobson was
een Hollander, doch had zijn etablissement van Belgen gekocht 6).
Meer nog: vele nieuwe procedes, die bij ons in zwang kwamen,
waren door vreemdelingen hier geintroduceerd. „Het is ongelooflijk" zegt Sloet's tijdschrift in 1855 6) „hoe vele bedrijven en
„werkmethoden wij aan arme Duitschers te danken hebben, die
) Ibid. p. 29.
') De Regeering lokte bovendien door voordeelige aanbiedingen Belgische fabrikanten naar het noorden. W. M. F. Mansvelt, Geschiedenis van de Nederlandsche
Handel-Maatschappij, I (1924), p. 297.
3) P. J. M. Aalberse, Een onbekende enquête naar de arbeidstoestanden in Nederland (z.j.), p. 49.
4) Mod. Kapital. I, p. 883 sqq.
5 ) E. H. J., I, p. 80. Mansvelt, 1.c. I, p. 283.
°) Tijdschrift voor Staathuishoudkunde en Statistiek, Dl. XII (1855) p. 32.
1
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„zich in ons land voor goed kwamen vestigen of tijdelijk ophouden
„ .... De Veluwe is aan hen zijne papier- en kopermolens ver„schuldigd, de I Jsseloevers hunne worstmakerijen. In Zwolle
„leerde men voor het eerst van een doortrekkenden Duitscher de
„kunst om met zwavel, in plaats van met lood, ijzer in steen te be„vestigen enz.” Wij voegen hierbij, dat de aanwezigheid van talrijke buitenlandsche arbeiders ten onzent in de 19e eeuw in dezelfde richting wijst.
De afscheiding van Belgie gaf tot de oprichting van nog een
ander grootbedrijf aanleiding, dat zelfs alle andere in omvang
ging overtreffen: de fabriek van Petrus Regout te Maastricht.
Regout was v6Or 1830 een der grootste importeurs van Belgisch
glas en aardewerk; toen die invoer sinds de omwenteling werd belemmerd, besloot hij zelf een fabriek op te richten: eerst een van
glas en kristal (1834), later een van aardewerk (1836) 1). De snelle
groei van Regout's onderneming blijkt uit het volgende staatje,
waarin het aantal arbeiders voor verschillende jaren is aangegeven $) :
1841: 198
1851: 665
1852: 900
1853: 1040
1856: 1400
1860: 1400
± 1865: 1900 a 2000
Opmerkelijk is, dat in de provincie Limburg, ook afgezien van
Regout's bedrijven, zich het grootbedrijf spoediger heeft ontwikkeld dan elders. In 1850 bestond te Roermond een papierfabriek,
die met 150 werklieden, 2 stoomwerktuigen en 3 stoomketels
werkte; in Meersen een papierfabriek met 98, te Maastricht eene
met 200 arbeiders 8). Vier jaren later was het aantal arbeiders in
deze inrichtingen reeds resp. 175, 230 en 280, terwijl terzelfder
tijd de grootste papierfabriek in de Zaanstreek, eene te Wormerveer, 70 arbeiders had en in de Veluwsche molens gemiddeld per
1) Everwijn, i.e., p. 147.
2) De cijfers voor 1841 en 1860 zijn ontleend aan de enquetes van 1841 en 1860
(Ec. Hist. Jb. VIII), die voor 1850 en volgende jaren aan de Statistische Jaarboekjes,
dat voor ± 1865 aan het verslag van de Staatscommissie voor den fabrieksarbeid van
kinderen.
2 ) S. Je. 1852, p. 337.
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onderneming 10 a 20 arbeiders werkzaam waren 1). In hetzelfde
jaar 1850 worden nog vermeld een wapenfabriek te Maastricht
met 150 en een brandkastenfabriek te Roermond met 90 a 100
arbeiders 2). Behalve Regout's fabriek kende Maastricht twee
aardewerkfabrieken, die in 1857 resp. aan 185 en 67 arbeiders
werk gaven 8 ). Nog kan worden gewezen op de beide steenkolenmij nen te Kerkrade, waar in 1857 310 personen werkzaam waren 4).
In bovenstaande vluchtige schets is de ontwikkeling nagegaan
van de bedrijfsgrootte in eenige afzonderlijke takken van nijverheid, die van bijzonder belang schenen. Wil men thans nog een
overzicht hebben over de nijverheid in haar geheel, dan komen de
jaren 1857 en 1871 in aanmerldng, de eenige jaren, waarvan een
min of meer volledig overzicht bestaat 5).
De fabrieksstaat over 1857 6) kent reeds een groote hoeveelheid
bedrijven, die 40 arbeiders of meer in dienst hebben en dus als
grootbedrijven kunnen worden bestempeld. Van deze zonderen
wij dadelijk diegene af, waarin de huisindustrie van overwegende
beteekenis kan zijn geweest, zulks om de vroeger vermelde reden ;
zoo de schoenmakerij, de sigarenfabricage en inzonderheid de
textielindustrie. De bedrijven nu, die in 1857 van eenigen omvang
waren, zijn in hoofdzaak de volgende:
1. De steenbakkertj , hetgeen na het bij de behandeling der enquete-1819 opgemerkte geen verwondering behoeft te wekken.
Het aantal arbeiders schijnt in de provincie Gelderland als regel
tusschen de 50 en 100 te hebben bedragen. Bedrijven van kleineren omvang — zooals te Oosterhout, waar 3 bakkerijen 18 arbei) Economist 1854, p. 183.
) S. Je. 1852, p. 344/5.
8 ) S. Jk. 1859, p. 317.
4 ) Fabrieksstaat 1857.
8 ) In 1859 gaf de Maatschappij van Nijverheid uit: een „Staat van de Nederlandsche fabrieken volgens de verslagen der gemeenten, die aan het ministerie van binnenlandsche zaken worden gevonden", terwijl in 1874 een „Statistiek van de fabrieksen ambachtsnijverheid in Nederland" het licht zag, die door het Departement van
binnenlandsche zaken werd uitgegeven en uit de gemeenteverslagen over 1871 was
getrokken door L. J. Brinckman, adjunct-commies bij dat departement. Alle leemten,
die in de gemeenteverslagen voorkomen, vindt men in beide statistieken natuurlijk
terug, zoodat een in cijfers uitgedrukte toeneming van het grootbedrijf niet eraan mag
worden ontleend. Voor een globaal overzicht bieden ze echter voldoende gegevens.
Voor bet jaar 1857 kan nog als aanvulling worden gebruikt het uit de provinciale verslagen getrokken resume, dat in het Statistisch Jaarboek 1859, p. 287 sqq. is opgenomen.
Bij Everwijn steeds, ten onrechte, 1858.
2
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ders telden — komen daarentegen vooral in de provincie Brabant
voor.

2. De metaalindustrie is op p. 22 reeds met enkele woorden besproken, voorzoover de fabricage van machines en de ijzergieterij
betreft. Grootbedrijven worden in 1857 ook vermeld in de wapensmederij (Maastricht, Oud-Vroenhoven), ankersmederij (Amsterdam), koper- en loodpletterij (fabriek te 's-Gravenhage met 477
arbeiders !, verder te Utrecht en te Voorst) ; ten slotte in den bouw
van ijzeren schepen (Rotterdam, IJsselmonde, Amsterdam).
3. De glasblazerij, waarbij continu bedrijf en het brandend
houden van ovens vereischt wordt, is geheel als grootbedrijf georganiseerd. Behalve te Maastricht wordt zij o.a. vermeld te Nieuwer-Amstel (fabriek van 50 arbeiders), Nieuw Buinen, gemeente
Borger (2 fabrieken met 81 arbeiders), Loosdrecht (fabriek met 40
arbeiders), Leerdam (3 fabrieken met 131 arbeiders) en Kralingen
(58 arbeiders).
4. Over de gasfabricage is op p. 23 reeds een en ander medegedeeld, alsook over de opkomende aardappelmeelindustrie in de
Groningsche veenkolonien.
5. Van niet alle der 29 suikerralfinaderijen, die te Amsterdam
zich bevonden, is het aantal arbeiders bekend. Als groote fabricken kunnen worden genoemd die van Spakler & Tetterode met 70,
die van Beuker & Hulshoff met 115 werklieden, en de Amsterdamsche stoomsuikerraffinaderij, waar er 165 werkzaam waren 1).
6. W agenmakerijen van grooten omvang worden opgegeven te
Haarlem (de fabriek van Beynes met 48 werklieden), en De Bilt
(46 arbeiders). Hierbij behoort ook genoemd te worden de houten
scheepsbouw: in Schiedam was in 1843 reeds een werf met 68
arbeiders 2).
7. De fabrieksstaat van 1857 vermeldt te Amsterdam een lettergieterij met 70 arbeiders. In Haarlem waren in 1843 reeds 46
volwassenen en 5 kinderen werkzaam in de bekende gieterij van
Enschede 3).
8. Eenige op zich zeif staande bedrijven : de waskaarsenfabriek
te Amsterdam (130 arbeiders), een fabriek van blauwsel en lak9 S. Jk. 1859, p. 288.
9 B. en W. Schiedam 31 Mei 1843, no. 259 B. (Gem. Arch. Schiedam).
9 In de drukkerij dezer firma resp. 45 en 4 (Gem. Arch. Haarlem, Bijl. minuut 30
123
Juni 1843, no. 102.

30

DE ECONOMISCHE STRUCTUUR VAN NEDERLAND TOT

1870

moes te Westzaan (55) 1), 3 touwslagerijen te Kralingen (128), benevens een koordslagerij te Groningen (65). De meeste lijnbanen
waren echter van geringeren omvang ; zoo telden de 29 touwslagerijen te Moordrecht 365 arbeiders, de 13 te Oudewater 215.
Herinnerd worde ten slotte aan de talrijke grootbedrijven in Limburg.
Tot zoover de fabrieksstaat van 1857. Wij gaan thans over tot
die van 1871 2). Hadden de beide publicaties grootere volledigheid,
dan zou men voor elke bedrijfstak de toe- of afneming hebben
kunnen nagaan en de ontwikkeling van het grootbedrijf in het tusschenliggende tijdvak nauwkeurig leeren kennen. Nu dit om de
vroeger reeds aangevoerde redenen ondoenlijk is, bepalen wij ons
tot het weergeven van den algemeenen indruk, dien de vergelijking achterlaat.
Het meest opvallend is de snelle opkomst van een grootbedrijf
dat in 1857 nog niet bestond: de beetwortelsuikerlabricage, waarover reeds op p. 23 een en ander is medegedeeld. De staat vermeldt alleen in Noord-Brabant 15 zulke bedrijven, wat even zoovele grootbedrijven zijn; zij hadden tezamen 2783 arbeiders in
dienst, dus per bedrijf gemiddeld 186. Fabrieken van dezelfde
grootteklasse worden vermeld in Arnhem, Geldermalsen, Gorinchem, Dordrecht, Rijswijk, Utrecht, Ambt-Ommen en Ulestraten.
Een tweede tak van industrie, die in 1857 eveneens geheel ontbrak, is de vervaardiging van stroocarton, die juist omstreeks
1870 opkomt. Brinckman vermeldt een stroo- en pakpapierfabriek te Tiel met 48, een te Leeuwarden met 68, een te Hoogezand
met 48 arbeiders. Daarnaast is te noemen de aardappelmeellabricage, die in 1857 weliswaar niet geheel onbekend was, doch pas
daarna tot wasdom kwam (zie p. 23/4). In 1871 waren in de Groningsche veenkolonien — immers daar waren deze nieuwe bedrijven geconcentreerd — 16 aardappelmeel- en aardappelsiroopfabrieken ; de grootste hiervan was de fabriek van W. A. Scholten te
Zuidbroek, waar 80 arbeiders werkten. De toeneming van deze
industrie blijkt ook uit de uitvoercijfers van aardappelmeel; het
saldo-uitvoer hiervan bedroeg gemiddeld per jaar in de periode
1) Deze, aan C. en J. Avis Czn. toebehoorende fabriek, was de eerste aldaar waar
bij windstilte een stoomwerktuig werd gebezigd. Zie Verslag Noord-Holland 1860,
p. 629.
2) Bil Everwijn steeds, ten onrechte: 1873.
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1847-1856: 5, 1857-1866: 95, 1867-1876: 1414 duizend guldens 1 ).
De periode 1857-1871 geeft ongetwijfeld een toeneming van
het industrieele grootbedrijf te zien. Nu is uit de ontwikkelingsgeschiedenis van andere landen bekend, dat deze toeneming hand in
hand is gegaan met de aanwending van de stoomkracht, of, zooals
men vaak minder zuiver zegt : van machines. Gaan wij dus thans
na, hoe deze evolutie in Nederland plaats greep.
3. De invoering van de stoomkracht
Onder de factoren, die de opkomst van het fabriekswezen hebben bevorderd, is de aanwending van stoommachines een der
belangrijkste. Alvorens echter wordt nagegaan, wanneer en langs
welke wegen deze nieuwe beweegkracht in het Nederlandsche bedrijfsleven haar intree deed, dient te worden vastgesteld, wat
onder „machines" moet worden verstaan, wat vooral noodig is,
omdat de gelijkstelling van machines met stoommachines soms
verwarring heeft gesticht. Zoowel de machine als het werktuig of
instrument zijn technische hulpmiddelen in het bedrijf ; het essentieele verschil tusschen beide is nu, dat het werktuig de menschelijke arbeid bijstaat, de machine daarentegen den menschelijken
arbeid vervangt. Sombart geeft een duidelijk voorbeeld, waaruit
blijkt, dat ook het spraakgebruik de onderscheiding in acht
neemt : een naald is een werktuig, dat den mensch behulpzaam is
bij zijn arbeid, doch een naaimachine doet automatisch den arbeid, die anders door een mensch wordt verricht. Uit ditzelfde
voorbeeld blijkt tevens, dat „machine" en „stoom" niet noodwendig samengaan; naast de stoom kunnen evenzeer menschen,
dieren, wind en water machines in beweging zetten. Intusschen
zijn er wel een tweetal belangrijke verschillen tusschen de stoommachine eenerzijds, de overige soorten van beweegkracht anderzijds. Vooreerst werken deze laatste steeds in meer of mindere
mate intermitteerend: menschen en paarden worden vermoeid;
de wind gaat liggen ; de waterloop is van het jaargetijde afhankelijk ; meer de stoommachine raast onvermoeid zonder ophouden
door. Belangrijker nog is het tweede verschil: de stoommachine,
wier gebruik pas loonend is als haar kracht ten yolk wordt benuttigd, dwingt tot grootbedrijf, terwijl het gebruik van waterkracht
1

) Jaarcijfers 1881, p. 25.
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ook bij kleinbedrijf economisch mogelijk is en de andere soorten
van beweegkracht voor grootbedrijf zelfs minder geschikt zijn. De
stoommachine heeft dus niet de fabriek doen ontstaan, maar wel
haar in sterke mate in de hand gewerkt. Vandaar, dat de verbreiding van de stoommachine voor de economische geschiedenis
zulk een groote beteekenis heeft.
Wanneer is in Nederland het eerst voor industrieele doeleinden van de stoomkracht gebruik gemaakt ? Volgens Van der
Vijver, den bekenden beschrijver van Amsterdam, is in het jaar
1807 de eerste in ons land in werking gesteld, n.l. in de koperpletterij van Hendrikus de Heus te Amsterdam 2). Dit is echter
niet juist. Op zijn inspectiereis door ons land in het jaar 1800 zag
Goldberg, toenmaals agent van nationale oeconomie, op het Nieuwerk te Rotterdam een branderij „welke tegelijk heeft eene mouterij en graanmolen, die door eene stoommachine wordt bewogen" 3). Ook in Den Briel moet in deze jaren een stoommoutmolen
hebben bestaan; volgens Nemnich verbood echter het gouvernement eenigen tijd later het gebruik van stoom in dit bedrijf 4).
Van groot gewicht waren deze losse gevallen trouwens niet.
Anders was het met de vorderingen van het machinewezen in de
textielindustrie. De technische uitvindingen in dezen bedrijfstak,
die in Engeland het eerst werden toegepast gedurende de 2e helft
der 18e eeuw, hebben ver strekkenden invloed gehad op de structuur van het bedrijf en op de sociale positie van de daarin werkzame personen. Kon Hargreaves' spinmachine (de zgn. Jenny)
ten huize van de werklieden worden gebruikt, Arkwright's Waterframe, waarmede grove draden konden worden vervaardigd, was
veel zwaarder van kaliber en eischte fabrieksbedrijf met water-,
weldra stoomkracht bewogen (1768). Crompton's Mule (1779) vereenigde de beginselen, waarop de beide voorafgaande uitvindingen berustten en werd weldra zoozeer geperfectionneerd, dat zij
met de Jenny de huisindustrie in de spinnerij allengs verdwijnen
deed. De mechanische weefstoel kwam pas later. Cartwright's
1 ) De stoomkracht werd ten onzent aanvankelijk slechts tot bemaling gebezigd.
Cf. A. Huet, Steven Hoogendijk, de stichter van het eerste stoomwerktuig in Nederland (1887) en Nieuw Ned. Biografisch Woordenboek I, p. 1151, s.v. Hoogendijk.
") Van der Vijver, Wandelingen in en om Amsterdam (1829), p. 89 noot.
3 ) Journaal der Reize van den agent van nationale oeconomie der Bataafsche rep'.
bliek, l.c. p. 200.
6 ) Philipp Andreas Nemnich, Tagebuch einer der Kultur gewidmeten Reise, Bd.
III: Original Beitrage zur eigentlichen Kenntniss von Holland (1809), p. 151.
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uitvinding, die eveneens slechts in grootbedrijf aan te wenden is,
dateert van 1785 1 ).
Van deze veranderingen was in Nederland in de eerste jaren
na de Restauratie nog weinig te bespeuren. Hogendorp, die voor
economische en speciaal ook bedrijfsverhoudingen een scherp oog
had, anders dan zijn tijdgenooten, constateerde op een reis in den
nazomer van 1819, dat te Almelo het machinale spinnen nog niet
in zwang was gekomen 2). Van machinale weverij, die in Engeland pas in een beginstadium verkeerde 3), was dus evenmin
sprake. In Hengelo daarentegen waren in de katoenspinnerij reeds
machines in gebruik, doch primitief : de molentjes, die de machines in beweging zetten, werden door menschenkracht gedreven.
Hogendorp constateerde, dat dit tegenover het vroegere spinnen
op het wiel een verbetering was, doch een geringe in vergelij king
met de kracht der stoomwerktuigen 4).
In Helmond blijkt in de spinnerij de machine al haar intrede te
hebben gedaan. Hogendorp, die in den zomer van 1818 op zijn reis
naar Aken het Brabantsche textielgebied bezoekt, vermeldt, dat
de machines al veel werkvolk uit de fabrieken hebben gejaagd 5).
Van welken aard deze waren, blijkt echter niet. Grooten omvang
zal het gebruik van machines niet hebben gehad. In Tilburg althans kwam de eerste in 1809 6). D'Alphonse schrijft omtrent
Holland nog in 1813: „L'on ne presume pas que les filatures de
„coton en Hollande fassent pour la plupart encore usage d'aucun
„mecanisme ; tout le travail se fait par les bras" 7).
De eerste stoommachine in de textielnijverheid is, voorzoover
kan worden nagegaan, in 1818 in ons land in werking gesteld, en
wel te Leiden 8). In de groote plattelandscentra kwam zij eerst een
tiental jaren later. In Twente was het de Almelosche fabrikant H.
E. Hofkes, die in 1829 de eerste stoomspinnerij oprichtte. Zijn
1
Uitvoeriger over de technische ontwikkeling in de spin- en weefnijverheid: P.
Mantoux, La revolution industrielle au XVIIIe siècle (1906), p. 208 sqq.
9 G. K. van Hogendorp, Bijdragen tot de huishouding van Staat, V, p. 135 in de
uitgave van Thorbecke.
') Mantoux, p. 236-240. Hogendorp is dus verkeerd ingelicht als hij (ibid.) meent,
dat blijkens in Engeland genomen proeven machinale weverij onuitvoerbaar is.
') L.c. p. 142.
6) L.c. III, p. 14.
9 Cf. noot 3, p. 36.
7) d'Alphonse, Apercu sur la Hollande (Bijdr. tot de Statistiek van Nederland,
Nieuwe Volgr. no. 1, 1900), p. 255.
8 ) P. J. Blok, Geschiedenis eener Hollandsche Stad, Nieuwere tijd (1918), p. 17.
)

Brugmans, Arbeidende Klasse.
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voorbeeld werd in 1833 te Enschede gevolgd 1 ). De Brabantsche
spinnijverheid was al twee jaren vOOr Twente van de stoomkracht
gebruik gaan maken : in 1827 werd daar in de wolspinnerij en
-vollerij van Pieter van Dooren een stoomwerktuig geplaatst 2).
Had dus omstreeks 1830 de machine zich reeds in de spinindustrie ingeburgerd, bij de weverij was het nog zoover niet. Het weven, dat grootendeels aan huis geschiedde, — hieronder zal dit
uitvoeriger worden besproken vond nog op dezelfde primitieve
wijze plaats als eenige eeuwen terug. De invoering van de snelspoel door den Engelschman Ainsworth, die in overleg met de
Nederlandsche Handel Maatschappij te Goor en elders weefscholen
stichtte ten einde de wevers met het nieuwe prockle vertrouwd te
maken, bracht hierin wel verandering en verbetering, maar geen
ommekeer ; de wevers toch bleven aan hunne huizen werken. De
stoom, die ook hier de groote omwenteling zou geven, kwam in de
weverij pas laat in zwang. Eerst in 1852 kreeg Twente haar eerste
stoomweverij : het was die, welke door de bekende Almelosche
firma G. & H. Salomonson te Nijverdal werd opgericht 3 ).
Wij zijn met het bovenstaande al op de ontwikkeling vooruitgeloopen door de punten, waar de stoom haar intrede deed, in oogen
schouw te nemen. Wij willen echter, omdat zij voor de arbeidsverhoudingen van zoo groot belang zijn, ook nagaan welke andere
soorten van beweegkracht in zwang waren gedurende onze periode.
De toestand in 1819 is vroeger geschilderd ; hoe zij in 1841 was, zal
thans worden nagegaan 4). Al moge het beeld, dat we daarvan
krijgen, niet volledig zijn — we bezitten alleen gegevens van die
ondernemingen, waarin op eenigszins ruime schaal kinderarbeid
voorkwam — toch kan het hier geboden materiaal een inzicht
geven in den stand van de techniek op dat tijdstip, daar juist in de
textielnijverheid altijd veel kinderarbeid is gebruikt.
In Friesland 5) maakte nog geen der textielfabrieken, die in de
1 ) Zie: De Twentsche Nijverheid in beeld, met een voorwoord van Mr. H. Smissaert (z.j.), p. 12. De eerste stoomketel werd in Twente in 1829 geplaatst in een bleekerij te Enschede (A. Benthem, 1.c., p. 556).
9 A. Sassen in S. S. J. 1871, p. 233.
9 C. T. Stork, 1. c., p. 47.
4 ) De gegevens over dit jaar zijn ontleend aan de resultaten van het onderzoek,
1841 van regeeringswege ingesteld naar het voorkomen van kinderarbeid. Deze resultaten zijn door R. A. Gorter en C. W. de Vries gepubliceerd in Economisch-Historisch
Jaarboek, Dl. VIII.
9 E. H. J., VIII, p. 75-85. Wij behandelen alleen die provincies, waarover voldoende gegevens bekend zijn.
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enquéte worden vermeld, van de stoomkracht gebruik. De „spinbaan" te Stavoren gebruikte, evenals die te Hindeloopen, kinderen („draaiers") die de spinnewielen in beweging brengen. In de
vlasspinnerij te Bolsward worden alle werktuigen, nl. 9 weefgetouwen, 70 spinnewielen en een hekelbank, door menschenhanden
in beweging gebracht. In de zaklinnenfabriek te Harlingen, waar
niet minder dan 210 spinnewielen en 48 weefgetouwen stonden,
ontbraken de machines nog geheel. Te Sneek was de ontwikkeling
reeds verder; daar was een katoen- en wolspinnerij, waarin een
windmolen eenige spin- en kaardmachines 1 ) in beweging brengt.
In Leeuwarden wordt een fabriek vermeld, waar de wol- en katoen
krassen 1 ) door paarden worden bewogen; in deze fabriek zijn 69
arbeiders werkzaam.
De calicotsfabrieken in de provincie Drente kenden in 1841 het
gebruik van machines nog niet; de getouwen werden hier alle
„door handen en voeten" bewogen 2). Aileen te Veenhuizen, waar
een der kolonien van de Maatschappij van Weldadigheid was gevestigd was een groote „stoomfabriek".
Overijsel 3 ) geeft een verder voortgeschreden ontwikkeling te
zien. In de weverijen worden nog slechts handgetouwen gebruikt,
al of niet met Ainsworth's snelspoel. In de katoenspinnerijen
blijkt de stoom in zwang te zijn gekomen te Stad Almelo, Ambt
Almelo, Hellendoorn en Lonneker; de meeste spinmachines werden dus nog door handkracht bewogen. Te Enschede wordt bepaaldelijk vermeld, dat „handenarbeid" de uitsluitende beweegkracht is, niet alleen in de weverijen, maar ook in de katoenspinnerijen, en uit den brief van Burgemeester en Wethouders aan den
Gouverneur van Overijsel blijkt duidelijk, dat zij zich in hun opgave niet hebben beperkt tot de fabrieken, waarin kinderarbeid in
eenigszins ruime mate voorkwam.
Vermelding verdient nog het bestaan van een stoombleekerij te
Goor. Deze, tevens de eerste van dien aard in ons land, was in
1836 door Ainsworth opgericht 4).
Over het geheel was dus in 1841 het gebruik van de stoomkracht in Twente nog slechts in een beginstadium .Voor zoover in
1 ) De kaard- en krasmachines worden gebruikt om het te spinnen materiaal te zuiveren en te ordenen.
') Ibid. p. 86.
') Ibid. p. 94-110.
4 ) Everwijn, I.c., p. 298.
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de spinnijverheid machines waren ingevoerd, werden deze door
menschenhanden, meestal vrouwen 1 ), of kinderen, bewogen.
Paarden als beweegkracht schijnen, behalve in een duffel- en dekenf abriek te Kampen, niet te zijn gebezigd.
Voorzoover de onvolledige gegevens een conclusie toelaten
geven zij den indruk, dat in het Brabantsche textielgebied 2 ) de
stoom meer was doorgedrongen dan in Twente; de nabijheid van
het op industrieel gebied meer ontwikkelde Belgie kan hierbij een
rol hebben gespeeld. Met name de industrie in Tilburg geeft een
technisch hooge ontwikkeling te zien ; van de 8 lakenfabrieken
worden 7 door stoomwerktuigen gedreven, een door paarden 2).
Of de grootere omvang der bedrijven hier de aanwending der
stoomkracht economisch mogelijk heeft gemaakt, of dat omgekeerd de invoering van den stoom een uitbreiding der bedrijven te
weeg heeft gebracht, is bezwaarlijk uit te maken ; zeker echter is
wel, dat mede de afwij kende aard van de Tilburgsche industrie het
verschil met de verhoudingen in Twente heeft veroorzaakt. De
Tilburgsche nijverheid fabriceert wollen, en niet, zooals Twente,
katoenen stoffen. Nu plachten de Twentsche textielgoederen
meestal ongeverfd, niet zelden zelfs ongebleekt, naar de consumenten in warmere streken te worden verzonden 4) ; de Tilburgsche lakens daarentegen, voor andere afnemers bestemd, werden
als regel geverfd en moesten bovendien, meer dan bij de katoenen
stoffen het geval is, na het weefproces talrijke appretise-werkzaamheden ondergaan, die evenals het spinnen en verven in de
fabriek geschiedden. Gevolg hiervan was, dat de fabrieksarbeid in
de wolindustrie naar verhouding meer beteekenis had dan die in
de katoenindustrie.
Een geheel ander beeld geeft Helmond; hier had geen der 8 opgegeven fabrieken, die naast wollen ook katoenen en linnen stoffen vervaardigden, stoomketels; „handenarbeid" was hier nagenoeg uitsluitend werkzaam. De reden van deze afwijking moet
hierin gezocht worden, dat de benoodigde garens niet te Helmond
') Aldus in de spinnerijen te Enschede, waar vrouwen o.a. de krasmaschines draaiden : E. H. J. VIII, p. 108.
2 ) Ibid. p. 125-152.
De eerste mechanische spinnerij werd hier in 1809 opgericht : zij werd in beweging
gebracht „door eene manege met paarden". (A. Sassen in S. S. J., 1871, p. 233).
') Van de 1845-1854 door Nederland op Java en Madura ingevoerde katoenen f abrikaten was 83 % wit of ongebleekt. Zie H. Smissaert, Bijdragen tot de geschiedenis
der ontwikkeling van de Twentsche katoennijverheid (1906), p. 89.
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werden gesponnen, doch uit Engeland werden ingevoerd, sinds na
1831 de spinnerijen ter plaatse waren vervallen 1 ). Waar ook hier,
zooals overal elders, het weven als huisindustrie werd uitgeoefend, bepaalde zich de fabrieksarbeid tot verf- en appretisewerkzaamheden ; aan stoomkracht was in zulke bedrijven weinig
behoefte.
Eindhoven schijnt, ook wat de technische inrichting betreft,
tusschen Helmond en Tilburg in te liggen. Katoen- en wolspinnerijen kwamen hier voor; de meeste machines werden door stoom
of water gedreven, maar daarnaast zijn ook groote „handmolens"
in gebruik tot het spinnen van wol en katoen. Te Geldrop was een
stoomwolspinnerij ; in de overige fabrieken, die lakens, duffels,
baaien enz. vervaardigden, werden alle machines door menschenkracht in beweging gebracht.
In Zeeland 2) wordt slechts van een wolspinnerij gewag gemaakt, waar werktuigen door handenarbeid in beweging worden
gebracht. Daarnaast waren er een 9-tal katoenweverijen, waar
calicots werden vervaardigd, d.z. ongebleekte katoenen stoffen.
Merkwaardig is, dat de weverij hier niet, zooals elders, in de huizen der werklieden plaats vond, doch in groote lokalen. De grootste instelling, die te Middelburg, telde 178 werklieden (w.o. 46)
vrouwen), die over 2 gebouwen waren verdeeld. Ms uitsluitende
beweegkracht, golden hier en elders: handen en voeten. De
Zeeuwsche calicotsfabrieken waren dus Been fabrieken in eigenlijken zin, maar typische manufacturen.
De Utrechlsche 3) textielindustrie kende in 1841 de stoom nog
niet. In Amersfoort waren 7 katoenspinnerijen, die alleen menschenhanden — mannen, vrouwen of kinderen — als beweegkracht gebruikten, behoudens het feit, dat in een fabriek de kaarden voorspinmachines door paarden werden bewogen. Wanneer
mannen voor dergelij ken mechanischen arbeid werden gebezigd,
waren het meestal de bejaarden, die voor hun eigenlijk werk ongeschikt waren geworden 4). In de stad Utrecht dienden menschen,
paarden of water als beweegkracht ; de stoom ontbrak nog.
') E. H. J., VIII, p. 140.
3 ) Ibid. p. 153-158.
3) Ibid., p. 158-165.
4) Zoo althans in het Gooi: daar keeren de oude ongeschikte wevers weer naar het
spoelwiel terug. Zie J. F. van Hengel, Geneeskundige plaatsbeschrijving van het
Gooiland (1875), p. 137.
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Wat ten slotte Noord-Holland betreft, hier vragen de groote
Haarlemsche fabrieken i) allereerst de aandacht. Dat zoowel in de
katoenbleekerij, -drukkerij en -ververij van Th. Wilson als in de
drukkerij en ververij van Th. Previnaire benevens in de katoenspinnerij en -weverij „De Phoenix" de stoom als eenige drijfkracht diende, spreekt voor deze omvangrijke bedrijven vanzelf.
In Wilson's fabriek waren 2 stoommachines en 6 ketels ; bij Previnaire werkt een stoommachine van 30 P.K. ; de Phoenix heeft
zelfs voor de spinnerij en de weverij elk afzonderlijk een stoommachine van resp. 48 en 52 paardenkrachten. Deze laatste fabriek,
die in 1841 al 408 weefgetouwen telde, is de eerste „mechanique
weverij" in ons land geweest, die succes had, nadat eenige andere
pogingen in die richting waren mislukt 2). — De gegevens omtrent
Amsterdam 3) zijn van geringer belang.
Het bovenstaande overzicht van de textielindustrie in 1841 is,
het worde herhaald, allerminst volledig. Afgezien van het feit,
dat niet alle gemeentebesturen met voldoende uitvoerigheid hunne opgaven inzonden, was het door de beperkte en weinig omlijnde opzet van de enquéte van het inzicht der gemeentebesturen
afhankelijk, welke fabrieken werden opgegeven. Er is echter geen
reden om aan to nemen, dat het hierboven gegeven résumé niet
als representatief zou kunnen worden beschouwd van het geheel;
wij beschouwen ons derhalve gerechtigd tot de conclusie, dat in
1841 de stoom in de textielindustrie nog niet de overhand had. De
weefnijverheid kende het gebruik van stoom en machines — dit
gaat hier samen — niet ; verreweg het grootste deel der weverij was
handweverij, die plaats vond bij de werklieden aan huis. Wel was
de mechaniseering van de spinnerij reeds begonnen. Al was, getuige de Friesche gegevens, het spinnewiel niet geheel verdwenen,
de meeste spinnerijen maakten toch reeds van machines gebruik;
als beweegkracht was de stoom nog niet overheerschend, daar
menige machine nog door menschenkracht, soms door paarden,
werd bewogen.
Het gebruik van de stoomkracht zette zich in de spinnerij sedert
1841 geregeld voort, zoodat reeds in 1850 de handspinnerijen de
concurrentie niet meer konden volhouden 4).
1) P. J. M. Aalberse, Een onbekende enquete, p. 49.
2) E. H. J. I, p. 80.
°) Aalberse, p. 35-43.
') S. Je. 1852, p. 333.
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De groote zegetocht van de stoommachine vond in de Twentsche textielnijverheid na 1860 plaats. Toen ten gevolge van den
Amerikaanschen burgeroorlog de katoenaanvoeren nagenoeg stilstonden en de zoogen. Cotton famine intrad, brak voor de
Twentsche industrie een tijd van productiestremming in, die
werd benuttigd om het bedrijf moderner te outilleeren. Zoodoende
geven deze jaren een belangrijke toeneming te zien van de stoommachines. Tusschen 1861 en 1867 steeg het aantal stoomspinnerijen van 10 tot 18; het aantal spillen van 41.000 tot 162.000.
Waren er in 1861 nog slechts 13 stoomweverijen met 2286 getouwen, in 1867 waren er reeds 34 met 7960 1 ). Deze opmerkelijke
toeneming hangt echter ook met andere factoren samen ; de
brand van Enschede in 1866, die plotseling verschillende fabrieken voor de noodzakelijkheid stelde, het bedrijf opnieuw in te
richten naar de eischen der modeme techniek, en de aanleg van
kanalen en spoorwegen 2), waardoor de transportkosten der steenkool aanzienlijk daalden. De handweverij ging zich nu gaandeweg
beperken tot de verder van de fabriekscentra afgelegen dorpen 3).
Omstreeks denzelfden tijd is ook in de andere textielgebieden
de overwinning door de stoom behaald. De eerste Veenendaalsche
stoomspinnerij en -weverij dateert van 1862. In Leiden kwam ter
zelfder tijd de groote stoomweverij met 700 stoelen 4). In 1864
constateert een reiziger, dat in Helmond, Eindhoven, Stratum
en Geldrop bijna alle lijnwaadfabrieken met stoom werken 6).
Ook hij merkt op, dat de huisweverij zich is gaan beperken tot de
dorpen in den omtrek. In Tilburg, waar in 1851 tegenover 18 door
stoom gedreven textielfabrieken nog een vijftigtal waren, die door
paarden of handkracht werden bewogen 6), had dit proces minder
snel plaats. Daar kwam in 1909 nog een niet onaanzienlij ke huisindustrie voor 7).
Wij hebben de technische ontwikkeling van de textielnijverheid
uitvoerig beschreven, omdat zij in deze tijden de belangrijkste in) H. Smissaert, 1.c. p. 134.
') Het Overijselsch kanaal werd in 1858 geopend. In 1864 werd de spoorlijn tot
Hengelo, in 1866 tot Enschede voltooid.
') Economist 1868, p. 998.
') Economist 1892, p. 581.
') Economist 1864, p. 441.
') S. Je. 1852, p. 328.
7 ) Onderzoekingen naar de toestanden in de Ned. Huisindustrie III (1914), p. 23
1

sqq.
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dustrie was. Het is dus onnoodig, veelal trouwens onmogelijk, na
te gaan, wanneer zich hetzelfde proces in andere bedrijven voltrok.
Wij bepalen ons dus tot enkele, waarbij de gegevens een duidelij ke taal spreken.
Daar is alleereerst de diamantindustrie ; zij is geheel tot de stad
Amsterdam beperkt en is, om haar eigenaardig karakter, nauwkeuriger beschreven dan de meeste andere industrieen '). Zooals
reeds op p. 24 is vermeld, kwam hier na 1820 het fabriekssysteem
in zwang. Toen het bedrijf nog in de huizen werd uitgeoefend, gaf
het samenzijn van beide geslachten — meisj es dienden tot beweegkracht — tot veel onzedelijkheid aanleiding 2). In de fabrieken
werden de molens door paarden bewogen, die zich aanvankelijk
in hetzelfde vertrek als de werklieden bevonden ; later, toen dit
tot onhoudbare toestanden leidde, verhuisden de arbeiders uit de
„manêge" naar een afzonderlijk werklokaal.
De stoommachine deed haar intrede in het jaar 1840, toen een
fabriek in de Rapenburgerstraat de paarden afschafte en door
stoomkracht verving 3 ). De nieuwe stoomslijperijen bleken de
helft goedkooper te werken dan de oude paardenfabrieken, zoodat
deze laatste allengs verdwenen 4). In 1850 had de Diamantslijperijmaatschappij reeds 3 stoomfabrieken in werking met 520 stoelen; daarnaast was er nog slechts een fabriek, waarin de stoelen,
plus minus 40 in getal, door paarden werden bewogen 6).
In een andere belangrijke tak van industrie te Amsterdam, de
suikerraffinaderij, werd reeds 10 jaren eerder de stoomkracht ingevoerd : 1830. Tusschen 1835 en 1845 werden gaandeweg de fabrieken van dezen aard van stoomwerktuigen voorzien 6). Wij
hebben deze industrie mede als voorbeeld gekozen, omdat zij doet
zien, hoe revolutioneerend deze technische verandering veelal op
de bedrijfsverhoudingen werkte. In 1830 bestonden te Amsterdam 65 raffinaderijen, die tezamen 12 a 14 millioen kilo produceerden, terwijl in 1843 de fabriek van C. de Bruyn (die in 1832 de
stoom invoerde) alleen reeds 20 millioen Ieveren kon 7). De nieuwe
1 ) E. Denekamp, Die Amsterdamer Diamantindustrie (1895). S. Sr. Coronel in
Economist 1865, Bijblad, p. 73 sqq. Voorts het op p. 25 geciteerde werkje van Barents.
') Denekamp, 1.c. p. 100.
5 ) Barents 1.c. p. 17.
') Ibid. p. 26.
a) Versiag Kamer van Koophandel over 1850, Bijlage (G. A. A. ,A. Z. 1851, No.
2397).
°) J. J. Reese, De Suikerhandel van Amsterdam van 1813 tot 1894 (1911), P. 81, 85.
') Ibid. p. 86.
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stoomfabrieken drukten alras de kleinere bedrijfjes kapot ; reeds
het verslag van de Kamer van Koophandel over 1834 1 ) maakte
gewag van „den zwaren strijd, Bien de oude suikerrafinaderijen
hebben te voeren met de nieuwe, groote, door stoom gedrevene."
Deze gevallen staan niet op zichzelf. De opkomst van de groote
machinefabrieken, die van Van Vlissingen in de eerste plaats,
welke in dezen tijd valt 2), is een bewijs, dat de stoommachine
sinds 1840, maar vooral na 1850, toenemend in gebruik kwam. Te
Amsterdam vermeldde de Kamer van Koophandel in haar verslag
over 1844 3 ), dat de windkorenmolens een „allermoeilijkste concurrentie" hebben te doorstaan met de onderscheiden opgerichte
stoomkorenmolens. In 1855 wordt bericht, dat bij de oliemolens in
de Zaanstreek en bij de meekrapbereiding in Noord-Brabant,
Zuid-Holland en Zeeland de stoom toenemende toepassing
vond 4) ; voorts, dat de papiermolens klagen, behalve die, welke
met stoom werken 5). Deze voorbeelden zouden gemakkelijk met
andere zijn te vermeerderen.
Een algemeen overzicht van de verbreiding van den stoom geeft
het aantal der stoomtoestellen, dat in de verschillende jaren in Nederland in gebruik was. Op 6 Mei 1824 (Stb. 32) kwam een Koninklijk Besluit tot stand, waarbij voorloopige veiligheidsmaatregelen
werden genomen. Hoe weinig de stoom in het algemeen, ook op de
schepen, nog verbreiding had gevonden, blijkt uit de omstandigheid, dat bij iedere aanvrage de minister twee of meer deskundigen moest benoemen, om den ketel te onderzoeken—een omslachtige regeling. Uit de opgaven, die naar aanleiding van dit K.B.
aan de provincien werden gevraagd, blijkt, dat er in Overijsel,
Groningen, Gelderland, Zeeland en Limburg op dat tijdstip geen
stoomwerktuigen in gebruik waren 8). Zuid-Holland 7) vermeldt
daarentegen een achttal (2 fabrieken in Leiden, 1 in Delft, 2 in
Rotterdam, waarvan 1 van de Ned. Stoombootmaatschappij, 1 in
Delfshaven, 1 Hoogheemraadschap Rijnland, benevens 1 stoomboot Rotterdam-Dordrecht). Dertien jaar later, in 1837, was het
') G. A. A., A. Z. 1835 No. 1436.
2 ) Zie Verslag Amsterdamsche Kamer van Koophandel 1840 (Gen. Arch. Amsterdam A.Z. 1841, No. 2001).
9 Ibid. A. Z. 1845, No. 2277.
I) S. S. J., 1855, p. 252.
•) Ibid. p. 254.
2 ) R. A., Waterstaat na 1813, Nos. 13021, 13032, 13039, 13792 en 13794.
') Id. No. 13231.
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aantal stoommachines 72. Hoe daarna provinciegewijs dit aantal
tot het jaar 1853 klom, leert het volgende staatjel):
1837
Aantal
machines

N.-Brabant .
Gelderland .
Z.-Holland .
N.-Holland .
Zeeland
Utrecht
Friesland
Overijsel
Groningen .
Drente
Limburg

•
•

•

• •
• • •

I

1853

1
Vermogen
in P.R.

16
5
25
18
1
3

154
98
346
320
10
46

4

56

72

1120

• • •

Aantal
machines

60
25
91
107
12
12
11
26
12
1
35
392

Vermogen
in P.K.

5881
308
16411
29811
180
171
141
447
124
35
5751
71931

Rest de vraag, door welke oorzaken de stoommachine in ons
land zoo betrekkelijk laat verbreiding vond. Deze oorzaken zijn
van uiteenloopenden aard. Als algemeene factor kan gelden de
aard van de ondernemers dier dagen, die, naar hieronder nog
nader zal worden uiteengezet, van alle nieuwigheden afkeerig
waren. De fabrikanten moesten aanvankelijk niets van de stoom
hebben en bleven daartegen liever den ongelij ken strijd voortzetten 2). De malaise, die hierdoor ontstond, maakte van haar
kant de fabrikanten weder huiverig, groote uitgaven voor machines te doen. Onder de economische oorzaken is verder te vermelden, dat de benoodigde steenkool van elders moest worden
aangevoerd, wat bij de gebrekkige transportmiddelen een aanzienlij ke prijsverhooging beteekende ; bovendien maakte de brandstofaccijns het stookmateriaal duur. De afschaffing van deze accijns in 1863 heeft de tendens tot stoomgebruik niet onaanzienlijk
') S. S. J., 1855, p. 69.
9 H. J. Koenen, Voorlezingen over de geschiedenis der Nijverheid in Nederland
(1856), p. 140.

DE INVOERING VAN DE STOOMKRACHT

43

vergroot. Ten slotte verdient opmerking, dat ook onze handelspolitiek belemmerend werkte, door den invoer van stoommachines te belasten 1 ) ; bovendien was aanvankelijk de uitvoer uit Engeland verboden. De Nederlandsche machinenijverheid profiteerde van een en ander; maar de mechaniseering van de Nederlandsche nijverheid is ook hierdoor vertraagd.
4. Grootonderneming en huisindustrie
Om industrieel grootondernemer te zijn, is eigendom van grootbedrijf niet noodwendig. Er zijn industrieen, waarin de arbeiders
niet gezamenlijk arbeiden in een daarvoor ingerichte lokaliteit,
doch hun werk thuis verrichten. Ook hij, die een groot aantal van
zulke werkkrachten van zich afhankelijk heeft weten te maken, is
grootondernemer. Wel behoeft hij minder kapitaal dan bij gecentraliseerd grootbedrijf het geval is, maar overigens worden van
hem dezelfde qualiteiten gevergd als van den leider van een
grootbedrijf. Naarmate de als huisindustrieel werkzame personen
in aankoop van grondstoffen, in gebruik van hulpmiddelen, enz.
minder afhankelijk zijn van hun opdrachtgever, wordt deze laatste
meer handelaar dan industrieel. Om deze reden moeten grootonderneming en huisindustrie te zamen worden onderzocht.
Naast de huisindustrie bestaan nog andere mogelijkheden,
waardoor een stand van grootondernemers ontstaat. Wie eigenaar
is van verschillende kleinbedrijven tegelijk, is evenzeer grootondernemer als hij, die door het bezit van aandeelen, zooals vooral
in de Vereenigde Staten gebruikelijk is, zeggenschap heeft over
vele industrieen. Intusschen zullen dergelijke gevallen ons in dit
hoofdstuk niet bezighouden. Omtrent den eigendom der verschillende productieinrichtingen toch in de 19de eeuw weten wij nets
hoegenaamd, terwij1 het effectenkapitalisme tot 1870 in ons
land te weinig was doorgedrongen, dan dat op de wijze van verwerving van aandeelen grootondernemers zouden kunnen zijn
ontstaan. Ten slotte is het ook nog mogelijk, dat de ondernemer
een groot aantal personen in dienst heeft, die bij de consumenten
thuis of b.v. bij den woningbouw werkzaam zijn als timmerman,
schilder enz. Wat deze soort van grootondernemingen betreft,
1 ) Volgens de tarieven van 1822 en 1845 moest 6 % van de waarde worden betaald;
in 1862 werd dit tot 1 % verlaagd.

44

DE ECONOMISCHE STRUCTUUR VAN NEDERLAND TOT

1870

in 1819 kwamen ze niet voor, in 1843 wel. In laatstgenoemd jaar
b.v. waren in Haarlem aanwezig 3 metselarijen en 1 timmerwinkel
met meer dan 20 arbeiders 1 ). Deze vorm van grootonderneming
is echter, ook in zijn sociale geVolgen, minder belangrijk dan de
huisindustrieele.
Drie soorten van nijverheid waren het in hoofdzaak, waarin de
huisindustrie van overwegende beteekenis was : de schoenmakerij,
de tabaks- en sigarenfabricage en vooral de textielindustrie. Deze
laatste verdient de eerste en de uitvoerigste behandeling ; zij is
ook het best beschreven.
a. Textielnijverheid. — Men heeft wel eens in de drie bedrijfsvormen handwerk, huisindustrie en fabriek of c q manufactuur
drie achtereenvolgende economische stadia willen zien ; ten onrechte. Maar de textielnijverheid is een der weinige, waarvoor
deze beschouwingswijze inderdaad te aanvaarden is 2 ). Reeds in
de middeleeuwen (15e eeuw) vindt men in Leiden het verschijnsel,
dat de voorheen zelfstandig arbeidende handwerkers in het textielbedrijf afhankelijk worden van den handelaar, den drapenier,
en dus huisindustrieelen worden 3). Later ontstond een nieuwe
vorm van huisindustrie. De bedrijven verplaatsten zich toen van
de steden naar het platteland, waar minder drukkende lasten
waren, grootere vrijheid van beroepsuitoefening heerschte en
goedkoopere arbeidskrachten ter beschikking waren. Die arbeidskrachten werden gevonden bij de boerenbevolking, die veelal
reeds gewoon was om voor eigen behoefte te spinnen en te weven,
en in vrije uren gelegenheid had tot werken voor de ondernemers,
die hen daartoe aanzochten. De verplaatsing van de stedelijke,
voornamelijk Hollandsche industrie, naar Twente en Brabant,
was in de 18e eeuw voor een belangrijk deel voltooid.
Voorbeelden van gedecentraliseerde grootbedrijven in de textielindustrie zijn reeds te vinden in het rapport, dat d'Alphonse
als „intendant de l'interieur" omtrent den economischen toestand
van Holland in 1813 uitbracht. Hij vermeldt o.a. in Delft een
fabriek van militaire kleeding, die stilstaat, maar voorheen zeer
belangrijk was en pl.m. 1000 arbeiders had 4). Hoewel d'Alphonse
1)

Zie noot 3 op p. 29.
') Cf. Biicher in Hwb. der Staatswiss. (3e dr.) Dl. IV, p. 875 s.v. Gewerbe.
3) Uitvoerig hierover: N. W. Posthumus, De geschiedenis van de Leidsche lakenindustrie, I (1908).
4) d'Alphonse, Lc. p. 287.
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niet zegt, dat van deze 1000 het grootste deel thuis werkte, zal dit
toch moeten worden aangenomen. Te Hilversum zijn in 1811 180
personen werkzaam Noor twee Amsterdamsche ondernemers met
de vervaardiging van „revéches rayees". In Zeist is een lintenfabriek, die 50 arbeiders telt „disperses dans les communes
voisines" 1 ).
Hogendorp vond, toen hij in 1819 Twente bezocht, de huisindustrie als verre overheerschende bedrijfsvorm. In Almelo zijn de
wevers, constateert hij, meest boeren, die hun ledige uren aan een
weefgetouw doorbrengen. In schiet elk huisgezin wordt voorts
garen gesponnen. Te Borne is het evenzoo: „alles spint en weeft
hier", ook de boer in zijn vrijen tijd. Van de textielindustrie te
Enschede wordt opgemerkt, dat de meeste wevers en spinners op
het land wonen en tevens landbouwers zijn 2). Dit samengaan
van landbouw en industrie komt in ons tijdperk veelvuldig voor;
wij komen er op terug. Omtrent de grootte der Twentsche ondernemingen deelt Hogendorp niets mede; wel van de Brabantsche,
die hij in 1818 bezoekt. Hij vermeldt te 's-Hertogenbosch de garentwijnderij van den heer Loutermans, waarvoor meer dan 2500
menschen spinnen. „Het spinnen geschiedt buitenshuis en meest
al op het land, evenzoo het bleken". Een duidelijk voorbeeld van
een grootonderneming. Te Eindhoven wordt deels het vlas aan de
huizen gesponnen, deels het garen uit Brunswijk geimporteerd;
spinfabrieken zijn er niet 3).
Tot na 1830 had in Twente de huisindustrie de overhand; wat
daarnaast „fabrieken" heette, was, zooals C. T. Stork het treffend
beschrijft „een vochtig, laag, donker en ongezond lokaal, waarin
„een twintigtal personen bezig waren 14 a 15 uur daags katoen te
„spinnen" 4). De invoering van den stool in de spinnerij sedert
1829 bracht hierin weinig verandering, doordat terzelfder tijd een
groote uitbreiding van de Twentsche nijverheid ontstond door de
afscheiding van Belgie. De Noordelijke Nederlanden moesten
voortaan zelf in de behoefte aan geweven stoffen in Ned.-Indie
kunnen voorzien; daarom bewerkte de Nederlandsche HandelMaatschappij met geheimen regeeringssteun (de zgn. lijnwaadcontracten) de oprichting van talrijke calicotsweverijen, ook buiten
1)
2)
3)
4)

Ibid. p. 305.
Hogendorp, Bijdragen V, p. 135, 140, 141, 152.
Id. III, p. 8, 10.
C. T. Stork, l.c. p. 28.
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Twente, b.v. in den Achterhoek, op de Veluwe, in Zeeland. Deze
bedrijven waren meerendeels in den huisindustrieelen vorm gegoten. Het behoeft dan ook geen verwondering te wekken, dat nog
in 1841 B. &. W. van Enschede schrijven: „Alhoewel de fabryken
„te Enschede de voornaamste tak van bestaan uitmaken, zoo
„vindt men aldaar geen gebouwen van grooten omvang, waarin
„de werklieden hunnen arbeid verrigten en ook algemeen bekend
„zijn onder den naam van fabryken" 1).
De stoomspinnerijen wonnen slechts langzaam terrein; in de
weefnijverheid, waarin de eerste stoomfabriek pas in 1852 werd
geopend, had de huisindustrie nog veel langer de hoofdrol. Zoo
was in de vijftiger jaren in de Hengelosche bontweverij de huisindustrie nog overwegend ; de fabrikant had slechts een ververij
en een kleine werkplaats, waar de gekleurde kettingen werden gemaakt 2). Het provinciaal verslag van Overijsel over 1853 constateert, dat in de weverij van calicots e.a. stoffen het aantal der in
de fabrieken werkenden „zeer gering" is in verhouding tot hen,
die in hunne woningen weven 3). In Lonneker bedroeg in 1862 het
aantal fabrieksarbeiders 250 a 260, terwijl dat der huiswevers
ruim 1000 bedroeg 4). Pas na 1860 begon de stoomfabriek de wevers uit hunne huizen te trekken.
Uitvoeriger zijn de gegevens omtrent Brabant. Hier overheerschte de lakenfa.bricage, welke meer fabrieksarbeid met zich
bracht dan de katoenindustrie. Doch de huisindustrie stond toch
ook hier bovenaan. In 1851 waren te Eindhoven 5 fabrieken van
wollen- en katoenen stoffen, die te zamen 45 personen in dienst
hadden, maar bovendien pl.m. 300 wevers buiten de fabriek 4).
Nog in 1863 constateerde de Staatscommissie voor den kinderarbeid, dat het meerendeel der arbeidersbevolking van Helmond,
pl.m. 2400, uit thuiswevers bestond 6) ; daarentegen werkten de
Geldropsche wevers reeds in de fabriek 7) Een fabriek van katoenen en halfwollen stoffen te Asten had in 1853 in haar fabrieksgebouw 20 arbeiders, daarbuiten pl.m. 400 3) ; dergelijke verhou.

I) E. H. J. VIII, p. 106-107.
') C. T. Stork, 1.c. p. 56.
') S. Je., 1854, p. 366.
4 ) S. Jk., 12e en 13e jrg. (1865), 2e gedeelte, p. 331.
') S. Je., 1852, p. 329.
') Rapport, p. 887.
I) Ibid. p. 897.
8 ) S. Je. 1854, p. 357.
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dingen worden ook voor andere plattelandsgemeenten opgegeven.
Ms in Twente trad hier de huisindustrie na 1860 terug, in de bontweverij pas na 1870; zij verdween het eerst en het snelst in de steden, terwij1 zij op het platteland tot op den huidigen dag nog niet
is vervallen 1 ).
Duidelijk zichtbaar is de ondergeschikte functie, die de fabriek
in het textielproductieproces vervult, ook in Limburg. Te Roermond geschiedt in 1841 het weven bij de arbeiders thuis ; in de fabriek heeft slechts de voorbereiding van het weven benevens het
verven plaats 2). In 1861 is het daar volgens een mededeeling van
B. &. W. aan den Commissaris des Konings evenzoo 3 ). De zeer
overwegende beteekenis van de huisnijverheid nog in dat jaar
blijkt uit het volgende staatje 4).

Naam der firma

Claus
Reidel
Matthei
Feldman,
Jacobs & Cie

Aard der fabriek

Fabrieken van
katoenen en
halfwollen
stoffen

Aantal arbeiders, in het
fabrieksgebouw
werkzaam

Aantal
thuiswerkers

Volw.

Kind.

Volw.

Kind.

12
10
8

3a4
4
2

338
120
82

206
84
38

8

1

66

29

In Gelderland zijn de verhoudingen van gelij ken aard. Te Borculo waren in 1853 van de 289 personen die in de textielindustrie
werkzaam waren, slechts 76 in de fabrieken ; in de calicotsweverij
werkten zelfs alle arbeiders in hunne woningen 4). In Dinxperlo,
Oldebroek en elders was het niet anders.
Vroeger is de huisarbeid verdwenen in de Zeeuwsche calicotsweverijen, die aldaar in 1839 door de Twentsche textielfirma G. &
H. Salomonson werden opgericht in overleg met de plaatselijke
besturen, die emplooi voor hunne armlastigen zochten 8 Coronel
).

"I Cf. Onderzoekingen naar de toestanden in de Ned. huisindustrie (uitgave Directie van den Arbeid), DI. HI (1914), p. 23 sqq.
') E. H. J., VIII, p. 117.
') Ibid. p. 230.
') De gegevens to vinden ibid. p. 236-237 jo. 230-231.
') S. Je. 1854, p. 358-359.
°) Cf. Mansvelt, 1.c. I, p. 305.
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deelt in 1861 mede, dat de weefstoel van lieverlede uit het gezin
is verdwenen en, met uitzondering van enkele getouwen op het
platteland, voor uitsluitenden fabrieksarbeid heeft plaats gemaakt 1 ).
In het Gooi, het land van de koehaarspinnerij en tapijtenweverij, heeft de huisindustrie weer veel langer stand gehouden 2).
Juist anders dan elders is hier het spinnen steeds huisarbeid gebleven, die verricht werd door vrouwen, kinderen en oude gebrekkige mannen, terwijl het weven in de fabrieken plaats vond 3).
Dat het spinnen hier niet naar de fabriek is overgebracht, is vermoedelijk te verklaren door de omstandigheid, dat de tewerkstelling dezer personae miserabiles half armenzorg-karakter had;
dientengevolge waren deze spinners voor fabrieksarbeid ongesehikt en bestond voor vervanging door meer valide werkkrachten geen aanleiding. Anderzijds was het weven van tapij ten in de
armzalige hutten der bewoners niet wel doenlijk. Opmerkelijk is
het bericht 4), dat voor elken tapijtwever dooreengenomen tien
spinners aan het werk moesten worden gehouden; dit in verband
met Sombart's veelal moeilijk te controleeren mededeeling, dat in
de periode van het vroegkapitalisme gemiddeld 8 a 10 spinners
noodig waren om het garen te spinnen, dat een wever in denzelfden tijd kon verwerken 5).
Ten slotte Leiden. Gelijk te verwachten is, verdween de stedelijke huisindustrie, die niet met den landbouw verbonden was
zooals de plattelandsche, betrekkelijk vroeg. De Staatscommissie
van 1863 maakt bij de bespreking der Leidsche toestanden van
thuiswerkers geen gewag meer. Zij bestonden toen nog wel, dock
hun arbeid was tot ondergeschikte bewerkingen beperkt 6).
Groote ondernemingen in de textielindustrie waren geen zeldzaamheid. Vooreerst Limburg: te Roermond althans waren ruim
600 volwassen huisindustrieelen van een viertal fabrikanten afhankelijk. Ook in het Brabantsche industriegebied vindt men
1) De gezondheidsleer toegepast op de fabrieksnijverheid, p. 276. Huisweverij van
vrouwen vermeldt hij te Veere, zie ibid. p. 330.
2) In 1914 was zij nog niet geheel verdwenen. Zie de reeds eerder aangehaalde publicatie van de Directie van den Arbeid, Dl. III, p. 13 sqq.
3) S. Jk., 14e en 15e Jaarg., 2e Gedeelte (1868), p. 351. De gegevens betreffen de
jaren 1863 en 1864.
4) S. Je., 1854, p. 370.
Mod. Kap. II, p. 1127.
b
') S. Sr. Coronel in Tijdschr. v. Geneeskunde 1864, p. 225.
)
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grootondernemingen, al of niet tevens grootbedrijven; zoo worden in 1853 o.a. vermeld 1 ) : een katoendrukkerij te Tilburg met
134 arbeiders, 9 fabrieken van wollen, linnen en katoenen stoffen
te Eindhoven met bijna 600 arbeiders (waarvan slechts 64 in de
fabriek), een soortgelijke fabriek te Woensel met 56 arbeiders in,
maar 334 mannen, 43 vrouwen en 53 kinderen buiten het fabrieksgebouw. Ook in Leiden komt de grootonderneming voor; van de
16 deken- en duffelfabrieken, die er in 1853 waren, hadden de beide voornaamste 140 en 136 werklieden in dienst 2). De kroon
spant Haarlem; daar werkten omstreeks 1835 reeds 600 personen
in de fabriek van Previnaire, die in totaal 2587 arbeiders in dienst
had.2). De Twentsche industrie kende reeds in 1841 4) talrijke
grootondernemingen, daarentegen weinige grootbedrijven. Groote
stoomkatoenspinnerijen waren er nog maar enkele : twee te StadAlmelo met tezamen 132 werklieden, een te Ambt-Almelo met 94,
ten slotte de „groote stoom" onder Lonneker met 177 arbeiders;
deze laatste was wel de grootste textielfabriek in Twente. De vele
grootondernemingen daarentegen werden vooral in de calicotsweverij gevonden ; de grootste zijn de beide te Haaksbergen, die
589 handgetouwen hebben in en buiten de fabrieken.
De bovenstaande feiten doen met voldoende duidelijkheid zien,
dat de grootonderneming in de textielindustrie reeds van beteekenis was in het midden der 19de eeuw.
Thans iets over de sociale positie van de huisindustrieelen en
hunne verhouding tegenover hunne opdrachtgevers. Hier moet
onderscheid worden gemaakt tusschen de thuisarbeid op het platteland en die in de steden. De op het land levende huiswerkers
waren boeren, bij wie het spinnewiel en het weefgetouw oorspronkelijk hadden gediend voor eigen behoeftenvoorziening. Volgens
Goldberg, toenmaals Directeur van koophandel en kolonien,
was in 1815 de toestand in de linnenindustrie nog zoo. In een
memorie over de Nederlandsche fabrieken van manufacturen 5)
schrijft hij : „De landlieden van eenige Gewesten der noordelijke
provincien 6) doen weliswaar ook van eigen gesponnen garen
2) S. Je. 1854, p. 354 sqq.
') Ibid. p. 360.
) Mansvelt, lc.. I, p. 316.
6 ) E. H. J. VIII, p. 95/9.
') Afgedrukt door Posthumus in E. H. J. I, p. 89 sqq.; de bedoelde passus is te
vinden op pag. 92.
6 ) Bedoeld is: eenige provincien in de Noordelijke Nederlanden.
6

Brugmans, Arbeidende Klasse.
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eenig linnen weven, doch"nauwelijks zooveel als in hun huishouding noodig is; er komt dus daarvan niets in den handel." Hoe,
om in de terminologie van Biicher te spreken, de huisvlijt hier tot
huisindustrie werd, laat zich gemakkelijk denken. De boeren
kwamen er toe om, als er veel vrije tijd beschikbaar was of bij geringe opbrengst van den bodem bijverdienste noodzakelijk bleek,
boven hun eigen behoefte te produceeren en dit surplus aan kooplieden te verkoopen. In dit stadium staan beide partijen nog als
gelijke tegenover elkaar. Anders wordt het, wanneer de boer de
benoodigde grondstoffen van zijn opdrachtgever ontvangt; dan
moet hij de productie inrichten op de wijze als zijn broodheer het
verlangt ; dan is de verhouding kooper-verkooper omgezet in eene
van werkgever tot werknemer. In nog sterkere mate is dit het geval als ook de hulpmiddelen eigendom van den werkgever zijn.
Dat de boeren, die eenigen huisarbeid van beteekenis voor de
textielfabrikanten verrichtten, hunne grondstof ontvingen van
deze laatsten, is te begrijpen. De voor het weven — immers het
weven was de huistextielnijverheid bij uitnemendheid — benoodigde draden kon de wever onmogelijk in eigen huis produceeren,
daar de hiervoor beschikbare arbeidskracht, die van de boerin,
ontoereikend was. De meeste garens moesten dus van'elders worden geimporteerd, wat de individueele boer lastig kon doen; dit
was veeleer het werk voor den opdrachtgever-koopman. Evenzeer
lag het bij de spinnerij voor de hand, dat de grondstof, die geheel
(katoen) of ten deele (wol, vlas) moest worden geimporteerd, niet
door de huisarbeiders zelve werd ingekocht. Zoo zorgde in Brabant de opkooper van het door den huiswever te vervaardigen linen voor het vlas 1 ). Een indirect bewijs voor hetzelfde zijn de
klachten over door de wevers gepleegd bedrog: zij houden een gedeelte van de verstrekte grondstof achter en maken dan de vervaardigde stoffen door het aanbrengen van vocht zwaarder 2).
De meeste thuiswevers zijn, voorzooverre zij tenminste niet in
de fabriek gingen, half boeren gebleven in onze periode; tot zuivere loonarbeiders zijn zij meestal niet geworden. Dit volgt uit de
herhaaldelijk geconstateerde omstandigheid, dat zij alleen 's winters in de nijverheid werkzaam zijn en in den zomer landarbeid
verrichten. Slechts een enkele maal hooren we van wevers, die
) Fabius, Het herstelde Nederland (1913), p. 648. Cf. ook E. H. J., VIII, p. 230
') S. S. J., 1853, p. 166.

1

GROOTONDERNEMING EN HUISINDUSTRIE

51

het geheele jaar door aan den weefstoel zitten; zoo bestaat in 1857
te Hengevelde (Ambt-Delden) een calicotfabriek, waarvan 335
thuiswevers een gedeelte van het jaar, doch 162 het geheele jaar
werkzaam zijn Deze laatsten waren zoodoende gewone textielarbeiders geworden. De afhankelijkheid van den fabrikant was
eveneens groot in die gevallen, waarin de wever het getouw van
hem huurde of in bruikleen kreeg. In de calicotnijverheid te Rijssen bijv. werden de weefgetouwen door den fabrikant in bruikleen verstrekt 2). Op het budget van een gehuwd fabrieksarbeider
te Hilversum omstreeks 1870 komt een post van 46 cent per week
voor wegens huur van het weefgetouw en het spinnewiel, benevens
aankoop van de kaarden 3). Evenzeer bestond een groote mate
van afhankelijkheid, als de woning van den werkgever in huur was
verkregen, zooals in Helmond 4).
Om nog een andere reden dan de reeds genoemde waren de
meeste thuisarbeiders niet in volslagen afhankelijkheid van de fabrikanten. Ze werkten veelal niet voor een, doch voor meerdere
fabrikanten tegelijk. Van de Roermondsche wevers wordt bericht
in 1841 dat zij „geheel onafhankelijk van de fabrijk zijn, geene
vaste dienstneming bij dezelve hebben en dan bier, dan daar werk
zoeken" 5). Van de 140 wevers en 960 spinners, die in 1854 te Laren arbeiden, zijn de meeste voor meer dan
„baas" werkzaam 6).
Een soortgelijke mededeeling komt in 1857 uit Rijssen 7).
Over de personen, in wier dienst de thuisarbeiders stonden, is
weinig bekend. In de eerste plaats waren het gewone fabrikanten,
die een deel van het werk niet in de fabriek lieten verrichten, doch
het uitgaven aan thuiswerkers. Menigmaal was het een spinnerij
of een ververij, die tevens aan de huizen den weefarbeid lieten verrichten. In Lonneker bestond bijv. in 1855 een kort te voren opgerichte stoomweverij, die 220 fabrieksarbeiders in dienst had, doch
daarnevens 2200 wevers in hunne huizen, waarvan de meesten

een

1)

S. Jk., 1859, p. 3l9.
') Verslag Kamer van Koophandel te Rijssen over 1913, p. 8.
1 ) J. F. van Mengel, Geneeskundige plaatsbeschrijving van het Gooiland (1875),
p. 331.
') E. H. J., VIII, p. 140. Te Roermond werken de wevers niet in hunne woningen,
maar in „gehuurde kamers" (ibid. p. 230). Deze zullen wel door den fabrikant zijn
verstrekt.
') Ibid. p. 117.
6 ) S. Je., 1854, p. 370.
') S. Jk., 1859, p. 309.
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alleen 's winters weefden 1 ). Groote fabrikanten hadden op verschillende plaatsen bijkantoren, waar zij employes installeerden,
die met de arbeiders ter plaatse afrekenden 2).
Behalve aan industrieelen werden de thuis vervaardigde goederen ook afgegeven aan opkoopers of handelaars. In hetzelfde jaar
1885 waren in de gemeente Haaksbergen verscheidene wevers
tehuis werkzaam voor een „reeder" of „koopman" 3). Te Vriezenveen waren de wevers op vijf verschillende wijzen werkzaam:
enkelen arbeidden in het fabrieksgebouw der aldaar gevestigde
calicotweverij ; anderen werkten thuis voor deze fabriek; de overigen werkten deels voor twee zaakwaarnemers van elders woonachtige fabrikanten, deels voor Almelosche fabrikanten, deels
voor „bijzondere personen". Onder deze iaatsten zijn de kooplieden to verstaan 3 ).
b. Schoenenindustrie.
Na de textielnijverheid komt allereerst in aanmerking de Brabantsche schoenenindustrie. De enquéte
van 1819, die in Noord-Brabant 997 schoenmakerijen opgeeft met
1002 arbeiders en 163 kinderen, werkende voor „plaatselij ken" aftrek, doet zien, dat ondernemingen van eenigen omvang zelfs in
huisindustrieelen vorm hier in dat jaar nog niet voorkwamen. Ter
vergelij king de cijfers van een drietal andere groote provincien.
Schoenmakerij en in 1819:
Provincien

Noord-Brabant
Gelderland
Overijsel
Zuid-Holland

Aantal
inrichtingen

Aantal
volw. arb.

997
545
373
163

1002
415
362
157

Aantal
kinderen

163
93
100
68

Uit dit staatje blijkt, dat de bedrijfsgrootte in de Brabantsche
schoenenindustrie niet van die van andere provincien verschilde.
Dat echter niet alle inrichtingen in eerstgenoemde provincie zuivere ambachten of „handwerk" waren, die uitsluitend voor de
) S. Jk. 1857, p. 317.
$) Aant. van Thorbecke bij Hogendorp's Bijdragen IV, p. 153.
') S. Jk., 1857, p. 318.
1
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consumenten ter plaatse werkten, doet hun groote aantal zien.
Blijkbaar werden dus vele schoenen aan handelaars verkocht.
Nadere gegevens omtrent de schoenenindustrie komen pas omstreeks het midden der 19de eeuw ter beschikking, als de gemeente- en provinciale verslagen daarover mededeelingen doen. Voor
Waalwijk vermeldt de fabrieksstaat van 1843 26 schoenmakerijen,
waaronder 10 wier aantal werknemers 10 of minder bedroeg; 9
hadden 11-25, 7 hadden meer dan 25 werknemers. In 1853 had
81 % der ondernemingen 10 of minder arbeiders in dienst ;
13,2 % hadden 11-25, 5,7 % 26-50 arbeiders 2). Hoeveel van
dezen thuis werkten wordt niet opgegeven. In hetzelfde jaar
bestond in Sprang het getal schoenmakers, meesters zoowel als
knechts, uit 140 volwassen personen en 85 leerlingen. De meeste
knechts werkten aan huis en voor verreweg het grootste gedeelte
voor bazen uit naburige gemeenten 3). In 1857 waren in Drunen
12 schoenmakerijen met 125 volwassen knechts en 150 „leerlingen
of kinderen", meest aan hunne woningen werkende, wat dus gemiddeld 23 per onderneming geeft. Bovendien was een gelijk getal
personen voor „bazen" uit andere gemeenten werkzaam 4). De
huisindustrieele ondernemingsvorm was dus in deze jaren in de
Langstraat nog de algemeene. Verandering hierin bracht vooral
de invoering van machines. Het gemeenteverslag van Waalwijk
over 1859 spreekt het eerst over de invoering van de stikmachine;
deze had tot gevolg, dat een deel der thuisarbeiders in de fabriek
terecht kwam 5).
Ook buiten de Langstraat waren vele schoenmakers van gewone ambachtslieden tot ondernemers opgeklommen De twee
schoen- en laarzenmakerijen to Uden hadden bijv. in 1854 7
resp. 4 arbeiders; het meeste werk lieten ze echter buitenshuis vervaardigen, waarbij het loon per jaar werd berekend 6). De huisindustrie overheerschte dus ook hier.
c. Sigarenindustrie. — De gegevens omtrent de sigarenindus) Burg. en Ass. van Waalwijk, 31 Mei 1843 (Gem. Arch. Waalwijk).
Onderzoekingen naar de toestanden in de Nederlandsche Huisindustrie, Dl. II
(1912), p. 331.
9 S. Je. 1854, p. 378.
9 S. Jk. 1859, p. 313.
Onderzoekingen enz. Dl. II, p. 280. Cf. Gedwongen winkelnering in de NoordBrabantsche schoenenindustrie (ed. Directie van den Arbeid 1911), p. 4.
9 S. Je. 1855, p. 380.
1
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trie zijn niet zeer uitgebreid. Er zijn in dit bedrijf twee vormen
van huisindustrie: volledige arbeid thuis voor fabrikanten en bijwerk buiten de fabrieksuren. De eerste vorm — over de tweede
ontbreken bijzonderheden — moet veel zijn voorgekomen, doch
de bronnen, die anders hieromtrent inlichtingen geven : provinciale- en gemeenteverslagen, laten ons hier in den steek. Een mededeeling uit Arnhem van 1857, dat de sigarenmakerijen aldaar aan
vele vrouwen en jonge kinderen eenige verdienste verschaffen 1)
wijst in de richting van een uitgebreide huisindustrie. Omstreeks
denzelfden tijd verschaften de drie sigarenfabrieken te Utrecht
werk aan 400 mannen, waaronder de buiten de fabriek werkenden
zijn begrepen 2). Een sigarenfabriek te Kampen had in 1843 61
volwassenen en 26 jeugdigen in dienst 3). Belangrijker is een bericht uit Amsterdam in 1861. Den 15den Februari van dat jaar
schrijven van Soolen en Schuit, sigarenfabrikanten aldaar, aan
het Gemeentebestuur 4 „Van al de Sigarenfabriekanten zijn er
althans hier ter stede geen 10 % die op onze wijze, dat is fabriek„matig, laten arbeiden, maar laten de overige ter veimijding van
„de groote onkosten hieraan verbonden hunne sigaren door zoo„genaamde „tehuiswerkers” maken, welke echter evenmin bui„ten bosjesmakers of stripjongens kunnen”. Omtrent de omvang
der tabaks- en sigarenfabrieken te Amsterdam in 1853, waarbij
„zeer vele” arbeiders thuiswerken, volgen hier eenige cijfers 5).
) :

Aantal fabrieken met
minder dan
meer dan
5-20
20-50
5 werk50 werkwerklieden werklieden
lieden.
lieden

Tabaksfabrieken . . . .
Sigarenfabrieken . . . .

68
98

30
19

8
8

1
4

De meeste huisindustrieele ondernemingen waren dus klein van
omvang; grootondernemers kende dit bedrijf weinig.
Een huisindustrie, die thans verdwenen is, doch een eeuw gele1)

S. Jk., 1859, p. 296.
I) Id., 1863, He Ged., p. 280.
9 Fabrieksstaat 1843 (Gem. Arch. Kampen, buiten ind.).
4 ) G. A. A., A. Z. 1861, No. 448 (dossier betreffende de enquete van 1860 naar de
kinderarbeid).
6 S. Jk., 14e en 15e jrg. 2e Ged. (1868) p. 338.
)

GROOTONDERNEMING EN HUISINDUSTRIE

55

den nog bestond, is de speldenfabricage te 's-Hertogenbosch. Hogendorp constateert in 1818, dat er naast de vele kleine speldenfabriekjes bestaan „grossiers in spelden, die het koperdraad aan
„de werklieden in de huizen geven" 1).
Aparte vermelding verdient ten slotte de zilversmedenj, waarvan evenals thans Schoonhoven het centrum was. In 1816 waren
aldaar 30 goud- en zilversmederijen met 148 arbeiders; van huisindustrieele grootondernemingen wordt daarbij niet gerept 2).
Omstreeks 1860 werd het bedrijf aldaar meest in werkplaatsen
van ongeveer 10 arbeiders uitgeoefend; sindsdien is het aantal
huisindustrieelen, anders dan de gebruikelijke ontwikkelingsgang
is, toegenomen doordat zij, die door hun patroon werden ontslagen, thuis gingen werken 2).
Een volledig overzicht van alle huisindustrie tot 1870 is onmogelijk te geven, omdat geen gegevens beschikbaar zijn van al
dien huisarbeid, die niet een afzonderlijk bedrijf vormde, doch
slechts accessoir was aan een ander (erwtenlezen, koffieverlezen,
zakjesplakken enz.). Wij zullen dus met bovenstaande schets
moeten volstaan.
5. Het kleinbednj
Kon in de voorafgaande bladzijden bij de beschrijving der na
1819 opkomende industrieele grootbedrijven en ondernemingen
eenigermate naar volledigheid worden gestreefd, bij het kleinbedrijf is dit ten eenenmale ondoenlijk. Wij kunnen slechts erop
wijzen, dat in 1870 nog geenszins alle bedrijven, die daarvoor
in aanmerking kwamen, in het groot werden uitgeoefend. Zeer
duidelijk blijkt dit bij de bierfabricage. In 1854 wordt van een
bierbrouwerij te Heumen vermeld „kan als de voornaamste in Gelderland beschouwd worden"; het aantal hier werkzame arbeider bedroeg . .6 4). Hoezeer nog in 1857 het kleinbedrijf overheerschend was in de bierbrouwerij, blijkt uit het volgende staatje 5).
') Bijdragen III, p. 9.
2) Burgemeesteren 10 Nov. 1816, no. 264 (Gem. Arch. Schoonhoven).
3) Onderzoekingen enz. Dl. II, p. 190.
4) S. Je. 1855, p. 337.
5) De gegevens zijn ontleend aan de fabriekstaat 1857. Alleen die brouwerijen zijn
opgenomen, waarbij het aantal arbeiders vermeld is ; het aantal ondememingen is dus
nog grooter dan uit de tabel zou blijken. Niet opgenomen zijn de provineitin, waarbij
de vermelding van het aantal arbeiders onvolledig was.
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Provincien

Aantal
brouwerijen

Aantal
arbeiders

142
17
18
7
9
17

299
56
52
35
16
32

Noord-Brabant
Zuid-Holland
Zeeland . . ... ....
Utiecht
Friesland
Groningen

1870

Gemidd. aantal
arbeiders per
brouwerij.

2
3
3
5
2
2

Dat in 1871 de verhoudingen niet anders waren geworden leeren de cijfers voor dat jaar uit Brabant 1). 141 brouwerijen hadden
toen 332 werklieden. Na het midden der eeuw begint zich echter
geleidelijk in dezen bedrijfstak een concentratieproces to vertoonen; in plaats van de kleine lokale brouwerijen, die slechts voor de
naaste omgeving brouwen, krijgt men een gering aantal groote
fabrieken in eenige groote steden, zonder dat de totale productie
daalt 2).
Het hierboven omtrent de bierfabricage vermelde geldt mutatis
mutandis ook voor het looiersbedrijf. Dat ook in de leerlooierij
nog alles kleinbedrijf was, blijkt uit onderstaande tabel, waarin
het aantal dezer inrichtingen in 1857 is opgegeven $) :

Provincien

Aantal
looierijen

Aantal
arbeiders

381
32
25
29
96

870
117
159
90
147

Noord-Brabant
Zuid-Holland
Noord-Holland
Friesland
Groningen

Gemidd. aantal
arbeiders per
looierij

2
4
6
3
2

Een duidelijk beeld van kleinbedrijf vertoonen ten slotte die
bedrijven, waarin de windmolen als beweegkracht werd gebruikt.
Reeds eerder werd er op gewezen, dat de windmolen in het alge1)

Ontleend aan Brinckman's statistiek.
Everwijn 1.c. p. 599.
3 ) Ontleend aan Fabrieksstaat 1857.
1)
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meen op kleinbedrijf is aangewezen. Een uitzondering maken
slechts die bedrijven, waarin de windkracht een ondergeschikte beteekenis had en het handwerk hoofdzaak bleef ; dit geldt inzonderheid voor de houtzagerijen, waar werkzaamheden als schaven e.d.
met de hand werden beoefend. Voor het maalbedrijf geldt dit
laatste niet ; de wind doet hier het essentieele werk. Dat het aantal windmolens na 1850 ging afnemen, zagen wij vroeger reeds.
Toch was nog in 1871 vooral het aantal korenmolens opmerkelijk
groot, zooals uit de statistiek van dat jaar blijkt 1). Het bedroeg :
Totaal aantal Aantal gemeenTotaal aantal
gemeenten, die ten waar korenkorenmolens in
in de statistiek molens voordeze gemeenten
voorkomen
komen

Provincien

Noord-Brabant
Gelderland
Zuid-Holland
Noord-Holland
Zeeland
Utrecht
Friesland
Overijsel
Groningen
Drente
Limburg
Totaal

• • •

172
113
120
74
54
15
39
52
54
18
85
796

145
109
107
70
47
10
33
45
54
17
82
719

278
350
192
153
78
15
107
154
255
61
237
1880

Het blijkt dus, dat ook nog in 1871 de toestand bestond, dat
als regel elke gemeente haar eigen korenmolen(s) had. Daar werd
het graan gemalen, hetzij voor de bakkers, hetzij voor de meelwinkels 2), hetzij voor de consumenten. Nog in 1858 heerschte in de
stad Utrecht de gewoonte, dat de ingezetenen hun eigen brood
bakten 3).
I) Bewerkt door Brinkman. De stoommolens zullen zijn gebracht deels onder het
hoofd „meelfabrieken", deels onder de „koorn- en pelmolens".
$) Vgl. Economist 1855, p. 21: „Buitendien schijnt het op vele plaatsen de gewoonte
bij de burgerklasse om, na aankoop van meel in meelwinkels, hun eigen deeg te kneeden, hetwelk zij dan tegen geringen prijs in de bakkersoven plaatsen".
II S. Jk., 1860, p. 287.
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6. Algemeene karakteristiek van het tijdperk
Het tijdperk, waarin wij than leven, pleegt als dat van het kapitalisme, beter nog, van de modern-kapitalistische productiewijze te worden aangeduid, waarin de particuliere kapitaalbezitters de leidende rol vervullen in het productieproces, dat zij uit
rentabiliteitsoogpunt beoordeelen. Bij een onderzoek naar de
mate van kapitalistische ontwikkeling in een bepaalde historische
periode zijn de volgende verschijnselen, die, met andere, in het
moderne kapitalisme optreden, als richtsnoer te gebruiken : een
rusteloos streven naar winst, speciaal kapitaalwinst, met zich
brengend een gestadige verandering en verbetering der productiemethoden; de aanwezigheid van een ondernemersklasse, die tegenover zich een schare van bezitlooze arbeiders heeft ; het overheerschen van grootonderneming en grootbedrijf, meestal gepaard gaande met het veelvuldig gebruik van stoom of andere
mechanische beweegkracht. De hieraan voorafgaande periode, die
wel kapitalistische trekken vertoont, maar waarin deze nog niet
overheerschend zijn, willen wij op voetspoor van Sombart die van
het „vroegkapitalisme" noemen.
Nederland nu — om de conclusie dadelijk voorop te zetten
verkeerde tot 1870 in het stadium van het vroegkapitalisme. Dit
stadium wordt niet, evenmin als het moderne kapitalisme, door
een enkel kenmerk gekarakteriseerd; talrijk zijn de factoren, die
op dit tijdperk hun stempel drukken. In de volgende bladzijden
zullen wij de voornaamste noemen. Terwille van de volledigheid
van het overzicht moeten daarbij eenige feiten worden herhaald,
die reeds eerder met het oog op hun beteekenis voor ons onderwerp — de arbeidende klasse — uitvoeriger zijn behandeld.
a. Geest van het tijdperk. — De kenmerkende geestesrichting
voor de moderne kapitalistische productiewijze is het ongebreidelde streven naar winst. De producent, niet tevreden met een
inkomen, dat voor behoorlijk levensonderhoud toereikend is,
streeft er naar door voortdurende technische veranderingen, uitbreidingen, uitvindingen, zijn inkomen te vergrooten. Dit rustelooze winststreven uit zich niet in verwoede speculatien en fantastische gelukzoekerij, maar in een volkomen rationalistisch zoeken
naar nieuwe mogelijkheden. De moderne maatschappij, die stil-

—
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stand als achteruitgang beschouwt, kenmerkt zich door haar
snelle en voortdurende verandering.
De producent in het vroegkapitalisme is een geheel andere
figuur. Hij is met de gewone winst tevreden en denkt er niet aan
zijne methodes te veranderen, zoolang een gebiedende wenk van
den consument hem niet hiertoe noopt. Hij is niet den ganschen dag zoekend naar nieuwe afzetgebieden, nieuwe producten, nieuwe machines. Hij behoeft niet te organiseeren en te
calculeeren en kan de zaken gerust aan den meesterknecht overlaten 1).
Dat in het negentiende-eeuwsche Nederland tot 1870 de kapitalistische geest nog niet was doorgedrongen, is onmiskenbaar, al
schijnt na 1850 eenigermate een verandering in te treden. Dit kan
niet met cijfers worden bewezen, wel met voorbeelden aannemelijk gemaakt. Wie fabrikant was in deze periode, had in het algemeen niet over gebrek aan vrijen tijd te klagen. Voor liefhebberijen was ruimschoots tijd beschikbaar ; zoodoende ging menig fabrikant zich wij den aan wat toen als het edelste tijdverdrijf werd
beschouwd : de dichtkunst. Op zijn Twentsche reis logeert Hogendorp te Almelo bij den fabrikant Hofkes, die tevens „dichter" is 2).
W. H. Warnsinck, een der oprichters van het Genootschap tot
zedelijke verbetering van gevangenen, is van zijn beroep poeet en
suikerraffinadeur 3). Ook de dichter Hendrik Harmen Klijn exploiteerde, evenals zijn broeder Barend, een suikerraffinaderij 4).
Gideon Jeremie Boissevain zegt ervan : „Bij de toenmalige hoogte,
„waarop het fabriekswezen stond, waarbij alles naar eene een„maal vastgestelde wijze ging en het voornaamste werk op den
„meesterknecht aankwam, bleef er voor den fabrikant veel tijd
„overig. Deze werd door Klijn besteed tot eigen oefening in de taal
„en dichtkunde” 5). Een zeer typeerende uitlating.
Dat dergelijke producenten afkeerig waren van nieuwigheden,
Sombart, Modern Kap. II, p. 836 meent zelfs, dat men de ondememersorganisatie
van het vroegkapitalisme als „Werkmeistersystem" mag betitelen.
') Bijdragen V, p. 135.
') Zie over dezen: J. M. van Bemmelen, Van zedelijke verbetering tot reclasseering
(1923), P. 7 sqq.
4 ) De criticus in het weekblad „Economisch-Statistische Berichten" van 10 Febr.
1926 wees op modeme fabrikanten als Ary Prins en Herman Teirlinck. Meent hij
waarlijk dat de fabrikant-dichter typeerend is voor onze moderne ondernemersklasse ?
') Ch. Boissevain, Onze Voortrekkers (1906), p. 209. Gideon jeremie was Charles
vader.
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die hun zouden genoodzaakt hebben zich meer met het bedrijf te
bemoeien, spreekt van zelf. De traditie was het, die het richtsnoer
was in de bedrijfsvoering. Als in 1854 Thorbecke in de Tweede
Kamer informeert, waardoor het komt dat, ondanks de preferentieele tarieven de Nederlandsche textielgoederen het in Indite
tegen de buitenlandsche moeten afleggen, dan antwoordt de Minister : die anderen houden meer rekening met de smaak van den
inlander. Twente bleef echter liever bij de overgeleverde productiemethoden 1 ). Nieuwe uitvindingen kwamen, als ze ooit werden
toegepast, uit het buitenland 2). In Engeland gold het als aanbeveling van een waar dat zij „improved" was; in Nederland: dat zij
uit een „van ouds bekende winkel" kwam 3). De fabrieken gingen van de eene hand in de andere over, zonder dat de nieuwe
patroon hervormingen aanbracht 4).
Dat Nederland op de kort na 1850 gehouden wereldtentoonstellingen dan ook een treurig figuur maakte, behoeft niet te verwonderen. Op de Londensche expositie van 1851 was Nederland
„zoo ellendig vertegenwoordigd, dat ieder Nederlander in het glazen paleis zijnen naam van Dutchman verloochende" 5).
En als dan de zaken eens slecht gingen, werd dan het roer omgewend ? Het had er nets van. Dan werd geroepen om protectie,
om wering van rondtrekkende kooplieden, om herstel van de gilden. In het begin der eeuw, toen de vruchten der revolutie nog
niet rijp waren, klinken deze roepstemmen het luidst. In de bedrij fsenquétes van 1816 en 1819 zijn deze desiderata schering en
inslag. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland kunnen dan ook,
als zij de tabellen der enquéte 1819 naar Den Haag zenden 6), niet
nalaten op te merken, dat de wenschen der fabrikeurs wel zeer uiteenloopend zijn en dikwijls lijnrecht tegen elkaar ingaan ; verder
merken zij op, dat zij allerminst voor wederinvoering der gilden
1) C. T. Stork, 1.c. p. 40. G. Mansvelt, i.e. I, p. 150/51.
') H. J. Koenen, Voorlezingen over de geschiedenis der nijverheid in Nederland
(1856) p. 19. Dezelfde klacht ook al bij Goldberg in 1815. (E. H. J. I, p. 101). Fruin, in
1871 over het Nederlandsche volkskarakter schrijvend, merkt omtrent den fabrikant
op „Vreemde mededinging dwingt hem, zij bet ook aarzelend, op nieuwigheden acht
te slaan en het overgeleverde voor iets beters te laten varen" (Verspr. Geschr. I, p. 13;
cf. ook ibid. IX, p. 325).
2) Koenen, p. 22.
4 ) Von Baumhauer, bij Koenen, 1.c. p. 121.
I ) E. H. von Baumhauer, Voorlezingen over de Nederlandsche nijverheid (1856),
p. 40.
I) 9 Januari 1821, No. 9. (Prov. griffie 's-Hage).
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zijn. Ook Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant verklaren zich
in 1816 niet eens met die burgemeesters, die herstel van het gildewezen bepleiten; de nijverheid zou daardoor „al te zeer aan banden gelegd" worden 1 ). De regeeringscolleges waren toenmaals dus
vooruitstrevender dan menig fabrikant. Reeds in 1815 verwijt
Goldberg aan de katoenfabrikanten, dat zij minder dan hunne
buitenlandsche collega's de veranderingen in de mode volgen ; ook
wachten zij liever bestellingen of dan op voorraad te werken 2). In
latere jaren was het nog niet anders. De wensch tot herstel der gilden wordt nog tientallen jaren later vernomen.
Waar van regeeringsmaatregelen geen heil werd verwacht,
heerschte een mismoedige berusting. Men proeve den fin-de-sieclegeest in het adres, waarbij de Amsterdamsche Kamer van koophandel zich in 1825 bij den Koning verzette tegen diens plannen
tot het afsluiten van het I J en het graven van een kanaal door
Waterland naar Marken: „Neen Sire, het grijze Amsterdam... •
ondergaat geduldig het lot van al het ondermaansche, dat opkomt, opbloeit en voorbijgaat ; maar zij heeft daarbij dat fijn
gevoel voor eigen behoud nog niet verloren, dan dat zij zich niet
verzet tegen al, wat den gang des tijds nog zou kunnen verhaasten" 3).
Geen wonder, dat in 1846 de Maatschappij van Nijverheid
weeklaagt : „De heillooze stelling, dat er tot het opzetten eener
industrieele onderneming weinig meer behoefd wordt dan een
klein kapitaal, een geringe arbeidzaamheid en een ouden meesterknecht, deze heillooze stelling is het, die onze Nijverheid heeft in
den grond geboord" 4). Geen wonder ook, dat de klacht over te
weinig energie zoo vaak wordt gehoord. De industrieelen, heet het
in 1843 5) zijn of afkeerig van nieuwigheden, Of zij vervallen in het
andere uiterste en storten zich blindelings in de armen van gelukzoekers. Portielje klaagt in 1844 over gebrek aan ondernemingszucht, „welke, naar aller getuigenis, hier te lande in eene ziekelijke
1)

Verzonden 15 November 1816, La. S. (Prov. Griffie 's-Bosch).
') E. H. J., I, p. 102.
') M. G. de Boer. De haven van Amsterdam en haar verbinding met de zee (1926),
p. 22.
') Tijdschrift ter bevordering van Nijverheid, Dl. X, p. 148. In 1823 wordt geconstateerd, dat de directeuren der hoogovens in Zuid-Nederland te veel aan hun ondergeschikten overlaten (M. G. de Boer, Leven en bedrijf van Gerhard Moritz Roentgen
(1923), p. 20).
1 ) Tijdschrift ter bevordering van Nijverheid VII (1843), p. 579.
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rust ontaard is" 1 ). Hoe anders de veelal te gespannen energie, die
in het moderne kapitalisme zich uitviert.
Het spreekt wel van zelf, dat in een maatschappij, waarin de
productieverhoudingen zich zoozeer door stabiliteit kenmerkten,
weinig behoefte was aan rationeele bedrijfsleiding. Trouwens,
vele industrieelen waren eigenlijk meer kooplieden dan wetenschappelijke bedrijfsleiders 2). Aan advertenties, die ten doel
zouden hebben het publiek van den concurrent naar de eigen
zaak te lokken, werd niet gedacht 3). Men prikkelde den consument niet tot koopen, doch wachtte rustig zijn komst af. Een
Duitsch reiziger verneemt in 1838 van een Hollandsch koopman:
„Wir reisen nicht, wir bieten nicht feil, sondern wir Lassen uns
suchen, denn wir denken : das Werk muss den Meister loben und
nicht umgekehrt" 4) De vooruitstrevende dokter Coronel constateert in 1859: vroeger hield de winkelier zijn voomaamste en soliedste waren op zolder, thans zoekt de een den ander met spiegelglas e.d. te overtreffen. Hij juicht die verandering, die een symptoom is van den overgang naar het moderne kapitalisme, blijkbaar
niet in alle opzichten toe 5). Zoozeer vertoonde de toenmalige
maatschappij een beeld van rust, dat ook afwijkingen van de gebruikelijke prijzen door de producenten als wrevelwekkende abnormaliteiten werden gevoeld. De houding van oom Stastok, die
zijn oortjesband liever op den zolder verrotten laat dan het onder
de markt te verkoopen, is niet die van den modernen handelaar,
voor wien alleen de marktpositie beslissend is. En Beets' figuren
zijn typen, geen karikaturen.
Een middel tot rationalistische bedrijfsuitoefening is de scheiding van bedrijfskapitaal en privevermogen. De naamlooze vennootschap is de ondernemingsvorm, die aan dezen wensch het best
tegemoet komt. Treffend is het nu, dat deze vennootschapsvorm
in onze periode zelden werd toegepast. Het aantal „naamlooze
maatschappijen" dat in 1850/1 in Nederland in de patentbelasting
') D. A. Portielje, De handel van Nederland in 1844 (1844), p. 123. Cf. Stork. l.c.,
p. 27; E. Baasch, Hollandische Wirtschaftsgeschichte (1927), p. 516.
S. Sr. Coronel, De Gezondheidsleer toegepast op de fabrieksnijverheid (1861),
p. 247.
') Cf. Sombart, Mod. Kap. II, p. 411: „Der Beginn des hochkapitalistischen Zeitalters wird nicht zuletzt durch das Auftreten der Konkurrenzanzeige gekennzeichnet."
4 ) F. W. Dethmar, Freundliche Erinnerung an Holland und seine Bewohner, I
(1838), p. 139.
') S. Sr. Coronel, Middelburg voorheen en thans (1859), p. 289.
')
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was aangeslagen, bedroeg slechts 137 ; in 1860/1 was dit getal tot
254 gestegen, dus bijna verdubbeld; maar groot is het aantal nog
allerrninst 1). In het dienstjaar 1870/1 was het 456 2). Gebrek aan
ondernemingszin uitte zich ook hier, niet slechts bij de fabrikanten
maar ook bij de kapitalisten, die hun geld liever in staatsschuld,
of vaste goederen belegden dan in nijverheidsondernemingen 8).
Hoe nauw productie- en consumptiehuishouding verbonden waren
leert ook een opgave van December 1834 omtrent de patentbelasting in Amsterdam. Van de 601 aangeslagen fabrikanten woonden
toen niet minder dan 584 „aan de fabriek" en slechts 17 „elders" 4)
— een groote tegenstelling met den modernen tijd.
Aan technisch onderwijs had de industrieel dier dagen geen
behoefte. Alles werd uit de praktijk geleerd. Bij de industrieelen
was de kennis der natuurwetenschappen onvoldoende 4). De door
den veelszins merkwaardigen Dr. S. Sarphati in 1846 te Amsterdam opgerichte handelsschool was een nieuwigheid, die voodoopig noch navolging, noch steun bij de autoriteiten vond 6). Men
bedenke, ook dat Thorbecke's wet op het middelbaar onderwijs,
die de Hoogere Burgerschool bracht, van 1863 dateert en dat de
Polytechnische School te Delft in 1864 werd geopend. De weinige
energieke werkgevers, die in technisch opzicht met hunnen tijd
(d.i. de buitenlandsche, niet de nationale tijd!) wilden meegaan,
moesten dus reizen maken naar Engeland en Duitschland 7). Een
belangrijke verbetering als de snelspoel in de weefindustrie moest
hier door een Engelschman, Thomas Ainsworth, worden gebracht 9).
Als in 1835 een nieuwe verfmethode in Twente zal worden ingevoerd, moeten eenige fabrikanten uit Enschede voor gezamenlijke
rekening een werkman uit Belgie laten komen om hun het nieuwe
prod& te leeren 9). Te Hilversum werd de vervaardiging van
cocosmatten (sedert 1857) van een Belg geleerd 10). Toen de op1 ) Statistiek van het Koninkrijk der Nederlanden. Bescheiden betreffende de Geldmiddelen, 2e stuk, p. 155.
') Jaarcijfers 1881, p. 81.
1 ) M. G. de Boer, Sarphati en zijn tijd (1927), p. 19.
1 ) Gem. Archief Amsterdam, A. Z. 1835, No. 868.
5 ) Von Baumhauer, 1.c., p. 79.
') De Boer, 1.c. p. 7 sqq.
') Cf: C. T. Stork en zijn leven en werken geschetst, 1822-1895 (1918).
1 ) Ainsworth ondervond dan ook weinig medewerking in Twente: Mansvelt,
1.c. I, p. 312, 324.
') H. Smissaert, Bijdragen, p. 43.
11 ) Gedenkboek Hilversum 1424-1924, p. 490 noot 12.
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richting van de Nederlandsche Handel-Maatschappij den Amsterdamschen scheepsbouw deed herleven, was dit bedrijf zoo
achterlijk, dat men vreemde technici met hun gezinnen moest
doen overkomen 1).
Bovenstaande beknopte aanwijzingen mogen volstaan om aannemelijk to maken, dat in de door ons behandelde periode de geest
van het moderne kapitalisme nog niet was doorgedrongen.
b. De industrie. — Hieromtrent zijn in de voorafgaande bladzijden al talrijke gegevens vermeld, zoodat wij kunnen volstaan
met het trekken van eenige algemeene lijnen.
Het moderne kapitalisme is de tijd van het machinale- en grootbedrijf, van de fabriek. Het „handwerk" is er niet verdwenen,
maar wel tot inferieure beteekenis weggezonken 2). Van een verval van het handwerk nu is in de door ons behandelde periode
geen sprake. Wij zagen, dat in 1819 het kleinbedrijf de alleenheerschappij voerde. De eerste bres, die in het kleinbedrijf wordt geschoten, dateert van omstreeks 1830, als verschillende Belgische
groote fabrikanten hun standplaats naar het noorden verplaatsen,
de machinefabricage opkomt en de stoom zijn intree doet in de
spinnijverheid. De tijd van malaise, die na 1840 volgde — berooide schatkist, mislukte aardappeloogst, „kwijning en verval allerwegen" 3) — maakte intusschen, dat de nieuwe bedrijfsvorm niet
zeer gezwind toenam. Pas na 1850 en vooral 1860, toen in de textielnijverheid de groote stoomfabrieken werden gebouwd en door
de geleidelijke invoering van den vrijhandel de welvaart des lands
toenam, ziet men het grootbedrijf sneller opkomen. Toch wekt
het overzicht van de Nederlandsche nijverheid in 1871 geenszins
den indruk, dat het handwerk heeft moeten wij ken ; het staat,
naar het schijnt, als gelijkgerechtigd naast de fabriek.
Sombart 4) spreekt van het uitgesproken landelijk karakter van
de vroegkapitalistische industrie. Terwijl de industrie in de praekapitalistische middeleeuwen een duidelijk stedelijk stempel vertoont, ziet men in de daarop volgende eeuwen een „rustikaliseering". De industrie zoekt dan het platteland op, waar de loonen
lager, de belastingen minder zwaar zijn en de gildebanden niet
1) Mansvelt, 1.c. I, p. 148.
') Sombart, Mod. Kap. H, p. 681.
1 ) Portielje, 1.c. p. 69.
1 ) L.c. II, p. 808.
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knellen. Nog in de 19e eeuw was dit proces niet tot stilstand gekomen. De katoenindustrie, zoo heet het in 1852 1 ) kwijnt te
Haarlem, verdwijnt te Amsterdam, maar floreert in Twente; de
wolindustrie in Leiden en Utrecht moet voor de Brabantsche
plaats maken. In Holland blijven, aldus dezelfde auteur, alleen die
industrieen, die rechtstreeks in verband met den handel staan :
scheeps- en machinebouw, branderijen en suikerraffinaderijen. In
den modernen tijd ziet men dan wederom de slingerbeweging naar
den anderen kant gaan, en concentreert zich de nijverheid in steden, veelal nieuwe, uit kleine dorpen of uit niets opgekomene,
waar alleen kan beschikt worden over de menigte administratief
en technisch personeel, dat zich in de moderne industrie tusschen
den ondernemer en de arbeiders inschuift. De geperfectioneerde
techniek kan niet volstaan met den ongeregelden arbeid van boeren, die nog den landbouw beoefenen. Met name gold dit voor de
textielindustrie. Na 1860 gaat zij zich in steden terugtrekken
(Tilburg, Helmond, Eindhoven, Enschede, Hengelo, Almelo) „zoodat de boer voortaan als 't ware te kiezen had tusschen het werken binnen vier muren en het werken in de vrije natuur" 2). Men
bedenke, dat in 1859 Enschede slechts 4334 inwoners had, en omstreeks 1850 Tilburg niet meer dan een klein provinciestadje was;
het kleppen van het weefgetouw werd er toen in den wijden omtrek overal in de boerenwoningen gehoord. De eenige steden, die
voor 1870 3) reeds min of meer het karakter van fabriekssteden
droegen, waren Maastricht en Haarlem. Er was nog een andere oorzaak, waardoor de groote fabrieksstad in deze tijden nog niet kon
optreden. Wij bedoelen de decentralisatie van de nijverheid. In
den modernen tijd ziet men het verschijnsel, dat een bepaalde tak
van bedrijf zich om een stad of in een streek concentreert; de
vroegkapitalistische tijd daarentegen kenmerkt zich door een
meer gelijkmatige verspreiding van de industrie over het geheele
land 4). De kaarten nu, die in het 3e Deel van Everwijn's beschrijving van handel en nijverheid te vinden zijn, doen duidelijk zien
welk een groote verandering in verschillende soorten van bedrijf
1) J. Kuyper in Economist 1852, p. 281.
2) A. Benthem bij Fabius, 't Herstelde Nederland (1913), p. 567.
8 ) Cf. L. van Nierop, De bevolkingsbeweging der Nederlandsche stad, p. 116.
') Sombart, Mod. Kap. II, p. 807: „Wir ktinnen geradezu als die wesentlichen Merkmale der Standortsbildung der friihkapitalistischen Industrie die weitgehende Verstreuung and die ebenso weitgehende Dezentralisation ansehen."
Brugmans, Arbeidende Klasse.
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tusschen het midden der 19e en het begin der 20e eeuw intrad.
Vergelijkt men b.v. de verspreiding van de textielindustrie in 1857
met die in 1906, dan ziet men de wijziging, het centralisatieproces
dus, zeer duidelijk: in laatstgenoemd jaai blijkt de nijverheid, die
in Zuid-Limburg, in Friesland, in de Langstraat, op Walcheren in
1857 bestond, geheel te zijn verdwenen, terwijl van de Groningsche textielnijverheid slechts een schaduw over is 1). Die verdwijning is, het worde ten overvloede gezegd, niet een symptoom van
verval, maar van verplaatsing ; wij weten immers, dat juist na '60
vooral de Twentsche spin- en weefnijverheid zeer hooge vlucht
nam. De leernijverheid verging het evenzoo 2). In 1857 nog op uitgebreide schaal mede voorkomende in Groningen en Friesland, is
zij in 1906 nagenoeg tot Brabant beperkt; en binnen deze provincie is zij ook minder verspreid dan een halve eeuw te voren. Deze
voorbeelden zouden met andere kunnen worden vermeerderd.
c. De landboutv. — In de West-Europeesche staten manifesteert zich de overgang van het vroege naar het moderne kapitalisme o.a. hierdoor, dat zij van agrarische tot industrieele landen
worden. De moderne industrieele landen vertoonen alle hetzelfde
beeld: zij voeren de producten van hun nijverheid uit in roil voor
de ingevoerde landbouwproducten, die zij behoeven. In de eerste
helft der eeuw had Nederland duidelijk het karakter van een
landbouwstaat. De invoer van vreemde fabrikaten was aanzienlijk ; de inheemsche industrie werkte nagenoeg uitsluitend voor
binnenlandschen afzet 3). In Nederland ziet men na het midden
der eeuw de invoer van granen toenemen, zooals uit onderstaande tabel blijkt:
Saldo invoer van granen in duizenden guldens, gemiddeld per j aar
in elke periode 4).
Jaren

1847-1856 .
1857-1866 .
1867-1876 .
1)

•

•

•

•

•

Tarwe

Rogge

Gerst

f
752
- 3.266
- 10.758

f 7.877
- 11.409
- 9.554

f 1.508
- 2.750
- 4.184

Cf. Everwijn 1.c. 131. III, kaarten IV en V.
Ibid., kaarten VI en VII.
4 ) G. von Gillich, Geschichtliche Darstellung des Handels, der Gewerbe and des
Ackerbaus in den bedeutendsten handeltreibenden Staaten IV, 2, (1844), p. 50. Cf.
Z. W. Sneller, De ontwikkeling der Nederlandsche export-industrie (1925).
4 ) Jaarcijfers 1881, p. 24. De haver is niet vermeld, omdat hiervan een uitvoersaldo
bestaat.
4)
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Vooral de tarweinvoer stijgt na 1856 aanzienlijk.
Inzicht in de relatieve beteekenis van den landbouw geven de
beroepstellingen van 1849 en 1859 1) ; ter vergelij king voegen wij
de cijfers-van 1920 erbij.
Totaal aantal personen, werkzaam in

1849
1859
1920

Industrie

Landbouw.

350.000
372.000
969.000

322.000
253.000
625.000

Misschien nog sprekender is de omstandigheid, dat tusschen
1849 en 1920 de totale bevolking met 125 % toenam, de industrieele met 177 %, de agrarische met 94 %.
Het is bekend, dat in den landbouw een geleidelijke overheersching van het grootbedrijf, zooals de industrie die to zien gaf,
niet heeft plaats gevonden. Het kapitalisme dringt hier op andere
wijze door: toepassing van rationeele methoden (gevolg van stelselmatig landbouwonderwijs) en een toenemende afhankelijkheid van de industrie 2). Deze laatste nu treedt pas in sinds de
agrarische crisis van 1877. Door de daling der graanprijzen nam
toen de tarwebouw af; in plaats daarvan gingen de boeren vooral
verbouwen aardappelen en suikerbieten, waardoor zij afhankelijk
werden van de op het platteland verrijzende aardappelmeel- en
-stroopfabrieken en van de beetwortelsuikerfabrieken 3). Begonnen is dit proces in 1877 weliswaar niet ; het saldo uitvoer van
aardappelen bedroeg 1847—'56 per jaar gemiddeld 55, 1857—'66
169, in 1867—'76 399 duizend guldens 4). Wij herinneren er aan,
dat de eerste aardappelmeelfabriek dateert van tusschen 1835
en 1840,. de eerste beetwortelsuikerfabriek van 1858. Daarnaast
worde gewezen op de machinale zuivelbereiding, waarbij de boerencoOperatie zulk een gewichtige plaats inneemt. Henriette Ro1 ) Daar de cijfers niet zeer betrouwbaar zijn, ronden wij ze af. Cf. Algemeene Statistiek van Nederland II (1873), p. 59 sqq.
') Men verwarre de hier genoemde afhankelijkheid van den landbouw van de industrie niet met den industrieelen huisarbeid, die den boer, niet den landbouw, aan de
industrie onderwerpt.
') H. Roland Hoist, Kapitaal en arbeid in Nederland' (1909), p. 189 sqq.
') Jaarcijfers 1881, p. 24.
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land Hoist schildert dezen overgang aldus : „De schoorsteenen der
boterfabrieken duiken overal op tusschen de weilanden en
„groene steeen, en de centrifuge zwaait rond, waar het karnvat
„eeuwenlang onveranderd stand hield 1)". Dat proces nu trad pas
na 1870 op. In 1871 waren er, blijkens Brinckman's statistiek, in
geheel Nederland nog maar 5 boterfabrieken : 2 fabrieken van
Jurgens te Oss, met 40 arbeiders, 1 op Tholen en 2 te Overschie
(„vetsmelterij en"), terwijl er slechts een melkfabriek wordt gevonden (te Schiedam), die verduurzaamde melk vervaardigde. Kaasfabrieken bestonden er in 1871 niet meer dan een tweetal. Deze
gegevens spreken een duidelijke taal: de machinale zuivelbereiding was in onze periode nog nauwelijks in opkomst.
Wat de bedrijfsuitoefening der boeren betreft, tot het midden
der 19de eeuw leefden zij nog op de wijze van hunne voorvaderen.
Op de nog niet door verkeersmiddelen met elkaar verbonden hoeven dekten productie en consumptie elkaar grootendeels nog: van
arbeidsverdeeling was weinig sprake 2). In verband hiermede was
de geldbehoefte der boeren gering, en geschiedde het ruilverkeer,
waar dit voorkwam, in natura 3 Vereenigingsleven kenden de
boeren niet; dat komt pas na 1870, als de dorpslandbouwvereenigingen opkomen, het eerst in Limburg, waar de zoogenaamde
Landbouw-casino's weldra een belangrijke plaats in het leven der
boeren gaan innemen 4), welke associaties vnl. ten doel hadden
den praktischen en wetenschappelij ken vooruitgang op landhuishoudkundig gebied te bevorderen. De cooperatie in het landbouwbedrijf komt nog veel later: na 1890 5). Ook een behoorlijke organisatie van het landbouwonderwijs ontbrak in onze periode; zelfs
moest een sinds 1842 bestaande landbouwschool te Groningen
worden opgeheven wegens gebrek aan belangstelling van de zijde
der boeren 6).
Zoo verkeerde de Nederlandsche boerenstand gedurende de geheele periode, die ons bezig houdt, in een toestand, die weinig van
die in vroegere eeuwen verschilde. Zelfs blijven de sporen van ver) .

') L.c., p. 193.
2 ) H. Blink, Geschiedenis van den Boerenstand en den Landbouw in Nederland,
Dl. II (1904), p. 336.
2 ) Cf. S. J. Rutgers, Beschrijving van Kolham (1849), p. 86.
4 ) Blink, p. 341.
2) Ibid., p. 347.
3) Ibid. p. 424.
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andering, die de industrie na 1850 vertoont, hier achterwege. De
nieuwe tijd is hier pas later aangebroken.
d. Het verkeer. — De modern-kapitalistische tijd heeft behoefte
aan snelheid. De leuze „tijd is geld" is een kenmerkende uiting
van zijn geest ; het is deze leuze, die aan de moderne maatschappij
die rustelooze gejaagdheid geeft, die wij al eerder signaleerden.
In het verkeer te land is de opkomst der spoorwegen een belangrijke mijlpaal op den weg naar het moderne kapitalisme, dat zonder het snelle en intensieve verkeer bezwaarlijk denkbaar is. Mag
men hieruit concludeeren, dat in het jaar 1839, toen in Nederland
de eerste „stoomtrekker" over den ijzeren weg reed, de aanvang
van den nieuwen tijd valt? Geenszins. Een nieuw tijdperk zet niet
daar in, waar de eerste symptomen van een nieuw verschijnsel
zich voordoen, doch daar waar, Hegeliaansch gesproken, de quantiteit omslaat tot qualiteit 1). De opening van het lijntje Amsterdam-Haarlem, dat trouwens aanvankelijk slechts voor personenvervoer was ingericht, veranderde aan Nederlands economische
structuur voorloopig niets 2). Voordat van Hall's staatsspoorwegen er waren, kon van een spoorwegnet, dat de uiteenliggende deelen des lands dichter bij elkaar bracht en met het buitenland aansluiting had, nog niet worden gesproken; men bedenke, dat in
1860 nog geen andere lijnen bestonden dan: Amsterdam—Den
Haag—Rotterdam, Amsterdam—Arnhem—Duitschland en Rotterdam—Utrecht, benevens de lijntjes van Moerdijk en Breda
naar Roosendaal en Belgie, en van Maastricht naar Aken. De
voor het platteland nog meer beteekenende aanleg van stoomtramwegen dateert sedert 1880 en valt derhalve buiten ons bestek.
Voor Nederland zijn dus 1860 en 1880 de belangrijke jaren voor de
openbare vervoermiddelen te land en niet 1839.
Ten aanzien van het verkeer ter zee zullen wij slechts enkele
opmerkingen over de ontwikkeling van de stoomvaart maken, die
van belang kunnen zijn voor de kennis der economische situatie.
Hiermede immers kan worden volstaan, omdat, anders dan bij de
industrie, de invoering van de stoomkracht in de scheepvaart op
de positie van de arbeiders geen invloed hoegenaamd heeft gehad.
') Anders H. Spangenberg in Historische Zeitschrift, 127, p. 5.
9 Zie het oordeel van Paul van Vlissingen (cf. p. 70 noot 3) over cut lijntje bij M. G.
de Boer, Honderd jaar machine-industrie op Oostenburg, Amsterdam (1927), p. 28.
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Het eerste stoomschip, dat in Nederland was gebouwd, werd in
1823 in de vaart gebracht. Het behoorde aan de kort te voren te
Rotterdam opgerichte Nederlandsche Stoomboot Maatschappij,
die behalve reederij tevens scheepsbouwmaatschappij werd 1). De
oprichting van een soortgelijke maatschappij te Amsterdam volgde spoedig: in 1825 kwam de Naamlooze Vennootschap Amsterdamsche Stoomboot Maatschappij tot stand 2). Ook met deze
maatschappij werd weldra een fabriek verbonden tot het herstellen van stoom- en andere werktuigen 3 ). Wij zagen al vroeger, hoe
snel deze fabriek in omvang toenam; zij bleek winstgevender dan
het nogal onfortuinlijke scheepvaartbedrijf ; de geschiedenis der
Amsterdamsche Stoomboot Maatschappij, die in 1877 ophield te
bestaan, is een voortdurende lijdensgeschiedenis, ook al door de
van meer dan een zijde ondervonden tegenwerking.
Kort na het midden der 19de eeuw begint er in de Amsterdamsche stoomvaart eindelijk leven te komen; dan pas krijgt de
A.S.M. voor het eerst concurrenten, waarvan de voornaamste was
de in 1856 opgerichte Koninklijke Nederlandsche StoombootMaatschappij. Ook buiten Amsterdam gaat na 1850 de stoomvaart zich op verblijdende wijze ontwikkelen. Toch was die ontwikkeling voorshands nog langzaam. Toen in 1869 het Suezkanaal
tot stand kwam, dat aan de groote scheepvaart zulke wijde perspectieven opende, lag er geen Nederlandsche stoomvaart gereed,
om deze nieuwe taak te aanvaarden 4). Amsterdam had toen trouwens nog niet zijn rechtstreeksche verbinding met de zee, daar
het Noordzeekanaal pas in 1876 werd geopend; Rotterdam had
sedert 1872 zijn Nieuwe Waterweg. De groote Amsterdamsche
maatschappijen dateeren dan ook van 1870 — de Maatschappij
„Nederland" werd in dat jaar opgericht — of later, behoudens de
reeds genoemde K.N.S.M. Ook de verbindingen met Engeland en'
Amerika komen dan tot stand; de Maatschappij „Zeeland" in 1875,
de Holland-Amerika-Lijn in 1873.
Ten slotte het geestelijk verkeer. Een behoorlijke wettelijke regeling van het postvervoer, dat voordien traag en duur was,
) M. G. de Boer, Geschiedenis der Amsterdamsche Stoomvaart, Dl. I, (1921), p. 3.
') Ibid., p. 17.
a) Ibid. p. 39. De fabriek behoorde niet aan de Stoombootmaatschappij, maar aan
een aparte commanditaire vennootschap, waarvan Paul van Vlissingen (de directeur
der A. S. M.) en Dudok van Heel de directeuren waren.
') Ibid. p. 87, 112, 170.
1
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kwam tot stand in 1850. Een belangrijke toeneming van het verkeer was hiervan het gevolg : van Mei-Augustus 1851 was het
brievenvervoer met 105 % boven dat van hetzelfde tijdvak in
1850 gestegen 1 ). Nadat in 1855 het tarief was verlaagd, werd in
1870 het uniforme stuiversport voor brieven ingevoerd, dat sindsdien langen tijd is blijven bestaan en tot een ongekende stijging
van het aantal vervoerde stukken aanleiding heeft gegeven. Het
aantal portbetalende brieven (in duizendtallen), dat in 1849 niet
meer dan 6.078 bedroeg, steeg in 1851 tot 10.791 en bedroeg in
1855: 14.193, 1860: 19.057, 1865: 23.627 en in 1870: 33.796. In
1880 waren het al 56.029 duizend 2).
Een ontwikkelingslijn als de posterijen, maar met veel sterkere
stijging, geeft de telegraaf te zien. Een regeling van „de gemeenschap door electro-magnetische telegrafen" kwam in 1852 tot
stand. Telegrafisch verkeer bestond ook vOOr dit j aar, doch slechts
langs de weinige spoorwegen en tusschen Amsterdam en Den Helder, welke verbindingen voor het publiek weinig toegankelijk
waren. De snelle groei van dit nieuwe verkeersmiddel na het midden der eeuw blijkt uit de cijfers van het aantal betaalde telegrammen. Dit aantal bedroeg 3
1852: 1.301
1860: 413.445
1870: 1.837.762
1880: 3.082.717
Zoo werd ook hier na 1850 een aanvang gemaakt met de bevordering van het snelle berichtenverkeer, dat de moderne mensch
nu eenmaal noodig heeft.
) :

e. Het bankwezen. — Het behoeft zeker geen verwondering te
wekken, dat in een land als Nederland, dat langen tijd economisch
zoozeer achterlijk was, het bankwezen pas laat tot ontwikkeling
is gekomen. Eerst na 1860 valt de opkomst van een modern bankwezen in ons land. VOOrdien bestonden er wel reeds „bankiers",
doch deze verstrekten credieten uit eigen middelen en niet met
middelen van derden ; er waren ook kassierskantoren (AssociatieCassa 1806, Ontvang- en Betaalkas 1813), doch deze lieten de bij
1 ) W. J. van Welderen Rengers, Schets eener parlementaire geschiedenis van Nederland (1905) I, p. 61.
Jaarcijfers 1881, p. 102.
3 ) Jaarcijfers 1881, p. 105.
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hen gedeponeerde gelden onaangeroerd liggen zonder ze weder uit
te leenen. Wezenlijke banken, d.z. instellingen, waarbij actieve en
passieve credietzaken samengaan, waren er niet, behalve natuurlijk de Nederlandsche Bank. Deze speelde echter tot de jaren na
'60 een geringe rol als verschafster van credieten; in het eerste
octrooi van 1814 werd zelfs onder de functies der bank het credietverkeer in het geheel niet genoemd 1 ). De zakenman beschouwde
het vragen van voorschotten aan de Bank als een bewijs van onsoliditeit 2). Handel drijven zonder eigen kapitaal gold als windhandel en de leus der oude koopmanshuizen was „Wij geven crediet, maar nemen zelf geen crediet" 3).
Na 1860 wordt dit anders. In 1861 valt de oprichting van de
Twentsche Bankvereeniging, in 1863 van de Rotterdamsche Bank
en zoo meerdere 4). Dit zijn moderne banken, die rente voor
hunne deposito's vergoeden en zich met alle bankzaken in den
uitgebreidsten zin belasten. Ook de depositobanken komen in
deze jaren op, naar Engelsch voorbeeld. De in 1864 door de Associatie-Cassa opgerichte Rente-Cassa vergoedde, anders dan de
moederinstelling, rente voor deposito's; zij verrichtte disconteeringen, beleeningen en prolongaties, doch alle andere crediet-operaties waren uitgesloten. De van 1865 dateerende Kasvereeniging
is een soortgelijke depositobank 2).
Terzelfder tijd onstaan instellingen, die een navolging zijn van
het Fransche Credit Mobilier en tegelijk emissiebanken, effectenovername- en effectenhandelsinstellingen zijn: de Algemeene
Maatschappij voor handel en nijverheid (1863) en de op instigatie van Saphati opgerichte Nederlandsche credit- en depositobank (eveneens 1863). In het algemeen staat WI& 1870 het Nederlandsche bankwezen sterk onder invloed van het Credit Mobilier
Ook de hypotheekbank dateert uit deze jaren ; de eerste werd in
1861 opgericht. Ten slotte valt op te merken, dat de in 1863 opge-

') H. M. Hirschfeld, Het ontstaan van het moderne bankwezen in Nederland (1922),

p. 6.
) S. Vissering, Gids 1863, II, p. 242, aangehaald bij Hirschfeld 1.c., p. 10.
') Mansvelt, 1.c. I, p. 9, 219.
4 ) Cf. Max de Vries, Tien jaren geschiedenis van het Nederlandsche bankwezen
en de Nederlandsche conjunctuur 1866-1876 (1921).
') Hirschfeld i.e. p. 77.
') H. M. Hirschfeld, Le Saint-Simonisme dans les Pays-Bas (Le credit foncier neerlandais), Revue d'economie politique 37, p. 364 sqq.
2
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richte Nederlandsch-Indische Handelsbank de eerste bank was,
die zich speciaal met Indische zaken inliet.
Zoo was in 1870 het bankwezen in Nederland nog in zijn eerste
ontwikkeling. Pas daarna zou Nederland in nauwer contact komen met de internationale geldmarkt, dat zich o.a. uit in de stichting van hanken in de groote financieele centra van Europa. De
eerste instelling van dien aard was de Banque franco-hollandaise
to Parijs (1872) 1 ).
f. De bevolking.
De jongste tijd kenmerkt zich door een belangrijke toeneming der bevolking, die een sterke menschenagglomeratie in de groote steden met zich brengt. De groote industriestad met haar schare bezitloos proletariaat is een verschijnsel van
den modern-kapitalistischen tijd en kwam dan ook in de periode
voor 1870 niet voor. Opmerkelijk is allereerst, dat tot 1860 de bevolking van het platteland sneller toenam dan in de steden. In de
periode 1860-1870 wies de bevolking der gemeenten, die in 1899
20.000 of meer inwoners hadden, iets sneller dan die in de overige
gemeenten. De groote verschillen kwamen echter pas na 1870: het
platteland blijft dan langzaam groeien, maar de steden vertoonen
een steeds snellere toeneming. Onderstaande cijfers doen een en
ander duidelijk zien.
—

Toeneming der bevolking van het Rijk sedert 1830 (relatieve
cijfers) 2
).

Tijdstippen der volkstellingen.

1 Januari
1 Januari
19 November
31 December
31
31
31

1830 .
1840 .
1849 .
1859 .
1869.
1879.
1889.
1899.

) De Vries, 1.c., p. 64, 72.
') J aarcijfers 1900, p. 3.

1

. • •
.
.
.
.
.
.
.

Gemeenten met
20.000 en meer inwoners bij de yolkstelling van 1899

Overige gemeenten

100
109,14
115,35
126,61
140,38
164,54
208,31
265,69

100
109,57
117,56
126,62
136,08
149,52
159,59
169,58
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In dezelfde richting wijzen de geringe bevolkingsgetallen, nog
in 1870, van de voornaamste Brabantsche en Twentsche industriecentra. Hengelo, Almelo, Enschede, Eindhoven, Helmond waren
bij de volkstelling van 1869 nog plaatsj es van 3 a. 6000 inwoners 1 ).
Een belangstellend reiziger, die in 1871 Twente doorkruiste, werd
dan ook gefrappeerd door het sterk landelijk karakter van het district; de meeste fabrieken lagen niet in, maar buiten de steden 2).
Van een trek naar de steden was in de periode 1813-1870 geen
sprake. Begrijpelijk, waar de landbouw in het algemeen, ten minste na 1850, bloeiend was, doch handel en nijverheid weinig vooruitgang vertoonden. Het accres van de steden door vestiging had
weinig te beteekenen; het geboorte-overschot was zoo goed als de
eenige factor, die het zielental deed stijgen 3 ).
g. De arbeidende klasse. — Niet in de laatste plaats geeft de
positie, die de arbeidende klasse inneemt in de maatschappij, aan
het economisch karakter dier maatschappij een kenmerk, In het
moderne kapitalisme geschiedt de lagere, uitvoerende arbeid door
personen, die niets anders bezitten dan hun arbeidskracht en voor
wie alle hoop — trouwens ook alle opleiding en kunde — ontbreekt om eens zelf leider te worden. Vandaar, dat zij zich als
een aparte klasse gaan voelen en zich als zoodanig gaan organiseeren tegenover de ondernemersklasse. Daareptegen heerscht in de
vroegkapitalistische periode nog de meer patriarchale verhouding
tusschen meester en gezel. Van strijdbare vakvereenigingen, van
stakingen is dan geen sprake.
Maar wij kunnen niet vooruitloopen op het resultaat van het
onderzoek, dat in de volgende hoofdstukken is neergelegd, en volstaan daarom met de vermelding, dat de positie van de arbeidende Masse in Nederland tot 1870 dat typisch vroegkapitalistisch
karakter draagt. Zij bevestigt dus het reeds verkregen resultaat,
dat niet \T6& 1870 in Nederland de moderne tijd is aangebroken.
1 ) De bevolking op 31 December 1869 bedroeg: Hengelo 5633, Almelo (Stad) 4075,
Enschede 5084, Eindhoven 3210, Helmond 6454.
3 ) J. W. K Quarles van Ufford, Een kijkje in Twente (Economist 1871, p. 247 sqq.).
3 ) L. van Nierop, 1. c. p. 147.

TWEEDE HOOFDSTUK
DE ARBEIDER ALS PRODUCENT

De klasse van bezitlooze proletariers, voor hun levensonderhoud slechts op de kracht hunner handen aangewezen, was in het
negentiendeeuwsche Nederland een tamelijk heterogene massa.
Ten deele stamden zij of van de loonarbeiders, die in de 18e eeuw
in de grootbedrijven-manufakturen hadden gewerkt. Anderen
waren vroegere eigenaars van kleinondernemingen voor ambacht
of handwerk, die in de troebele tijden van oorlog en revolutie hun
nering ten onder hadden zien gaan 1 ) ; sommigen onder hen hadden, als huisindustrieele arbeiders, nog een rest of een schijn van
zelfstandigheid weten te bewaren. Al deze groepen onderscheidden
zich echter als werklieden niet van elkaar en zij onttrekken zich
dus volkomen aan onze waarneming.
Van een drietal andere groepen kan dit laatste niet worden gezegd; het zijn, om ze met een korten naam aan te duiden : de boeren, de armen en de vreemdelingen.
Dat een belangrijk deel der werklieden in de 19e eeuw uit boeren
werd gerecruteerd, blijkt ten duidelijkste, omdat dit proces dan
nog in vollen gang is. In het voorafgaande hoofdstuk werd reeds
opgemerkt, dat in den aanvang der eeuw een groot deel der zoo
belangrijke textielnijverheid in Twente en in Brabant in de boerenwoningen werd uitgeoefend; niet als volledige taak, doch als
bijverdienste, vooral in de stile wintermaanden. Doch niet alleen
voor de textielindustrie geldt dit ; de band tusschen landbouwbedrijf en ambachts- of fabrieksnijverheid bestond eigenlijk overal.
Dit blijkt uit het merkwaardige antwoord, dat de Burgemeester
van Winterswijk op 22 Augustus 1817 aan den Gouverneur van
Gelderland ten behoeve van de Staatscommissie voor de belastin1 ) De sterke teruggang van het aant al nijverheidsondernemingen tusschen 1806 en
1813 blijkt duidelijk bij d'Alphonse,1.c., passim.
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gen inzond. Hij vermeldt daarin een 300-tal industrieele arbeiders,
o.a. 32 a 36 linnenbleekers, 100 a 120 linnenwevers, 26 timmerlieden, 26 kleermakers, 17 schoenmakers, 9 a 12 steenbakkers, 6 metselaars, 8 a 10 werklieden in kalkovens, 6 in oliemolens enz , maar
voegt daarbij de waarschuwing, dat geen dezer werklieden „hun
hoofdbestaan in die bedrijven vinden, zijnde van alle Boerderij
het Hoofdbestaan, en worden de genoemde hand-teringen slechts
nu en dan bedreven, zo dat de in de 3de colom genoemde daglonen
als geen bestendig verdienst aangemerkt kunnen worden." Verder
merkt hij op „dat de Ambachtslieden veelal bij de menschen alwaar werken de kost genieten, en dan maar half dagloon hebben."
Een speciale eigenaardigheid van Winterswijk zijn deze verhoudingen niet geweest 1 ). Het aangehaalde bericht doet ons dus een
maatschappij zien, waarin zich een afzonderlijke nijverheid of
ambacht nog niet uit het landbouwbedrijf had losgemaakt. Wel
is het duidelijk, dat hier twee categorieen moeten worden onderscheiden : de landbouwers, die tegelijk rondtrekkende ambachtslieden waren (kleermakers, schoenmakers e.d.) en na het opgeven
van hun boerenbedrijf allicht kleine patroons zullen zijn geworden, en zij, die werkzaam waren op de oliemolens, kalkovens,
steen- en pannenbakkerijen enz., die voorbestemd waren om in die
bedrijven gewone loonarbeiders te worden. De talrijke boeren, die
textielnijverheid uitoefenden, vallen eveneens onder laatstgenoemde groep.
De industrieele werkzaamheid, die de boeren naast hun landarbeid uitoefenden, was in hoofdzaak die, welke aan huffs kon
worden verricht. Allereerst kwamen in aanmerking het spinnen en
het weven ; het eerste geschiedde als regel door de boerin, het laatste door den boer. Wij zagen reeds, hoe door de bestellingen van
de Nederlandsche Handel-Maatschappij na 1830 de calicotsfabricage werd bevorderd ; doordat de bestaande fabrieken onmogelijk
alle orders konden uitvoeren, besteedden zijn het werk aan tusschenpersonen uit, die het dan weder aan de thuiswevers in de steden en op het land uitgaven 2 ). Zoodoende kwamen vele boeren er
toe aan den weefstoel te gaan zitten, die hun een welkome bijver') Van Drente wordt in 1848 nog gezegd: „Opifices simul agriculturae operam dare
solent" (P. L. de Boer, Specimen topographiae et statisticae medicae provinciae
Drenthinae (1848), p. 26).
2 ) De bekende C. T. Stork begon zijn loopbaan als zulk een tusschenpersoon-loonwever. Cf. zijn Twentsche Katoennijverheid, p. 30.
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dienste kon opleveren. Dit geschiedde niet alleen in Twente, maar
ook in den Achterhoek en op de Veluwe, in Zeeland, in Brabant, in
Limburg. Leerzaam is in dit verband de klacht uit Roermond in
1849 over gebrek aan werkvolk voor de fabrieken van wollen en
katoenen stoffen ; dit gebrek ontstaat, zegt het provinciaal verslag, doordat men er niet in slaagt het landvolk tot fabrieksarbeid
over te halen 1 ). De benoodigde textielarbeiders werden dus uit de
plattelandsbewoners gerecruteerd. Voorloopig plachten deze lieden naast hun weefarbeid het landbouwbedrijf aan te houden
— de calicotfabriek te Dinxperlo b.v. werkte in 1853 met 37 werklieden, die tevens hun land bebouwden 2) — doch op den duur
werden de meesten onder hen gewone fabrieksarbeiders.
Natuurlijk waren niet alle boeren, die als nevenberoep een of
anderen tak van nijverheid uitoefenden, voorbestemd om eenmaal
fabrieksarbeiders te worden. Waar, zooals in Zeeland in 1835 met
het vlasspinnen het geval was 3), die nijverheid beperkt was tot
het in het boerenhuishouden benoodigde, was voor een overgang
naar de fabriek geen aanleiding. Ook werden verschillende werkzaamheden, die de boeren in hun vrijen tijd verrichtten, in 't geheel niet fabriekmatig uitgeoefend, zooals de mattenvervaardiging in den omtrek van Kampen.
Het verschijnsel, dat de boerenstand in omvangrijke mate,
vooral des winters, industrieelen arbeid verricht als nevenbedrijf,
kan zich alleen voordoen bij weinig intensieve bodemcultuur en in
streken, waar de vruchtbaarheid van den grond niet groot is. Als
zoodanig kan het worden beschouwd als een teeken van vroegkapitalistische ontwikkeling 4) ; het is een overgangstoestand tusschen de gesloten huishouding, waarin de landbouwer zelf de goederen vervaardigt, die hij behoeft en de volledige verkeershuishouding, waarin hij zich tot de cultuur van den grond beperkt en de
industrieele producten door riffling verkrijgt.
Ms tweede groep in het arbeidersleger noemden wij : de armen.
In den modernen tijd kan de arbeider, hij moge nog zulk een kommervol bestaan leiden, scherp van den arme worden onderscheiden. Wij verstaan thans onder „arbeiders" hen, die uitsluitend
1) S. S. J., 1851, p. 57.
2) S. Je. 1854, p. 359.
2 ) Tijdschrift ter bevordering van nijverheid, Dl. II (1835), p. 198.
4 ) Cf. Sombart, Mod. Kap. II, p. 1061.
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door het verrichten van handenarbeid in loondienst in hun onderhoud voorzien; onder „armen" hen, die niet in staat zijn den kost
te verdienen en dus geholpen, ondersteund moeten worden. Indien deze laatste categorie bij wijze van werkverschaffing industrieelen of anderen arbeid verricht, is die niet commercieel,
doch zuiver philanthropisch georienteerd.
Niet alzoo in het negentiende-eeuwsche Nederland. Men had
daar de werkhuizen, waarin aan valide arbeiders onderdak werd
verschaft tegen arbeid als contraprestatie ; men had er de
werkinrichtingen, die geen onderdak doch slechts werk verschaften, waarvoor loon en dikwijls ook voeding werd verstrekt. Maar
daarnaast — en dit is het verschil met tegenwoordig — had men
eigenaardige mengvormen tusschen deze weldadigheids-instellingen en de gewone speculatieve ondernemingen, gewoonlijk in dezen worm, dat de leiding van de „armenfabriek" aan een particuher werd toevertrouwd, die uit de armenkas werd gesubsidieerd
en overigens op eigen risico handelde. Met andere woorden : de
armbesturen leverden arbeidskrachten aan ondernemers.
Het is voor ons doel niet noodzakelijk, een opsomming te geven
van de semi- (of quasi-) philanthropische instellingen van dien
aard, die in de 19e eeuw werden aangetroffen. Liever een voorbeeld : de bekende inrichting op Feijenoord bij Rotterdam, die in
1812 in het „Pesthuys" aldaar werd geopend. her werden kinderen opgenomen van 8 tot 14 jaar, afkomstig van de godshuizen en
liefdadige instellingen, die daarvoor aan den directeur jaarlijks
/ 50.— hadden te betalen, benevens bij de plaatsing een som in
eens voor de uitrusting der kinderen (/ 50 voor een meisje, / 40
voor een jongen) 2). De arme kinderen moesten daar wol, katoen
of zijde fabriceeren en verwerken, met een werktijd van 12 uren
per dag. De inrichting verstrekte voeding en nachtverblijf, en betaalde een Bering loon uit van 15 stuivers 3 per week. Een gewone
speculatieve fabriek was het dus niet, wat ook blijkt uit het onderwijs, dat er werd genoten (1 uur per dag), en uit het voorschrift,
dat „bij gepaste gelegenheden" formuliergebeden en dankzeg1) Niet te verwarren met de Engelsche workhouses. Cf. H. W. Methorst, Werk)

inrichtingen voor behoeftigen (1895), p. 83.
') Cf. „Voorwaarden, volgens welke G. J. ter Hoeven, in deszelfs Institut en Fabriek, gevestigd te Feijenoord, Provincie Zuid-Holland, kinderen uit Godshuizen en
liefdadige gestichten overneemt." (G. A. A., A. Z. 1814, no. 3530), art. 1, 3 en 4. Ook
de volgende bijzonderheden over de inrichting zijn aan dit stuk ontleend.
Niet 15 cent, zooals Henr. Roland Hoist (1. c., p. 121) schrijft.
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gingen zouden worden gereciteerd en stichtelijke gezangen zouden
worden gezongen. Toch waren die philanthropische elementen
slechts een vernis. Openhartig wordt erkend, dat de kinderen zingen moeten leeren „vermits eene vroolijke opgeruimdheid veel
toebrengt tot de vereischte vlugheid van een goed werkman" ; en
in een door Falck onderteekende „Memorie betrekkelijk het Instituut en Fabriek ten nutte der Armenjeugd op het eiland Feyenoord bij Rotterdam" 1) wordt als voordeel dezer inrichting opgegeven, dat zij dezelfde werkloonen heeft te betalen als de fabrieken in minder kostbare streken en in het buitenland, zoodat zij
aan de concurrentie het hoofd kan bieden.
De voordeelen van zulk een etablissement waren tweezij dig ; de
armbesturen bespaarden een aanzienlijk bedrag aan onderstand 2
en de industrie kreeg de beschikking over goedkoope arbeidskrachten. Geen wonder, dat niet alleen Rotterdamsche kinderen
naar het heilrijke Pesthuys werden gedirigeerd ; er waren er b.v.
ook uit Middelburg 3). In dit verband worde vermeld, dat bij de
uitbesteding van weezen in de provincie Zeeland — elders worden
deze klachten niet vernomen — ernstige misbruiken in zwang
waren. De „armvaders", die naar zoo goedkoop mogelijke plaatsing streef den, hielden jaarlijks een soort aanbesteding, waarbij de
wees aan hem, die met de laagste vergoeding genoegen nam, werd
gegund. In enkele dorpen werden de ongelukkige kinderen zelfs
ter bezichting gesteld 4).
Een tweede type van semi-philanthropische inrichtingen, dat
veelvuldiger voorkwam, waren de fabrieken, waarin een particuliere ondernemer overdag armlastige valide arbeiders aan het
werk had. Soms kreeg hij daarvoor subsidie van het stadsbestuur,
soms bepaalde de bijdrage van de overheid zich tot het verstrekken van een kostelooze lokaliteit. Als voorbeeld van dit type kunnen de calicotsweverij en in Zeeland gelden, wier bevolking in 1861
door Coronel grondig en uitvoerig werd beschreven 5). Deze fabrieken — er bestonden in 1861 te Middelburg, Vlissingen, Veere,
Domburg, West-Kapelle, Arnemuiden en Zieriksee — waren op') G. A. A. A. Z. 1814, no. 2839.
)

') In de geciteerde „memorie" op f 60 a f 64 per kind per jaar geschat.
') S. Sr. Coronel, Middelburg voorheen en thans (1859), p. 214.
') Levensgeschiedenis van een Zuid-Bevelandsche wees, door een weezenvriend
(1869), p. 15 sqq.
') S. Sr. Coronel, De gezondheidsleer toegepast op de fabrieksnijverheid (1861), p .
273 sqq.
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gericht in 1839, toen de bekende firma Salomonson uit Almelo, op
instigatie van het gouvernement, werklieden naar Zeeland zond
om weefonderricht te geven aan de behoeftige klassen in eenige
steden van die provincie 1 ). De calicotsweverijen, die op deze wijze
waren ontstaan, werden onder toezicht gesteld van een commissie
onder voorzitterschap van den burgemeester of van een wethouder. De taak van deze commissies was: in overleg met den fabrikant de loonen vast te stellen, geschillen tusschen arbeiders en
opzichters te beslechten, zorg voor het onderhoud der gebouwen
e.d.m. 2). De samenhang met de armenzorg blijkt ook uit de bepaling in het Middelburgsche reglement 3 ) dat hij, die wegens wangedrag uit de fabriek moet worden verwijderd, alle aanspraak op
bedeeling verliest. De fabrikanten werkten, afgezien van het vermelde toezicht, voor eigen rekening. Wanneer de zaken slecht gingen en de loonen verlaagd werden, moest het armbestuur bijspringen, zooals in 1842 te Vlissingen gebeurde : door een toelage
uit de stadskas werd den wevers toen de vermindering in loon
bijgepast 4).
Nog een derde vorm van overgang tusschen werkverschaffing
en speculatieve ondernemersarbeid kwam voor. De in 1821 te
Zwolle opgerichte instelling, die den misleidenden naam van armenfabriek kreeg, beoogde werkverschaffing aan de talrijke bedeelden in de stad. Daartoe werd een overeenkomst gesloten met
een „aannemer", die aan alle behoeftigen in hunne woningen spinen breiwerk zou verschaffen tegen een vastgesteld loon; hij ontving subsidie van het stadsbestuur, doch dreef de ondememing,
waaraan ook werkscholen voor kinderen waren verbonden, voor
eigen rekening. Tot 1897 is de instelling op ongeveer denzelfden
voet blijven bestaan 5). Hier was dus de armenzorg met den huisindustrieelen ondernemingsvorm samengekoppeld.
Ongetwijfeld bevonden zich onder hen, die in de fabriekmatige
of huisindustrieele armenondernemingen werk vonden, vele bedelaars en andere gedeclasseerden, die dus niet tot de arbeidende
') Tijdschrift ter bevordering van nijverheid, DI. VI (1842), p. 98.
3) Coronet, De gezondheidsleer enz., p. 279.
3) Ibid., p. 280/82.
4) Tijdschr. ter bevord. van Nijverheid, Dl. VIII (1842), p. 177.
6 ) Methorst, 1.c., p. 300-303. Cf. ook T. Hofkamp, Verhandeling over de middelen,
welke aangewend kunnen worden, om in de behoefte aan werk, bij de geringere yolksklasse te Groningen bestaande, te voorzien (1835), p. 39-43 (Bekroonde Nuts-prijsvraag).
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klasse mogen worden gerekend; de zoo juist beschreven Zwolsche
armenfabriek beoogde b.v. uitdrukkelijk : wering der bedelarij.
Maar evenzeer werkten er talrijke buiten betrekking geraakte arbeiders. Dit blijkt uit de omstandigheid, dat in het Regeeringsverslag van het armwezen over 1816 1) als een voordeel der werkinrichtingen wordt beschouwd, dat bekwame werklieden ter plaatse
aanwezig blijven om zoo noodig in de meerdere behoefte aan
werkkracht bij de fabrikanten te voorzien; anders zou deze industrieele reservearmee immers naar elders trekken.
Het is niet toevallig, dat in alle drie armenondernemingen, die
wij als voorbeeld gebruikten, de arbeid bestond in spinnen, weven,
breien en dergelijke. Nagenoeg alle instellingen van deze soort
toch hidden zich met dezen arbeid bezig, zoodat men mag zeggen,
dat een niet onbelangrijk deel der textielnijverheid in deze dagen
door de amen werd uitgeoefend. Wij zagen reeds, dat de geheele
Zeeuwsche calicotweverij het karakter van halve armenzorg had;
daarnaast worde gewezen op de textielnijverheid in het Gooi. De
calicotweverijen van de firma Salomonson te Huizen en te Naarden, die tot 1856 bestonden, waren instellingen van weldadigheid 2)
en voor vele tapij ten- en haardoekfabrieken in die streek gold
hetzelfde 3).
Onder de loonarberders, die in de 19e eeuw in ons land werkzaam waren, wordt een belangrijke plaats ingenomen door de
vreemdelingen. Zij vormen de derde groep, die afzonderlijke bespreking verdient, want de berichten toonen met onmiskenbare
duidelijkheid aan, dat hun aantal naar verhouding zeer groot is
geweest. Wil men echter dit opmerkelijke verschijnsel verklaren,
dan dienen verschillende categorieen te worden onderscheiden.
Vreemde arbeidskrachten waren allereerst noodig, waar nieuwe
industrieen werden gevestigd, nieuwe procedes werden ingevoerd.
Daar in Nederland zelf, naar wij reeds zagen, nimmer het initiatief
tot nieuwigheden werd genomen en men dus in deze gevallen
slechts overnam wat het buitenland al kende, ligt het voor de
hand, dat althans in de aanvangsjaren buitenlandsche arbeiders
in zulke nieuwe bedrijven werden gebruikt. Dat geldt b.v. voor de
p. 34.
8) S. Je. 1855, p. 366.
8 ) Id. 1854, p. 369.
Brugmans, Arbeidende Klasse.
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fabiieken van stoomwerktuigen, die in het derde decennium der
eeuw werden opgericht : zoowel de fabriek op Feyenoord als die
van Paul van Vlissingen te Amsterdam 2) begonnen het bedrijf
met Engelsche werklieden. De spoorwegen werden door Engelsche arbeiders aangelegd. De groote Haarlemsche textielondernemers begonnen na 1830 hun bedrijf met Belgisch, Duitsch
en Zwitsersch werkvolk 3). In 1846 verzrees te Rotterdam een nieuwe suikerraffinaderij, welker eigenaar hoopte, „weldra alle buitenlandsche werkkrachten te kunnen ontberen" 4). Blijkbaar waren
deze laatste noodig geweest om het bedrijf op gang te brengen.
Een tweede groep onder de vreemdelingen vormden de seizoenarbeiders, die inzonderheid in den landbouw en in de venen werkzaam waren, en uit Duitschers bestonden 5 ). Een speciaal negentiendeeuwsch verschijnsel was de komst van deze lieden, die slechts
voor een bepaald aantal weken over de grens kwamen en hun
woonplaats in hun vaderland behielden, in geenen deele ; de eerste berichten over den „Hollandsgang" zijn uit het begin der 17e
eeuw 6), en ook thans nog zijn in het noorden des lands de „hannekemaaiers" bekend. Oorspronkelijk had deze tijdelijke invasie van
West-Duitschers economische oorzaken : terwijl men in Nederland
handen te kort Imam, hadden de daglooners en kleine boeren uit
Oldenburg, Hannover, later ook Oostfriesland, bijverdienste noodig 7 ). In de 19e eeuw werd dit anders 8). De economische toestand
ten platten lande in Duitschland werd beter, terwijl voorts de mogelijkheid van emigratie opkwam ; anderzijds ontstond in Nederland door de permanente depressie groote werkloosheid 9 ). De
trek van Duitsche arbeidskrachten naar Nederland verminderde
dan ook, zonder echter geheel tot stilstand te komen. Niet alleen
1 ) In 1846 waren hier nog vele vreemde, vooral Engelsche werklieden: Tijdschr.
ter bev. van nijverheid, Dl. X (1846), p. 144.
5 ) C. van der Vijver, Geschiedkundige beschrijving der stad Amsterdam, IV, (1848),
p. 150.
5 ) Mansvelt, I. c. I, p. 314.
') Tijdschr. ter bey. van nijverheid X (1846), p. 102.
') Over hen het belangwekkende werk van J. Tack, Die HollandsgAnger in Hannover and Oldenburg (1902).
5 ) Tack, 1.c., p. 11. Hoe omvangrijk deze Duitsche invasie was, blijkt uit het merkwaardige feit, dat in de Ned. Herv. Gemeente te Veendam tot in de 2e helft der 18e
eeuw in het Duitsch werd gepreekt (I. Sannes, De opkomst van Veendam (1830), p. 52)
7) Tack, p. 14.
8) In 1816 schatte R. Scherenberg (Bedenkingen over de armoede, p. 10) het aantal
Duitsche landarbeiders, die des zomers naar Holland kwamen, op 40.000.
°) Tack, p. 98 sqq.
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uit gewoonte bleven vele boeren Duitsche grasmaaiers en hooiers
als hulpkracht gebruiken ; ook de weinige energie en de geringe
physieke kracht van de Hollandsche daglooners noopte hen daartoe 1). Een sterke vermindering onderging daarentegen het aantal
Duitsche turfgravers. Reeds in 1850 constateerden Gedeputeerde
Staten van Drente in hun verslag over 1849, dat het aantal buitenlandsche werkkrachten in de venen steeds geringer werd 2), en
op het einde der eeuw bestonden de „Hollandsganger" uitsluitend
uit grasmaaiers 8). De voortgaande verdringing van de turf door
de steenkool was aan dezen ontwikkelingsgang niet vreemd.
Boven de reeds genoemde groepen — de tijdelijke en de seizoenarbeiders — steekt echter in aantal, en ook in belang, verreweg uit
de derde categorie: de vreemdelingen, die zich meer permanent in
het land hadden nedergezet en in de verschillende ambachten en
fabrieken werkzaam waren. In de eerste plaats waren zij in de
grensstreken te vinden: Belgische arbeiders in Zeeland 4), Pruisische in Limburg 5). Doch daarnaast vond men, over het geheele
land verspreid, talrijke vreemdelingen, die de inheemsche arbeiders zware concurrentie aandeden. „Men stappe", zoo wordt in
1817 geschreven, „onze Branderijen, Brouwerijen, Rafinaderijen,
en andere Fabryken binnen, en men zal verre het meeste werk zien
verrigten door vreemdelingen, welke uit andere landen gekomen,
zich hier hebben nedergezet" 6). Pessimistische overdrijving? In
geenen deele ; de klacht over de vreemdelingen wordt te vaak vernomen, dan dat zij op overdrijving zou berusten. Als in 1825 in
handen van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam wordt
gesteld een adres aan den Koning, waarin over de vele buitenlandsche ambachtslieden in de stad wordt geklaagd, antwoorden zij
o.m. 7 ) : „Het is niet te ontkennen, dat.... bij broodbakkers,
zuikerbakkers brouwers, slagters en vele andere dergelijke de
meeste knegts alhier zijn buitenlanders, niet zoozeer des zomers
als wel voor een bepaalden tij d en dikwerf voor vast overkomende". Die klachten over de uitheemsche werkkrachten blijven in de
geheele door ons behandelde periode klinken ; uit hetzelfde Am') F. H. C. Drieling in Sloet's Tijdschrift VIII, p. 439.
') S. S. J., 1851, p. 60.

') Tack, 1.c., p. 118.
) S. S. J., 1852, p. 38.
9 Ibid. p. 39.
6) Magazijn voor het Armenwezen in bet Koningrijk der Nederlanden, Dl. I, p. 164.
7) G. A. A., A. Z. 1825, no. 2717.
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sterdam komt in 1866 een bericht, dat de metselaars- en schilderspatroons vele Duitschers in dienst hebben 1 ). Uit het bovenstaande blijkt tevens, welke soort van arbeid vooral door vreemdelingen werd verricht. Onder de fabrieksarbeiders waren vooral bij
de bakkers, bierbrouwers, branders 2) en arbeiders in de suikerraffinaderijen 3) vele vreemdelingen, onder de buitenlandsche, meest
Duitsche, ambachtslieden vooral vele slachters, schilders 4), stukadoors 5) en metselaars 6).
De vraag rijst, door welke oorzaken deze talrijke schare vreemdelingen in Nederland werk kon vinden, in hetzelfde Nederland,
waar armoede en werkloosheid de problemen van den dag waren.
De verklaring van dit op het eerste gezicht verwonderlijke verschijnsel is in hoofdzaak te vinden in de luiheid, zwakke lichaamskracht en het gebrek aan vakkennis, die, zooals nader zal worden
aangetoond, den Hollandschen arbeider in deze periode kenmerkten. Geen wonder, dat de patroon dan aan een bekwaam Duitscher,
die zich aanbood, gaarne werk gaf. Voorts schijnt het stelsel van
armenbedeeling, of liever de stelselloosheid hierin, de arbeidsschuwheid bij den Hollandschen werkman te hebben aangewakkerd 7). Daarbij kwam, dat de buitenlander veelal met een lager
loon dan het gebruikelijke genoegen nam, indien hij, zooals bij
vele metselaarsknechts het geval was 8), slechts een gedeelte van
het j aar in het land bleef ; hij kon dan, niet met vrouw en kinderen
belast, goedkoop met kameraden in een kosthuis wonen. Ook liet
hij zijn loon vaak tot zijn vertrek bij zijn baas staan, zoodat deze
van wekelijksche uitbetaling vrij was. Van belastingen en van
schuttersplicht was hij vrijgesteld 9). Al deze omstandigheden versterkten de voorkeur der patroons voor uitheemsche werkkrachten.
In het voorafgaande zonderden wij uit de groote schare der
) Economist 1866, p. 409.
') Cf. S. S. J., 1854, p. 391.
3) In 1853 bestond in de fabriek van Spakler en Tetterode bijna de helft der 80
werklieden uit vreemdelingen: S. ,fie. 1854, p. 326.
4) Provincie Utrecht in 1862: S. Jk. 12e-13e jrg. (1865), 2e gedeelte, p. 302-3.
Utrecht als voren. Volgens Tack (1.c., p. 4) waren tot ± 1860 alle stukadoors in
5
Nederland Oldenburgers.
') Utrecht als voren. Groningen in 1835: T. Hofkamp, 1.c., p. 10.
p. 439.
7) F. H. C. Drieling,
8) G. A. A., A. Z. 1831, no. 7002.
') Hofkamp, 1.c., p. 10.
1

)
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loonarbeiders enkele groepen af, wegens hun herkomst of hun positie als producent. Die massa in haar geheel kan echter ook nog
in andere groepen worden verdeeld, niet sociale maar statistische;
wij bedoelen de verdeeling naar geslacht en leeftij d, en zullen dus
den aard en den omvang van den vrouwen- en kinderarbeid speciaal onder de oogen moeten zien.
A. De kinderarbeid. wij een blik slaan in de fabrieken
en in de werkplaatsen om na te gaan, of ook in Nederland de misbruiken van kinderexploitatie en -afbeuling waren ingeslopen,
die vooral voor Engeland zulk een treurige vermaardheid hebben
gekregen, dienen eerst eenige nuchtere feiten te worden vastgesteld : in welke bedrijven vooral de kinderen werkzaam waren, en
of tusschen 1813 en 1870 de kinderarbeid al dan niet toenam. Alvorens het misbruik te beschrijven, dient men eerst het gebruik te
kennen.
De gegevens omtrent de enquetes van 1841 en 1860 naar den kinderarbeid, in 1922 door R. A. Garter en C. W. de Vries nagenoeg
volledig gepubliceerd leveren, hoe belangwekkend ook, voor een
vaststelling van een toe- of afneming van den kinderarbeid geen
voldoende basis op. In 1841 vroeg de Regeering enkel opgaven
over „zoodanige bedrijven van zekeren omvang, waar de arbeid
gedeeltelijk en soms geheel of grotendeels door aankomende jongens en meiden en door kinderen verrigt wordt en waar het aangeduide kwaad (d.z. de misbruiken en misstanden bij den kinderarbeid, B). . . . . reeds in eenige mate kan aanwezig zijn of bij verdere uitbreiding zou kunnen geboren worden en wortel schieten" 2),
terwijl in 1860 het onderzoek zich beperkte tot die fabrieken en
werkplaatsen, waarin het aantal kinderen en aankomende jongens
en meisjes meer dan tien bedroeg 3) . Een volledig overzicht van den
kinderarbeid 4) geven beide enquetes dus allerminst, en bovendien
zijn de criteria zoo uiteenloopend, dat zij zich voor vergelij king
niet leenen. In dat opzicht voldoen beter, eenerzijds de fabrieksstaat van 1819, anderzijds de statistiek van Brinckman over 1871,
die tenminste pretendeeren een volledig overzicht van den industrieelen arbeid te geven, al moge practisch aan die volledigheid
1 ) In E. H. J., Dl. VIII (1922).
') Ibid., p. 70.
9 Ibid. p. 197.
9 Onder dezen naam vatten wij samen den arbeid der eigenlijke kinderen en dies
van de, zooals de Arbeidswet ze thans noemt, jeugdige personen.
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wel een en ander ontbreken. Wij kunnen dus, zonder in al te grove
fouten te vervallen, een vergelijking tusschen den kinderarbeid
van 1819 en dien van 1871 maken. In onderstaande tabel is voor
beide jaren het percentage kinderen van het totale aantal arbeidenden berekend voor elk provincie 1).
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1819 11,8 11,9 — 21,2 14,9 24,9 12,0 8,7 15,0 16,0 ?
1871 21,0 19,9 14,4 24,9 23,0 23,2 22,5 20,0 5,8 37,3 14,5
Onmiskenbaar blijkt uit deze cijfers, dat de kinderarbeid tusschen 1819 en 1871 een belangrijke toeneming onderging; de groote stijging van het percentage kinderen in de meeste provincien
wordt op verre na niet gecompenseerd door de daling in de kleine
provincien Utrecht en Zeeland. Men is geneigd a priori aan te
nemen, dat deze toeneming het gevolg was van de industrieele
ontwikkeling ; het is bekend genoeg, dat de verbreiding van het
machinale grootbedrijf samen is gegaan met een toeneming van
vrouwen- en kinderarbeid. Gold voor Nederland dezelfde oorzaak ? Een nadere analyse zal het antwoord geven.
In Friesland kwam in 1819 de kinderarbeid vooral voor in de
volgende bedrijven : 1°. cichoreifabricage ; 2°. textielnijverheid
(breierijen — meest huisarbeid—, wolkammerijen) ; 3°. potten- en
pannenbakkerijen ; 4°. ambachtsnijverheid • timmerwinkels, grofsmederijen, naaiwinkels, kuiperijen. In 1871 waren het nog dezelfde bedrijfsgroepen, die kinderen gebruikten, al was de textielnijverheid, die zich meer en meer in Twente en Brabant ging concentreeren, achteruitgegaan en al zijn de gegevens omtrent de
ambachtsnijverheid zeer onvolledig. De vermeerdering, die de totale kinderarbeid tusschen 1819 en 1871 bleek te hebben onder1 ) Bij geen van beide statistieken wordt opgegeven, wat als leeftijdgrens tusschen
„volwassenen" resp. „arbeiders" en „kinderen" is aangenomen. Dat in 1871 die grens
16 jaar was, blijkt uit Bijdr. tot de algemeene statistiek van Nederland, Jrg. 1877, Dl.
V, p. 15. In 1819 zijn bieromtrent geen positieve instructies gegeven, doch de invullende fabrikanten zullen als grens den zestienjarigen leeftijd wel ongeveer hebben genomen. Daar de mate van volledigheid der opgaven bij de verschillende pruvincien
uiteenloopt, zijn de absolute cijfers als van weinig belang weggelaten.
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gaan, is te danken aan een bedrijf: de steenbakkerij. Werden in
1819 17 steenbakkerijen opgegeven met 432 arbeiders en 13 kinderen, in 1871 waren er 37, met 750 arbeiders en 310 kinderen.
Het aantal kinderen, in dit bedrijf werkzaam, steeg derhalve van
3 op 30 % van het totaal voor het bedrijf. Van de 1151 kinderen,
die in 1871 in Friesland industrieelen arbeid verrichten, werkten
254 of 22 % in de klei-industrie (potten-, steen-, pannen- en plateelbakkerij en) .
Het beeld, dat de Groningsche industrie van 1819 ons te zien
geeft, is wat de kinderarbeid betreft, minder scherp dan de Friesche. In talrijke takken van bedrijf, vooral in de ambachten, blijkt
van den arbeid van kinderen gebruik te zijn gemaakt: blik- en koperslagerijen, mandenmakerijen, blauwververijen, wolkammerijen enz. De steen-, pannen- en pottenbakkerijen, tezamen 33 in
getal, bezigden naast 226 volwassenen 42 kinderen. Hoe was nu de
toestand in 1871 ? Laatstgenoemde bedrijven, aangegroeid tot een
getal van 53, hebben nu 99 kinderen in dienst ; de sterke toeneming, die wij in Friesland zagen, bleef dus hier achterwege. De
toeneming van de kinderarbeid is hier voornamelijk 1 ) door andere
soorten van nijverheid ontstaan : de aardappelmeel- en -stroopfabricage, de tabaks- en sigarenfabrieken en de vlasindustrie
(vlasspinnerij en, -hekelarij en, -klopperij en-, zwingelarij en) . Het
opmerkelijke van dit resultaat is nu, dat dit alles nieuwe bedrijven
zijn. De opkomst van de aardappelmeelindustrie is reeds vroeger
geschetst. De fabricage van sigaren was in 1819 eveneens onbekend 2), terwijl in dat jaar slechts 4 tabaksfabriekjes met 4 arbeiders bestonden; in 1871 waren er 47 tabaks- en sigarenfabrieken
met 101 volwassen en 110 jeugdige arbeiders. Bij de vlasindustrie
waren de verhoudingen weer eenigszins anders. Het bewerken van
vlas geschiedde in de eerste helft der 19e eeuw uitsluitend door
de boeren zeff ; een scheiding tusschen vla,sbouw en vlasindustrie
bestond nog niet 3). Die scheiding was in 1871 echter reeds inge1) Dit voorbehoud is noodig omdat de ambachten, die in deze statistiek het aantal
arbeiders veelal onvolledig of in 't geheel niet invulden, ook een toenemend gebruik
van kinderen kunnen hebben gemaakt. Wij spreken dus slechts van de toeneming,
voorzoover die uit de statistiek blijkt. Deze opmerking kan ook voor de andere provincien gelden.
') Volgens Everwijn, l.c.,p. 791 werd de eerste sigarenfabriek in 1826 opgericht te
Kampen. Omstreeks 1805 werden echter te Amsterdam al sigaren gefabriceerd: Nemnich, Original-BeitrAge zur eigentl. Kenntniss von Holland (1809), p. 132.
2) Everwijn, p. 326.
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treden ; Brinckman's statistiek noemt 13 inrichtingen tot vlasbereiding met 186 arbeiders en 104 kinderen.
Wij zouden Drente's nijverheid, als van weinig belang, stilzwijgend kunnen voorbijgaan, ware het niet, dat hier een omstandigheid de aandacht trekt : dat volgens de tabel van 1819 kinderarbeid hier in dat jaar niet voorkwam. Dit resultaat moge onaannemelijk zijn — stellig zijn in een of ander ambacht ook kinderen
te werk gesteld — dat de kinderarbeid toenmaals weinig verbreid.
was staat toch wel vast. Het loont derhalve de moeite na te gaan,
in welke bedrijven de 148 kinderen werkten, die in 1871 worden
opgegeven; het blijkt dan, dat de haard van den kinderarbeid in
de gemeente Borger lag, alwaar de 3 glasblazerijen een personeel
hadden van 108 volwassenen en 71 jeugdigen; bovendien werkten
11 kinderen in een glasslijperij aldaar. Het eenige grootbedrijf, dat
in de provincie voorkwam, had dus meer dan de helft van het
aantal loonarbeid verrichtende kinderen in dienst.
Aan welke bedrijven was de toeneming van den kinderarbeid in
Overijsel te danken ? Niet, anders dan men wellicht vermoeden
zou, aan de textielnijverheid. Waren toch in 1819 79 % der fabriekskinderen in de spinnerijen en weverijen werkzaam, in 1871
was dit percentage gedaald tot 68. Bij de volwassenen ging de ontwikkeling juist in tegengestelde richting • de textielarbeiders
maakten in 1819 48 %, in 1871 58 % van het totale aantal volwassen werklieden uit. Uit deze cijfers blijkt echter tevens, dat
naar verhouding de spin- en weefnijverheid meer van kinderen
gebruik maakte dan de andere bedrijven.
De takken van industrie, die het meest ertoe bijdroegen om hier
percentsgewijs den kinderarbeid in onze periode te doen stijgen,
zijn de sigarenfabrieken en de mattenmakerijen. De sigarenindustrie, die in 1819 nog niet bestond, bezigde in 1871 naast 620 volwassenen 408 kinderen; zij beyond zich voor verreweg het grootste deel te Kampen. De mattenmakerij was in 1819 niet onbekend;
er worden dan 8 inrichtingen opgegeven met 11 arbeiders, waarvan 8 kinderen. In den loop der eeuw onderging zij een sterke
uitbreiding, zoodat in 1871 deze bedrijfstak 191 volwassen en 111
jeugdige werklieden telde.
In Gelderland waren in 1819 de kinderen vooral werkzaam in de
volgende bedrijven: 1°. steenbakkerijen; 2°. papierfabrieken ;
3°. spinnerijen en weverijen. Dat, ondanks de vermindering
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laatstgenoemde groep, de kinderarbeid in 1871 bleek te zijn toegenomen, berust op twee oorzaken: de vestiging van een omvangrijke sigarenindustrie en de groote uitbreiding in de steenfabric.age. In eerstgenoemde industrie werkten in 1871 402 arbeiders en
251 kinderen. Wat de steenbakkerijen betreft (waaronder enkele
pannen- en pottenbakkerijen zijn medegerekend), hun aantal
steeg van 49 in 1819 tot 171 in 1871; in sterkere mate nog nam het
aantal daarin werkzame personen toe, dat van 689 volwassenen
en 217 jeugdige werklieden steeg tot resp. 6067 en 2601. Zoodoende was van de kinderen, die in 1871 loonarbeid verrichtten, 62 %
in de kleinindustrie werkzaam.
Het aantal jonge arbeidskrachten in de papierindustrie onderging in de behandelde periode een toeneming van 132 op 209.
Wij zagen, dat in Utrecht, in tegenstelling met andere provincien, de kinderarbeid zich tusschen 1819 en 1871 niet uitbreidde.
De oorzaak van dezen teruggang is te zoeken bij de textielindustrie,
die zich in 1871 tot Amersfoort en Veenendaal beperkte, doch
het begin der eeuw voor de geheele provincie beteekenis had. De
niet onbeduidende textielindustrie inzonderheid, die toen nog bestond in de hoofdstad, blijkt in 1871 geheel te loor te zijn gegaan.
Het aantal kinderen, in katoenspinnerij en werkzaam, daalde in ons
tijdvak van 293 op 97. Tegenover dezen algemeenen teruggang —
gevolg alweder van het concentratieproces, dat zich bier afspeelde, — nam wel de kinderarbeid in de steenbakkerijen toe, maar
niet evenredig. Bovendien bleef de vestiging van nieuwe takken
van nijverheid, die dikwijls elders oorzaak werd van de toeneming,
in deze provincie achterwege.
De toeneming, die de kinderarbeid in Noord-Holland onderging,
is niet op rekening van bepaalde soorten van nijverheid te schrijven ; het aantal bedrijven, dat in 1871 iets meer van jeugdige
werkkrachten gebruik maakte dan in 1819, is legio. Ook vindt
men voor 1871 kinderarbeid in verschillende ondernemingen, die
in 1819 nog niet bestonden (b.v. een waskaarsenfabriek onder
Sloten, waar 50 jongens en 100 meisj es werkten), doch een bepaalde bedrijfsgroep, die na 1819 zou zijn opgekomen en veel gebruik
van kinderarbeid zou hebben gemaakt, is niet aan te wijzen.
Zuid-Holland vertoont een grootere stijging van het aantal arbeidende kinderen dan de meeste andere provincien. Ten deele is
dit het gevolg van de opkomst van een tweetal nieuwe soorten
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van nijverheid, die na 1819 ontstonden : de sigarenfabricage
(waarin in 1871 148 kinderen werkten tegen 269 volwassenen) en
de machineindustrie (hierin waren, samen met de ijzersmelterijen,
237 kinderen werkzaam). Doch daarnaast zien wij verschillende
bedrijven, waarin de kinderarbeid belangrijk toenam. Zij zijn de
volgende 1°. de garenfabrieken. Werden in 1819 96 inrichtingen
opgegeven met 44 kinderen, in 1871 hadden de 58 fabrieken van
dien aard, nagenoeg alle in of bij Gouda gelegen, 408 kinderen in
dienst. 2°. de kaarsenfabricage. In 1819 waren er 54 kaarsenmakerijtjes, die 78 werklieden in dienst hadden, en geen kinderen.
Sindsdien werd, toen de stearinekaars in zwang kwam 1), dit
handwerk vervangen door groote fabrieken. Zoodoende waren er
in 1871 slechts 9 ondernemingen; het aantal arbeidskrachten was
echter gestegen tot 447 volwassenen en 109 kinderen. 3°. de glasblazerijen. Hier was, als men den fabrieksstaat mag gelooven, in
1819 de kinderarbeid onbekend. In 1871 daarentegen waren 109
kinderen in deze industrie werkzaam. 4°. de touwslagerijen. Het
aantal kinderen bedroeg in 1871 350 (in 68 ondernemingen) tegen
155 in 1819 (in 87 ondernemingen). Het gemiddeld aantal kinderen, per lijnbaan werkzaam, steeg dus van 1,8 op 5,1.
Zeeland was, naar wij zagen, de eenige provincie, waar een belangrijke teruggang van het percentage kinderen viel te constateeren. Bij nadere vergelij king blijkt echter, dat deze teruggang
meer het gevolg is van de onvolledigheid van het materiaal, dan
van een verandering in de werkelijke verhoudingen. In de eerste
plaats is bij vele bedrijven het aantal arbeiders of in 't geheel niet,
Of alleen in totaal opgegeven. Daardoor kan b.v. niet worden nagegaan, of de kinderarbeid in de schoenmakerijen — in 1819 305
in getal, met 263 arbeiders en 78 kinderen — is toe- of afgenomen.
Daar komt echter nog iets anders bij. De tabel van 1819 geeft talrijke bedrijven op met handwerks- of ambachtskarakter, die in de
statistiek van 1871 niet voorkomen ; zoo vindt men voor 1871 geen
enkele broodbakkerij, blikslagerij, kleermakerij, timmerwinkel
enz. opgegeven, welke bedrijven in 1819 een niet onaanzienlijk getal kinderen te werk stelden. Daar deze opmerking voor alle provincien geldt, volgt hieruit, dat de geconstateerde toeneming van
den kinderarbeid nog grooter zou zijn gebleken, indien de statistiek van Brinckman dit soort van bedrijven mede had opgenomen.
') Cf. Everwijn, 1.c., p. 486.
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Onze conclusie, dat de kinderarbeid in de 19e eeuw is toegenomen,
wordt dus door de onvolledigheid van het materiaal eer bevestigd
dan verzwakt.
In geen enkele provincie is de toeneming van den kinderarbeid
zoo groot geweest als in Noord-Brabant. Welke bedrijfssoorten het
waren, die vooral aan deze toeneming bijdroegen, blijkt uit onderstaande tabel.
1819
Bedrijven

Textielindustrie
Steen en pannenbakkerij
Schoenmakerij
Sigarenindustrie
Beetwortelsuikerind. .

Aantal
ondememingen

25
997

1871

Aantal
hierin
werkzame
kinderen

1715
6
163

Aantal
ondememingen

Aantal
hierin
werkzame
kinderen

?
69
731
66
15

2699
153
923
568
425

Wat blijkt uit deze cijfers ? Vooreerst dat, anders dan in Overijsel, ook de textielindustrie heeft bijgedragen tot de percentsgewijze toeneming van den kinderarbeid. Tervvijl immers het aantal
volwassen arbeiders volgens de statistiek 1 ) met 23,7 % terugliep,
nam het aantal kinderen in de textielindustrie met 57,4 % toe, de
kinderen in alle bedrijven tezamen zelfs met 81,3 %. Verder trekt
het de aandacht, dat onder de industrieen, die vooral tot de stijging bijdroegen, wederom twee zijn, die in 1819 niet bestonden : de
sigarenfabricage, die als kleinbedrijf was georganiseerd, en de als
moderne grootbedrijven optredende beetwortelsuikerfabrieken.
Wat tenslotte de schoenmakerij aangaat, die in deze provincie,
zooals men weet, niet eenvoudig een voor lokalen afzet fabriceerend ambacht of handwerk was, maar naar andere gewesten hare
producten verzond: het aantal volwassen arbeiders rees hier van
1002 in 1819 tot 3189 in 1871, een verdriedubbeling dus tegenover
een bijna zesvoudige stijging bij de jeugdige werkkrachten.
Al is bij Limburg een vergelij king met 1819 niet mogelijk, toch
worde met een enkel woord vermeld, in welke soorten van onder') Niet in de werkelijkheid natuurlijk. Wij stuiten hier wederom op de, reeds bij de
provincie Zeeland gesignaleerde, onvolledigheid van Brinckman's statistiek.
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nemingen in 1871 kinderarbeid voorkwam. Het is merkwaardig,
dat het telkens weer dezelfde industrieen zijn, die kinderen aanhet werk hebben ; ook in Limburg zijn het de steen- en pannenbakkerijen, de textielnijverheid, de papierfabrieken, de metaalnijverheid (w.o. de geweerfabrieken), de tabaks- en sigarennijverheid. In Regout's fabriek te Maastricht is het aantal kinderen
naar verhouding niet groot : 110, tegenover 2338 volwassenen.
Vermelding verdient tenslotte, dat het aantal kinderen, dat mijnarbeid verrichtte, zeer gering was: de 2 steenkolenmijnen onder
Kerkrade bezigden naast 141 mannen slechts 7 jongens.
De fabrieksstaat van 1819 onderscheidt de kinderen niet naar
het geslacht ; die van 1871 doet dit wel. Daarom enkele mededeelingen omtrent het aandeel van jongens en meisjes in den kinderarbeid. Het spreekt van zelf, dat overal het aantal jongens het
grootst was. Het percentage meisjes was het hoogst in Overijsel
(32,5% van het totale aantal kinderen), het laagst in Friesland
(6,9%) 1 ). In het algemeen kan men zeggen, dat ruw genomen
20% der kinderen uit meisjes bestond. In alle bedrijven, waarin
wij het voorkomen van kinderarbeid constateerden, hadden de
meisjes haar aandeel, met uitzondering van de metaalnijverheid,
die zich voor het gebruik van vrouwelijke arbeidskrachten niet
leende. Daartegenover was in de spin- en weefnijverheid de arbeid
van meisjes meer gebruikelijk dan in de overige bedrijven. Duidelijk blijkt dit uit de cijfers voor Brabant en Twente. In Brabant
waren van alle fabriekskinderen 24% meisjes, doch in de textielindustrie waren 32% der kinderen meisjes. Voor Overijsel zijn de
verschillen nog grooter : de percentages bedroegen bier resp. 32
en 45.
Wij kennen thans, in ruwe omtrekken, de mate waarin gebruik
van kinderen als werkkrachten werd gemaakt ; wij zagen een toenemend gebruik in de periode van 50 jaren. Wil dit nu ook zeggen,
aat het misbruik van kinderen zich in toenemende mate vertoonde ? In geenen deele. Of de arbeid van personen beneden 16
jaar een sociaal nadeel is, hangt van een viertal factoren af :
1°. den aard van den te verrichten arbeid. 2°. den duur van den
arbeid en, in verband hiermede, de onderwijsgelegenheid. 3°. den
1 ) Wij lieten de provincie Zeeland wegens de onvolledigheid der opgaven buiten beschouwing.
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leeftijd der kinderen. 4°. de omgeving waarin wordt gewerkt. Al
deze elementen behooren noodzakelijk bijeen ; wanneer wij dus in
de volgende bladzijden onderzoeken, of ook hier te lande kinderexploitatie heeft plaats gevonden, zooals die van Engeland berucht is geworden, zullen zij tegelijk onder de oogen worden gezien.
Misbruik van zeer jonge werkkrachten is in de 19e eeuw voorzeker in Nederland gemaakt, doch niet op groote schaal. De opgaven, die de Staatscommissie voor den kinderarbeid van de verschillende fabrikanten ontving 1 ), maken van slechts 3 kinderen
beneden 6 jaar melding, nl. 2 jongens en 1 meisje, die alien werkzaam waren in de steen- en pannenbakkerij. Jongens van 6 jaar
waren er 3 (1 in de steen- en pannenbakkerij, 1 in de garenfabricage, 1 in de touwslagerij), van 7 jaar 14, van 8 jaar 38. Zesjarige
meisjes worden er twee vermeld: 1 op een steenfabriek, 1 in de
vlasindustrie. Van de meisjes van 7 jaar (14 in getal) en 8 jaar (19
in getal) werkten de meeste in de katoenindustrie, wat overeenstemt met het reeds geconstateerde feit, dat het getal meisjes naar
verhouding in de textielnijverheid het grootst was. De jongens
van dezelfde leeftijden zijn meer over diverse bedrijven verdeeld 2).
Jets te gunstig zijn deze cijfers echter wel. Als de Commissie zelf
op pad gaat en in Moordrecht komt, merkt zij op, dat soms reeds
kinderen van 5 jaar naar de lijnbaan worden gebracht, zelfs als ze
ziek zijn van ontbering; want zonder de huip van het kind, dat het
wiel draait en behulpzaam is bij het ophaspelen, kan de arbeider
niets beginnen. De Commissie treft in Moordrecht — er is ook nog
een koord- en lintweverij en een „steenplaats" — 1 jongen van 5
jaar aan, en zelfs 2 kinderen (een jongen en een meisje) van 4 jaar.
die loonarbeid verrichten 8). Inderdaad schijnt in dit Zuidhollandsche dorp het record van kleine-kinderexploitatie te zijn bereikt ;
de toestanden ter plaatsen gaven in 1855 aan den onderwijzer G. B.
L(alleman) aanleiding, in de Economist van dat jaar een artikel te publiceeren onder den geruchtmakenden titel „SlaVernij in
Nederland" 4). Hij beschrijft daar, hoe jonge kinderen, soms
slechts 5 of 41 jaar oud, op de lijnbanen als draaiers moeten opDe opgaven werden aan de burgemeesters ter verifieering opgezonden, zoodat
men ze niet als onbetrouwbaar ter zijde mag leggen.
9 Rapport der Commissie belast met het onderzoek naar den toestand der kinderen in fabrieken arbeidende, p. 50 sqq. (Voortaan aangehaald als : R. S. C).
9 Ibid., p. 787.
4 ) Economist 1855, p. 33 sqq.
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treden. 's Winters wordt er van 's ochtends 5 uur tot 's avonds 7
uur, 's zomers zelfs van 5 tot 8, dus 15 uren gewerkt. De acme
kleinen moeten dan ook des morgens half slapende naar de werkplaats worden gedragen, waar ze, zittend in een vochtige en koude
omgeving, hun werk moeten verrichten 1 ).
De tweede soort van industrie, waarin zeer j eugdige kinderen te
werk werden gesteld, was de steenfabricage. Omstreeks 1865
werkten zelfs, volgens de Staatscommissie, in de twee steenbakkerij en te Hendrik-Ido-Ambacht kinderen van 4 jaar oud 2). De taak
der kinderen bestond in het algemeen uit het opsnijden en afdragen der steenen 8 ). De arbeid geschiedde alleen 's zomers en bovendien in de open lucht. Deze vorm van kinderarbeid moet vooral als hoogst nadeelig worden beschouwd door de overmatig lange
werktij den. Werktij den van 12 uren per dag, ook voor de jongste
kinderen, waren in 1861 eer regel dan uitzondering 4) ; eenige jaren
later constateert zelfs de Staatscommissie te Moordrecht een arbeidsdag van 3 a 4 uur 's morgens vroeg tot 's avonds 8 uur, met
rustpoos van 8-8k en 12-1 en eenige minuten na 3 en 5 uur 5).
Hoe waren de toestanden in de spin- en weefnijverheid ? Het
antwoord op deze vraag is niet in een enkele formule te geven. In
de weverij waren de verhoudingen anders dan in de spinnerij ; in
de huizen anders dan in de fabrieken; in Twente anders dan in
Brabant. Een ding blijkt ten duidelijkste : dat het euvel van den
kinderarbeid niet met het fabriekswezen is ontstaan ; het bestond
ook al in de huisindustrie en in de manufactuur. In 1820 rapporteerde de burgemeester van Enschede aan de Regeering, dat kinderen van 7 en 8 jaar oud werk vonden in de textielnijverheid ;
„een jongen of meisj e met het 10de of 12de jaar in 't weefgetouw
gezet, strekken het ouderlijk gezin niet meer tot overlast ; in een
paar jaren zijn zij reeds hun eigen meester en winnen het brood").
Van fabrieken was natuurlijk toenmaals nog geen sprake. Wil
men een voorbeeld uit lateren tijd : de Kamer van koophandel te
Roermond bericht in 1864 aan de Staatscommissie, dat het kwaad
van den kinderarbeid het grootst is in de kleine industrie (huisin') L. c., p. 34.
9 R. S. C., p. 802.
9 Cf. Aalberse, Een onbekende enquete enz., p. 47.
,) E. H. J., VIII, p. 201, 224/5.
9 R. S. C., p. 788.
9 Het rapport te vinden in Bijlage H bij het 5e Deel van Hogendorps Bijdragen,
ed. Thorbecke, p. 187 sqq.
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dustrie) 1 ). Merkwaardiger nog is het, dat de overgang van manufactuur tot fabriek tot vermindering van het kindermisbruik leidde. In Enschede bestonden in 1861 nog naast elkaar de oude spinnerijen, waar alleen de zuiveringsmachines door stoom, de overige
(w. o. de spinmachines) echter door menschelijke kracht werden
bewogen, en de nieuwe spinnerij en, waar de stoom alle werktuigen
in beweging bracht. In de eerste soort nu werden vele kinderen gebruikt, in de nieuwe soort, de wezenlijke fabrieken dus, werden
geen kinderen gebezigd, behalve voor werkzaamheden, die niet in
een bepaalde lokaliteit werden uitgeoefend 2). Wij komen hier een
omstandigheid op het spoor, die niet uit het oog mag worden verloren : dat weliswaar in het algemeen het fabriekswezen den kinderarbeid vaak heeft doen toenemen, doordat het te verrichten
werk zooveel lichter en eenvoudiger was geworden, maar dat anderzijds in verschillende gevallen de stoommachine arbeid kon
verrichten, die vroeger door jeugdige menschenkracht werd gepresteerd.
Volgens de uitgevers der beide enquétes omtrent den kinderarbeid werden in 1841 in Twente naar verhouding de meeste
kinderen gebruikt door de katoenspinnerijen 3 ). Voor de fabrieken, die in de tabel zijn opgenomen, moge dit inderdaad gelden,
anders wordt het als men bedenkt, dat juist het weven in deze
jaren nog voor een belangrijk deel buiten fabrieksgebouwen geschiedde. Wij vernamen reeds, hoe jonge kinderen in 1819 aan het
weefgetouw werden gezet. De invoering van Ainsworth's snelspoel
(sedert 1833) vergrootte de mogelijkheid van dezen kinderarbeid,
doordat het halen van den inslag door de kettingdraden door deze
uitvinding veel eenvoudiger was geworden, en dus het weven
door kinderen minder bezwaar opleverde 4). De arbeid der zéer
jeugdige kinderen bestond uit het zgn. spoelen, d. i. het winden
van de gesponnen draad op de spoel, die in het weefgetouw de
inslag door de kettingdraden brengt. De huiswever bezigde voor
dit werk zijn eigen kinderen; had hij die niet, dan moest hij kin9 R. S. C., p. 940/1.
') Het bovenstaande is ontleend aan een brief uit Enschede, gericht aan den chef
van het Provinciaal bureau van statistiek in Overijsel den 28 Maart 1861. (E. H. J.
VIII, p. 211 sqq.) De schrijver is niet „Kroin( ?)", maar vermoedelijk F. J. Kock, secretaris van Enschede en scriba van de Twentsche Vereeniging ter bevordering van
nijverheid en handel.
') Ibid., p. 94.
4 ) Cf. J. H. Halbertsma, Weefschool te Goor (Overijsselsche Almanak 1837, p. 98 .

96

DE ARBEIDER ALS PRODUCENT

deren huren 1). In parenthesi worde opgemerkt, dat dit huren van
jeugdige hulpkrachten door de arbeiders ook in andere bedrijven
voorkwam, o. a. in de katoendrukkerij 2).
C. T. Stork beschrijft in zijn werkje over de Twentsche katoennijverheid 8), in welk een omgeving de kleine spoelers hadden te
werken. De weefkamer, die bij elke arbeiders- of boerenwoning te
vinden was, liet in hygienisch opzicht alles te wenschen over. De
zoldering was veelal zoo laag, dat men niet rechtop kon staan ;
als er s'avonds bij het karige licht van olielampen werd gewerkt,
heerschte er een ondragelijke walm. In die dompige en vochtige
vertrekken moesten de kleinen vaak van 's ochtens 3 a 4 uur tot
's avonds laat zitten „spoelen". — Stelt men nu hier tegenover,
dat in de moderne stoomweverijen de kinderen geen fabrieksarbeid venicht ten, doch slechts boodschappen deden e. d., 4) dan
blijkt ook hier het bij de spinnijverheid geconstateerde : dat het
nadeel van den kinderarbeid niet met het fabriekswezen is ontstaan, en dat zelfs voor menig kind het binnengaan van de fabriekspoort een verbetering van toestand beteekende. Vooral wat
de cimgeving betreft, waarin werd gewerkt. Ook waren de werktijden in de huizen in het algemeen langer dan die in de fabrieken,
al kwamen ook in de laatste nog abnormaal lange arbeidsdagen
voor. Zoo werkten in de groote Enschedesche katoenspinnerij te
Lonneker, waar een 13-urige arbeidsdag gold, in 1841 81 kinderen
van 7 tot 15 jaar 4).. In dit opzicht waren de toestanden in Brabant
beter. Werden voor Twente in 1841 kinderen vermeld van 5, 6 en
7 jaar oud, in Brabant kwamen in dat jaar, althans volgens de tabellen, geen fabriekskinderen beneden den 8-j arigen leeftijd voor 4).
Ook de werktijd moet in Brabant korter zijn geweest ; het maximum was in 1841 13 uren, terwijl in Overijsel toenmaals werkdagen van 14 uren voorkwamen (Oldenzaal, Hardenberg, Schokland). Men dient echter hierbij te bedenken, dat de enquéte van
1841 nergens opgeeft, of de werktijd voor kinderen afweek van
die voor volwassenen. Dat dit meermalen het geval moet zijn geweest, blijkt uit de enquete-1860, waarbij uitdrukkelijk naar den
) E. H. J., VIII, p. 142.
) R. S. C., p. 889. Iets dergelijks in een behangselfabriek teRoermond: ibid. p. 938.
•) p. 26.
•) E. H. J., VIII, p. 221.
6 Ibid., p. 98.
6 ) Ibid., p. 95-99, 125-6.
1

6
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werktijd van elke groep (mannen, vrouwen, jongens, meisjes, kinderen) werd gevraagd. Er blij ken dan voor de verschillende groepen veelal uiteenloopende arbeidstij den te bestaan, zoodat men
kan aannemen, dat zulk een differentiatie ook al in 1841 gebruikelijk was. Eene vergelijking nu tusschen de Brabantsche en Overijselsche tabellen voor 1860 doet zien, dat ook in dat jaar laatstgenoemde provincie voor kinderen (d. z. personen jonger dan 14
jaar) de langste werktij den had: tegenover een werktijd van 10
of hoogstens 12 uur (soms ook minder) in Brabant, staan voor
Overijsel, waar de 12-urige arbeidsdag voor kinderen regel was,
ook arbeidsdagen van 13 en 13i uur vermeld. De werkzaamheid
van de Katholieke geestelijkheid was er niet vreemd aan, dat Brabant zich in dezen gunstig onderscheidde. Omstreeks 1870 werkten in Tilburg in de fabrieken geen kinderen beneden 12 jaar, omdat de fabrikanten de wensch der geestelijkheid eerbiedigden, dat
geen kind in dienst zou komen alvorens de eerste communie te
hebben gedaan 1 ).
De berichten uit Holland doen zien, dat ook hier emstige misstanden voorkwamen. Te Leiden constateerde de Staatscommissie, dat 7% der ondervraagde arbeiders beneden de 8 jaren aan
het werk waren gekomen 2). Teekenender nog zijn de mededeelingen, die in 1860 de ingenieur De Vries Robbe deed aan minister
Van Heemstra 8). Dikwijls worden in Leiden, zoo schrijft hij, kinderen van 8 a 10 jaren op de fabrieken aangenomen zonder dat er
op wordt gelet, of ze gezond zijn en of ze onderwijs hebben genoten ; zij moeten dan vaak 14 a 15 uren — de schafttij den niet
medegerekend — in meestal bedompte lokalen vertoeven. Het waren ook de Leidsche toestanden, die drie jaren later den bekenden
romanschrijver J. J. Cremer aanleiding gaven tot zijn vlammende
rede 4), die tegelijk werd gedrukt onder den titel „Fabriekskinderen. Een bede, doch niet om geld." Hij laat ons daarin kennis maken met het tienjarig Sandertje Zwarte, die geregeld 13 a 14 uur,
soms 15 uur, in een wolfabriek moet „lasschen" ; Zaterdags moet
er zelfs veelal ook 's nachts worden gewerkt 5).
1)

A. Sassen in S. S. J. 1871 ,p. 241.
R. S. C., p. 750.
1 ) E. H. J., IV, (1918), p. 29. De V. R., ingenieur van het stoomwezen te Ede, gaf
door zijne rapporten den stoot tot de enquete omtrent den kinderarbeid in 1860.
') Hij was hiertoe opgewekt door De Vries Robb6: G. Kalif, Gesch. der Nederl.
Letterkunde VII (1912), p. 497.
') J. J. Cremer, Fabriekskinderen (1863), p. 27, 34.
1)

Brugmans, Arbeidende Klasse.
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De Staatscommissie, die uitvoerige gegevens verzamelde omtrent den leeftijd, waarop de arbeiders met fabrieksarbeid waren
aangevangen, vermeldt nergens jongere leeftijden dan te Hilversum. Een groot aantal werklieden in de wol- en katoenfabrieken
aldaar bleek op zesjarigen leeftijd in de fabriek te zijn gekomen ;
van de 378 mannen waren er 45, die zelfs op den 5 of 5i-jarigen
leeftijd aanvingen. Onder de vrouwen werd eenmaal 4 jaar, eenmaals 4 jaar als aanvangsleeftijd bevonden; de meeste onder
hen waren, als de mannen, op zesjarigen leeftijd begonnen te
werken .
Omtrent den leeftijd van de kinderen in de Zeeuwsche calicotsweverijen zijn uitvoerige gegevens te vinden in het reeds geciteerde werk van Coronel; hij geeft niet alleen van alle arbeiders den
ouderdom op, maar ook de leeftijd, waarop zij in de fabriek kwamen. Vergelijking van beiderlei gegevens doet zien, dat het euvel
van den arbeid van zeer jonge kinderen vroeger grooter was dan
in den tijd, dat Coronel zijn onderzoek deed (1860). In Middelburg
b.v., waar in 1860 de jongste arbeider 13 jaar was, werd als vroegste aanvangsleeftijd 10 jaar bevonden 2). Voor Vlissingen waren
deze leeftijden resp. 13 en 8 2), in Arnemuiden 12 en 7 jaar 4) enz.
De arbeidsduur in deze etablissementen was, al hadden ze een
half philanthropisch karakter van werkverschaffing, nog lang genoeg : 's winters 11 of 111 uur, 's zomers 12 a 13 uur. Met de lokalen, waarin werd gewerkt, was het treurig gesteld, al waren zij nog
wel in den regel door de gemeentebesturen ten gebruike afgestaan.
Veelal geschiedde de arbeid op zolders, waar het 's zomers ondragelij k heet, 's winters tochtig en koud was 5). In Middelburg lag
onder de werkplaats op den Blauwendijk een kelder, die half vol
water stond, zoodat de wevers in een bedorven en natte atmosfeer
moesten arbeiden 6). — De kinderen verrichtten hier denzelfden
weefarbeid als de volwassenen, wat voor hun jonge krachten vaak
te zwaar was. In de fabriek te Veere zag Coronel een 12-j arige j ongen, zeer klein van postuur, die er een jaar werkte doch nimmer
onderwijs had genoten; hij „teekent in zijn geheel voorkomen
1) R. S. C., p. 1084 sqq.
1) S. Sr. Coronel, Gezondheidsleer, p. 317/8.
') Ibid., p. 325.
') Ibid., p. 359.
') Ibid. p. 306 (Middelburg), 321 (Vlissingen), 333 (Domburg), 361 (Zieriksee).
1 ) Ibid., p. 308.
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overspanning" 1). Een zwak meisje van 10 jaar maakte, onder toezicht van de moeder, drie stuks calicots per week.
Een plaats, waar toestanden werden aangetroffen, die veel geleken op de beruchte Engelsche, is Maastricht geweest, dat, zooals
wij zagen, in industrieel opzicht verger was voortgeschreden dan
eenige andere stad in Nederland. Van hun negende jaar of werkten hier kinderen in de glasblazerijen en aardewerkfabrieken ; een
arbeidsdag van 12 uren was geen zeldzaamheid. Wat men hier ook,
anders dan elders, aantreft is: nachtarbeid door kinderen. In de
genoemde fabrieken gingen de kinderen pas te middemacht of
twee uren later naar huis, om dan door anderen van hun leeftijd te
worden vervangen. Het is dan ook geen overdrijving, als de
hoofdcommissaris van politie te Maastricht in 1861 aan den burgemeester naar aanleiding van de enquéte-1860 schrijft 2) : „Met
innig leedwezen ziet men hier de jeugdige fabrieksarbeiders als
schimmen en in hunne opvoeding veel gelijkende naar redelooze
schepselen, langs de straten loopen." Omstreeks 1870 werd in de
glas- en aardewerkfabriek van Regout in zooverre een verbetering
aangebracht, dat de wisseling der ploegen, die elk 12 uren werkten, niet om 12 uur maar om 6 uur plaats vond, zoodat er nu tenminste een werkelijke dagploeg ontstond. Voor de jonge kinderen,
die hier geen korteren werktijd hadden, bleef deze arbeid natuurlij k
overmatig lang ; slapende werden zij soms naar de fabriek gedragen 8).
In het begin der 19e eeuw was een der functies, die aan jonge
kinderen werden opgelegd, het leveren van beweegkracht zonder
meer. Met de „draaiers" op de lijnbanen maakten wij al kennis,
zoo ook met de draaiers in de huisspinnerij en in de als manufactuur georganiseerde spinfabrieken. Voordat de stoomkracht algemeen in zwang kwam, werd deze methode nog in vele andere bedrij ven toegepast ; er was b.v. in 1841 te Amsterdam een wattenfabriek met vijf machines, die grootendeels door meisjes werden
voortbewogen 4). Het is duidelijk, dat deze vorm van kinder') S. Sr. Coronel, Gezondheidsleer, p. 330/1.
') E. H. J. VIII, p. 223.
') De arbeid der kinderen in fabrieken, door
z.j. (1873), p. 4.
') Aalberse, Een onbekende enquete, p. 43.

J. H. Wijnen, kapelaan te Maastricht,
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exploitatie bij het doordringen van het fabriekssysteem gaandeweg moest verdwijnen.
Ten laatste moet worden vermeld, dat in den landbouw veel gebruik is gemaakt van jeugdige werkkrachten. Het euvel bestond
hier niet in de ongezonde omgeving, ook niet in de monotonie van
den arbeid, maar in de zwaarte en den zeer langen duur van het
werk. In 1860 bleek in Friesland de kinderarbeid nagenoeg uitsluitend voor te komen bij den veldarbeid, niet in de fabrieken 1).
Tien jaren vroeger rekent een schrijver over den toestand van de
landbouwende klasse in Salland, dat algemeen de kinderen te
vroeg aan den arbeid worden gezet „even als de paarden en
koeijen tot gewin" 2).
Het schijnt een aantrekkelijke taak na te gaan, of het nadeel
van den kinderarbeid ten onzent in omvang heeft afgeweken van
wat het buitenland, met name alweer Engeland, te zien gaf. Hoewel exacte vergelijking in dezen onmogelijk is en de gegevens voor
Nederland lang niet zoo uitgebreid zijn als die voor Engeland, kan
toch aannemelijk worden gemaakt, dat z66 diep als Binds het
kwaad in Nederland niet heeft geworteld. In de eerste en voornaamste plaats valt te wijzen op de achterlijkheid van de industrieeele ontwikkeling hier te lande; tot het midden der eeuw was
Nederland een landbouwstaat gebleven, en de opleving, die daarna inzette, concentreerde zich veel meer om handel en scheepvaart dan om de nijverheid. En als dan, sedert 1870, ook het achtergebleven Nederland in den stroom van het moderne kapitalisme wordt medegevoerd, dan is de tijd van de Manchesterleer al
weer voorbij en wordt de staatsmacht aangewend om de excessen,
welke de nieuwe ontwikkeling dreigt mede te brengen, te breidelen. Er is in Nederland, vooral tot ± 1850, door de lagere klassen
veel armoede en gebrek geleden ; vele bedelaarskinderen zwierven
over den weg. Maar in Engeland werden de kinderen in de fabrieken langzaam vermoord.
Daar komt nog iets anders bij. De ergste excessen van kinderexploitatie zijn in Engeland aangetroffen in de mijnen. Nederland
nu had slechts een drietal steenkolenmijnen bij Kerkrade en voor
deze weinige was nog altijd geldig — vergeten stukje arbeidersbescherming — het krachtens de mijnwet van 1810 uitgevaardigde
') E. H. J. VIII, p. 206.
') J. Zeehuizen in Sloet's Tijdschrift, Dl. VI, p. 395.
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keizerlijke decreet van 3 Januari 1813, waarbij mijnarbeid door
kinderen beneden 10 jaar werd verboden 1 ).
In de derde plaats zijn er aanwijzingen, dat de kinderarbeid,
hoewel in het algemeen tusschen 1819 en 1871 toegenomen, juist
in de lagere leeftij den een vermindering heeft ondergaan. De resultaten van de beide beroepstellingen, die in onze periode werden
gehouden, zijn, wat den kinderarbeid in de industrie betreft, de
volgende 2) :
Aantal kinderen, werkzaam in de nijverheid
Jongens
Tellingen
Beneden 10 jaar

1849 • . .
1859. .

388
350

Meisjes

10 t/m 15 jaar Beneden 10 jaar 10 t/m 15 jaar

18519
24072

322
167

5538
5618

Deze cijfers zijn vooreerst merkwaardig, omdat de geringe omvang eruit blijkt van den arbeid van zeer jonge kinderen, maar
verder ook, omdat men een daling ziet in laatstgenoemde groep
tegenover een stijging bij de 10-15 jarigen. Een en ander stemt
overeen met hetgeen bij de Zeeuwsche calicotsweverijen werd opgemerkt, waar in 1860 de aanvangsleeftijd hooger bleek te zijn clan
vroeger. Deze teruggang van de jongste leeftijdsgroepen zal te
danken zijn geweest aan de toenemende zorg voor het lager onderwijs 3), waarover in een volgend hoofdstuk nadere mededeelingen
zullen worden gedaan.
Welke motieven de ouders er toe brachten hunne kinderen
loonarbeid te laten verrichten, is zonder meer duidelijk wat het
kind inbracht was een welkome, veelal noodzakelijke aanvulling
van het gezinsinkomen. Evenzeer ligt het voor de hand, waarom
de ondernemers gaarne kinderen te werk stelden; zij konden met
1) Art. 29: „II est defendu de laisser descendre ou travailler dans les mines et minieres les enfans au-dessous de dix ans" (Fortuyn, Verzameling van wetten enz. III,
p. 527). Cf. C. W. de Vries in Sociale Voorzorg 1924, p. 194 sqq.
2) Cf. het résumé in: Algemeene Statistiek van Nederland, Dl. II (1873), p. 59 sqq.
Tellingen Jongens Meisjes Beneden 10 jaar 10 t/m 15 jaar Beneden 10 jaar 10 t/m 15
jaar.
') Cf. U. G. Schilthuis in: Bijdr. tot de kennis van den tegenw. staat der prov. Groningen, DI. I, p. 239.
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minder loon volstaan en kregen gewillige werkkrachten, die gemakkelijker aanleerden. Een andere vraag is echter, hoe de kinderarbeid oorspronkelijk is ontstaan. De gezinsarbeid (in Biicher's
terminologie : „Hauswerk") is via de huisindustrie stellig in vele
gevallen de bron van fabrieksarbeid door kinderen geweest. Daarnaast moet menigmaal de kinderarbeid worden beschouwd als een
verwording van de leerlingverhouding : het kind, oorspronkelijk
naar de werkplaats of de fabriek gezonden om er een vak te leeren,
gaat er nn heen om geld te verdienen. In Nederland was in de 19e
eeuw deze overgang nog op enkele punten zichtbaar door de omstandighdd, dat de kinderen soms in 't geheel niets verdienden.
Te Groningen b.v. werd in 1819 noch door de kinderen in de
schoenmakerij en, noch door die in de kleermakerijen iets verdiend 2). Dit waren echte ambachten, kleinbedrijven dus, waar de
baas medewerkte en opleiding tot het vak inderdaad mogelijk was.
Wanneer wij echter vernemen, dat in 1860 op verschillende Amsterdamsche sigarenfabrieken de kinderen geen loon ontvangen 3),
dan rijst de twijfel of niet deze „leerling"verhouding tevens werd
gebruikt om goedkoop werkkrachten te verkrijgen. Maar als wij
in dezelfde stad reeds vroeger een tullefabriek aantreffen met 20
werklieden waaronder „het grootst aantal bestaat uit kinderen,
die niets verdienen" 4) dan zijn wij gerechtigd tot de conclusie, dat
ook ten onzent onder het mom van opleiding kinderexploitatie is
voorgekomen.
B. De Vrouwenarbeid. — Onder de volwassenen (personen
boven 16 j aar), die in 1871 loonarbeid verrichtten, waren ongeveer
15% vrouwen. Dit percentage was lager dan dat van de meisjes
onder de kinderen, dat, gelijk gezegd, 20% bedroeg. Dit verschil
is aldus te verklaren, dat vrouwenarbeid in hoofdzaak slechts op
jongen leeftijd werd uitgeoefend; de arbeidster die huwde, zegde
vaak de fabriek vaarwel. De Staatscommissie beyond aithans in
Leiden, dat tot den leeftijd van 24 jaar het aantal vrouwen in de
textielindustrie ongeveer even groot was als het aantal mannen,
doch dat daarna weinig vrouwen meer voorkwamen, omdat de
') Cf. Sombart, Mod. Kap. II, p. 838/9.
Burgem. van Groningen aan den Gouverneur, 15 Mei 1820 no. 110.
9 G. A. A., A.Z. 1861, no. 448.
9 A. Z. 1834, no. 868.
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huismoeders als regel niet op de fabriek werkten 1). Verder valt op
te merken, dat blijkens de beroepstellingen het aantal in de industrie werkzame vrouwen van 16 jaar en ouder tusschen 1849 en
1859 van 67 op 60.000 daalde; al zeggen deze cijfers over dit eene
decennium niet zoo heel veel, toch leiden zij tot het vermoeden,
dat de vrouwenarbeid niet, zooals de kinderarbeid, een toenemende tendens vertoonde in de 19e eeuw.
De arbeid, die door de vrouwen werd verricht, was in den regel
een ongequalificeerde.Van vrouwen, die een bepaald yak, dat vakkennis vereischt, uitoefenen, hooren wij weinig. Wij zien de vrouwen dan ook optreden in dezelfde bedrijven, waar kinderarbeid
voorkwam, in de eerste plaats in de grootbedrijven dus, waar veel
ongeschoolde arbeid te verrichten was. Zoo zien wij haar in de
steenbakkerijen „opzetten" (d. i. de drooggeworden steenen op
stapels brengen) en „walken", (d. i. kneden van de klei) 2) ; zoo
treffen wij vele vrouwen aan in de papierfabrieken en in de beetwortelsuikerfabrieken. Natuurlijk was een groot aantal in de textielnijverheid werkzaam (40% van het totaal) ; toen deze nog in
de boerenwoningen werd uitgeoefend, was de boerin gewoon geweest te spinnen, zoodat velen van haar den overgang naar huisindustrie, manufactuur en fabriek als vanzelf meemaakten. In het
fabrieksstadium verrichtten de vrouwen echter de eigenlij ke
hoofdarbeid niet meer ; in de Enschedesche handspinnerij en waren
in 1841 de spinners mannen, terwijl de vrouwen garen wonden, de
krasmachine draaiden, e. d. 3) ; in de wol- en katoenfabrieken te
Eindhoven pluizen zij wol of katoen, noppen en pluizen zij de lakens enz. 4 ).
Een bedrijf, dat een zeer hoog percentage vrouwen gebruikte,
was de pijpenfabricage te Gouda; naast 500 mannen waren hier
300 vrouwen werkzaam als tremsters enz. 5 ). Ook thans nog werken in deze industrie vele vrouwen. Naar verhouding nog grooter
was hun aantal in de stearinekaarsenfabriek alda.ar : 175 vrouwen
tegenover 141 mannen.
Aparte vermelding verdienen nog de meekrapstoven in het
zuid-westen des lands, omdat hier bij uitzondering vrouwen) R. S. C., p. 748.
') Cf. Aalberse, i.e., p. 47.
E. H. J. VIII, p. 108.
') Ibid., p. 130.
l) Brinckman, I.c., g. 82.
1
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arbeid voorkwam, waarmede geen kinderarbeid gepaard ging.
In menige onderneming gold voor vrouwen een kortere werktijd dan voor de volwassen mannen. Daar echter over deze laatsten in het voorafgaande nog niets is medegedeeld, krijgt deze
factor het meeste relief in een algemeene bespreking van den
arbeidstijd, die hier moge volgen.
C. De arbeidsduur. — De zeer verspreide berichten omtrent
den duur van den arbeidsdag stellen ons niet in staat na te gaan,
of hetzij in het algemeen, hetzij in bepaalde bedrijfssoorten, de
arbeidsduur een toe- dan wel afneming heeft vertoond. Een ding
echter doen zij met ontwijfelbare duidelijkheid zien : dat de arbeidsduur veelal zeer lang was en dat zelfs werkdagen van 16 en
meer uren niet tot de zeldzaamheden behoorden.
De industrie, die in dit opzicht het record heeft geslagen, is de
klei-industrie geweest. Er worden bier werktij den vermeld, die
bijna ongelooflijk schijnen. In de Franeker „tichelwerken" wordt
in 1841 gewerkt van 's morgens 2 tot 's avonds 10 uren, een arbeidsdag dus, met inbegrip van de schafttijden, van 20 uren. De
pannenfabrieken aldaar werken „slechts" 15 uren 1). De kinderarbeidenquete van 1860 geeft voor de Franeker steenfabrieken een
arbeidsdag van 18 uren, niet slechts voor de volwassen mannen,
maar ook voor de jongens tusschen 14 en 18 jaar 2) ; de vrouwen
daarentegen werken 12 uur. In andere provincien zijn de getallen
niet zoo exorbitant, maar toch nog hoog genoeg. In de provincie
Utrecht zijn in 1860 werktij den van 14 en 15 uren niet ongewoon ;
in de Geldersche steenbakkerijen daarentegen was de 12-urige arbeidsdag gebruikelijk 3). Bij dit alles dient echter in herinnering
te worden gebracht, dat de meeste werkzaamheden in dit bedrijf
zich tot de zomermaanden beperkten en dat bij slechte weersgesteldheid de arbeid, die grootendeels in de open lucht werd uitgeoefend, stagnatie ondervond. Vandaar dan ook dat, zoodra de
omstandigheden gunstig waren, van 's morgens vroeg tot
's avonds laat werd gewerkt.
Bij de textielindustrie was de arbeidsdag van korteren duur,
maar de omgeving waarin werd gewerkt veel nadeeliger. In TwenE. H. J. VIII, p. 75.
°) Ibid., p. 201.
3 ) Ibid., p. 249, 224/5.
1)
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te schijnt tusschen 1841 en 1860 de gemiddelde duur van den arbeidsdag te zijn toegenomen. Van de personen althans, die de
enquéte uit eerstgenoemd jaar als werkzaam in de spinnerijen opgeeft, werken 82% 12 uren of langer ; voor de weverij en was dit
percentage 57% 1 ). Maar in 1860 werd in geen enkele spinnerij
korter dan 12 uren gewerkt en werkten van het personeel in de
weverijen 75% 12 of meer uren 2). Evenals bij de kinderen kon
worden vastgesteld, waren in Brabant de toestanden gunstiger;
de 12-urige arbeidsdag was daar in 1860 weliswaar regel, maar Iangere werktijden kwamen hier niet voor, wel kortere 3). Dit alles
betrof den fabrieksarbeid. De handwevers buiten de fabrieken
werkten in Twente omstreeks 1860 geregeld 14 uren per dag 4).
Erger waren de toestanden te Leiden. Mr. Samuel le Poole bericht in 1862, dat „dikwijls" in de Leidsche fabrieken 15, 16 of 17
uren wordt gewerkt, en dat met slechts 1 a 2 uren rust ertusschens).
Hij doet ons enkele mededeelingen omtrent een gesprek met een
arbeider op een wolspinnerij, waar het grootste deel van het jaar
wordt gewerkt van 's morgens 6 tot 's avonds 11 uur met een uur
pauze omstreeks den middag. De man klaagt, dat hij dan veelal
zoo moe thuis komt, dat hij pas na een half uur liggens het middagmaal kan nuttigen. Kinderen, die van 12-1 de middagschool
bezoeken, hebben een uur meer vrij en werken dus „slechts" 15
uren; zij komen eerst tegen middernacht op bed en moeten v6Or
half zes weer opstaan 8).
Bij een beschouwing van de tabellen van 1841 en 1860 — vrijwel onze eenige bronnen voor dit onderdeel — trekt, tegenover
de hierboven genoemde lange werktijden, de korte arbeidsdag in
sommige calicotfabrieken en haar- of andere spinnerijen de
aandacht. Zoo werd in 1841 in de Harlinger zaklinnenfabriek
slechts 7 uren gewerkt 7 ); in 1860 werkten in de koehaarspinnerij
te Schijndel de volwassenen 10, jeugdige personen 8, kinderen 7
uren 8 ) ; in Zeeland treffen wij in dat jaar werkdagen aan van 9
1 ) Ibid., p. 96-97 (berekend).
') Ibid., p. 217/8.
6 ) Ibid., p. 244/5. Een uitzondering ma sken de beide kunstwolfabrieken; die te Ginneken heeft zelfs als werktijden: mannen 17 uur, vrouwen 15, jongens (14-18 jaar)
15, meisjes (id.) 12 uur.
4 ) C. T. Stork, 1.c., p. 85/6.
6 ) Economist 1862, p. 244.
6) Economist 1861, p. 359/60.
7) E. H. J. VIII, p. 84.
8 ) Ibid. p. 245.
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uren 1). Al deze instellingen droegen echter, geheel of ten deele,
armenzorgkarakter 2 ), zoodat deze gevallen niet zonder meer als
gunstige uitzonderingen mogen worden aangemerkt op de elders
voorkomende misstanden 8). Bovendien werden deze korte werktijden niet zelden overschreden; in de calicotsfabriek te Arnemuiden b.v., die een armeninrichting was, werd bij groote aanvraag
's zomers wel 14 a 15 uur per dag gewerkt 4).
Het is niet noodzakelijk alle gevallen op te sommen, waarin zeer
langdurige werkdagen worden aangetroffen. Anderzijds echter
dienen nog eenige voorbeelden te worden gegeven om te bewijzen,
dat dit euvel algemeen verbreid was en niet tot losse gevallen beperkt. Daarom worde gememoreerd, dat omstreeks het midden
der 19e eeuw in de Amsterdamsche diamantslijperijen 12 a 15 uur
werd gewerkt, doch in de huisindustrie nog langer 5) ; dat in 1860
in de Zaanstreek werkdagen van 14 a 16 uur voorkwamen en een
14-urige arbeidsdag ook voor de kinderen niet ongewoon was 6) ;
dat het te Hilversum voorkwam, dat j onge kinderen gedurende 17
uren per dag spinarbeid verrichtten 7) ; dat in de glasfabrieken te
Nieuw-Buinen in denzelfden tijd een arbeidsdag van 14 uur gold
— ook voor de kinderen 8) — doch dat een dokter aan de Staatscommissie verklaarde, dat er „vroeger" wel 16-17 uren werd gearbeid 9 ). Lang was ook de arbeidstijd in de bakkerijen. In de door
Sarphati te Amsterdam opgerichte broodfabriek werd 12 a 14
uren gewerkt 10). De Haagsche bakkersknechts werkten in 1870
100 uren per week. Zij vroegen in dat jaar om een verhooging van
het uurloon van 81 op 12/ cent, desnoods met verlenging van
den werktijd 11 ) ; een bewijs, dat 100 uren per week niet eens voor
abnormaal hoog gold. Opmerkelijk zijn voorts de talrijke gevallen van excessieve arbeidsdagen, die de Staatscommissie aan1) E. H. J. VIII, p. 247.
2) Cf. voor Harlingen: J. van Hulst, Verslag ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de zaklinnenfabryk te Harlingen uitgebracht (1859). (Bibl. Armenraad
Amst.). Voor Schijndel: S. Je. 1855, p. 373. Voor Zeeland: Coronel, Gezondheidsleer
enz.
2 ) Ita Gorter in E. H. J. VIII, p. 72.
1 ) Coronel, 1.c., p. 333.
6) Economist 1865, Bijblad, p. 81.
') Prov. Verslag N. Holland 1860, p. 654.
7) Coronel in Schat der Gezondheid 1862, p. 201.
') E. H. J. VIII, p. 208.
6 ) R. S. C., p. 915.
1 °) Gem. versl. Amst. 1857, p. 111
") D. Hudig Jr., De vakbeweging in Nede rland 1866-1878 (1904), p 41.
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trof te Rotterdam. Er zijn daar twee bleekerijen, waar tweemaal
's weeks 18 uren wordt gewerkt, nl. van 3 uur 's morgens tot 9 uur
's avonds; de rusttijd is er onbepaald. Een azijnmakerij werkt bij
drukte van 4-8, dus 16 uren; er is zelfs een branderij, waar van
's ochtends half vier tot 's avonds 8 uur wordt gewerkt, zonder
dat er schafturen zijn 1 ).
Dat de arbeidstij den in den landbouw vaak zeer lang waren, ligt
voor de hand. In het agrarische bedrijf is men nu eenmaal sterk
aan seizoen en weersgesteldheid gebonden, zoodat op gunstige
zomerdagen van zonsopgang tot zonsondergang de arbeid wordt
voortgezet. De Utrechtsche landarbeider ging dan ook 's ochtends
om 3 uur van huis, om daar niet voor 7 uur 's avonds terug te komen 2 ). In het Gooi werkte een niet-inwonende bouwknecht van 4
uur 's morgens tot 8 uur 's avonds 8). De daglooners in Salland verrichtten hun dienst van 6 uur voorm. tot 6 uur nam., doch werkten
meestal vO6r 6 uur eerst op hun eigen erfje 4 ).
Natuurlijk zijn, tegenover al deze voorbeelden, andere te stellen
die humane werktij den te zien geven. In 1860 was b.v. in de papierfabricage te Wormerveer de 9-urige arbeidsdag geen uitzondering 5 ). Ook de ambachtslieden (timmermans-, schilders-, metselaarsknechts enz.) kenden geen abnormaal lange arbeidsdagen. Te
Amsterdam werkten zij in 1853 10 uren, 's zomers echter vaak 121
uur 6 ). In de Limburgsche mijnen werd 9 uren per dag gewerkt 7 ).
Meer dan gunstige uitzonderingen waren dit niet. Wel echter zijn
er een tweetal andere factoren, die ons in staat stellen den toestand iets minder zwart te zien dan men, met de aangehaalde
voorbeelden voor oogen, geneigd zou zijn te doen.
Vooreerst het verschijnsel, dat in den winter korter werd gewerkt dan in den zomer, althans in de eerste helft der eeuw. Het
gebrekkige kunstlicht liet in het algemeen niet toe, dat de arbeid
tot na zonsondergang werd voortgezet, zoodat 's winters de werktijd 2 a 3 uren korter werd. Blijkens de enquéte van 1841 kwamen
dan ook in den winter werktijden van 9 a 11 uur veelvuldig voor.
Was een dusdanige bekorting ondoenlijk, dan werd de arbeidsdag
1) R. S. C. p. 950 sqq.
2) F. H. C. Drieling in Sloet's Tijdschrift Dl. VIII, p. 419.
8 ) J. F. van Hengel, Geneesk. plaatsbeschr. van het Gooiland (1875), p. 320
4 ) J. Zeehuisen in Sloet's Tijdschrift DI. VIII, p. 169.
Prov. Verslag N. Holland 1660, p. 656.
') Gem. Versl. Amst. 1853, p. 92.
7 ) E. H. J. VIII, p. 228.
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tot een zooveel later uur verschoven, dat althans bij daglicht werd
aangevangen. In Twente was in 1841 deze handelwijze regel; de
„groote stoom"te Enschede b.v., waar in den zomer van 6 uur v.m.
tot 8 uur n.m. werd gewerkt, viel 's winters de werkdag van 8 uur
v.m. tot 9 a 10 n.m. 1 ). Elders was het gebruikelijk, dat men zich
's winters naar de zon richtte; zelfs in een groote fabriek als die
van Previnaire te Haarlem werd 's winters met het aanbreken van
den dag begonnen en gewerkt „zoo lang het dag is" 2). De fabrieksarbeid had daardoor minder het strenge en strakke automatische karakter van nu, bezat nog een weinig natuurlijkheid. Opmerkelij k is het echter intusschen, dat in 1860 het aantal gevallen,
waarin afwijkende werkuren voor zomer en voor winter worden
opgegeven, belangrijk geringer is als in 1841. De verklaring van
deze verandering zal moeten worden gezocht in de gasverlichting,
die omstreeks 1850 in zwang kwam; in de door gas verlichte fabriek bestond geen reden meer, zich aan de zon te storen.
Wij inaakten gewag van een tweeden factor, die de hardheid der
veelszins al te lange werkdagen verzachtte. Zij was deze, dat voor
niet alle categorieen van arbeiders de arbeidsdag even lang was;
vaak werd door vrouwen, meisjes, jongens of kleine kinderen korter gewerkt 3). Ten deele lag deze differentiatie in de bedrijven zelf
besloten, ten deele berustte zij op humaniteitsmotieven. Dat b.v.
in de steenbakkerijen door de vrouwen en de meisj es korter, soms
belangrijk korter, werd gewerkt dan door de mannen, terwijl in
de Brabantsche textielnijverheid 4) de werkdag algemeen gelijk
was voor alien, vindt zijn oorzaak in de inrichting van het bedrijf :
in de textielfabrieken sterk ineengrij pen der verschillende werkzaamheden, zoodat — vooral waar de stoomkracht heerschte —
geen arbeider in het ingewikkelde raderwerk kan worden gemist ;
in de steenfabrieken ieder met een eigen taak, meer onafhankelijk
van den ander. Een toestand als in de Geldersche steenbakkerijen,
dat de mannen als regel 12, de vrouwen slechts 6 a 7 uur werkten 5),
zou in een textielfabriek niet bestaanbaar zijn. ,Dat een kortere
werktijd speciaal voor de jonge kinderen veelvuldiger voorkwam,
1 ) E. H. J. VIII, p. 96.
') Aalberse, 1.c., p. 49.
• Alle hieromtrent vermelde gegevens zijn aan de kinderarbeid-enquète van 1860
ontleend; die van 1841 geeft geen uitsluitsel, cf. p. 96/7.
4 ) Over Twente ontbreken gegevens.
• E. H. J. VIII, p. 224/5.

DE ARBEIDER ALS PRODUCENT

109

is uit den aard van den kinderarbeid te verklaren ; wij herinneren
eraan, dat in de nieuwe Twentsche textielfabrieken de kinderen
niet in het eigenlijke bedrijf werkten, doch boodschappen deden en
andere losse werkzaamheden verrichtten.
De humaniteitsfactor was beperkter van werking : hij betrof
alleen de kinderen. Wij bedoelen hiermede de omstandigheid, dat
aan kinderen dikwijls gelegenheid werd gegeven tot het volgen
van godsdienst- of ander onderwijs. Daar een en ander echter
nauw samenhangt met het instituut der fabrieksscholen en met de
veel voorkomende praktijk, dat kinderen, die geen onderwijs hadden genoten, uit de fabriek werden geweerd, wordt deze factor
beter in een volgend hoofdstuk behandeld, waarin de geestelijke
ontwikkeling der arbeiders in het algemeen wordt besproken.
Daarom moge volstaan worden met de waarschuwing, dat het
schoolgaan niet voor elk fabriekskind een verlichting beteekende.
Soms toch gaf het juist aanleiding tot overmatige arbeidstij den,
wanneer de kleinen v6Or en na de schooluren industrieelen arbeid
te verrichten hadden. De Staatscommissie beyond b.v., dat op
een sigarenfabriek te Rotterdam twee jongens waren, 11 en 12
jaar oud, die nog op school gingen ; zij werkten er van 6 tot 8k
's morgens en van 5 tot 9 's avonds 1 ). Een beperking van den
arbeidsduur, die weinig toejuiching verdient.
Een enkele maal trad nog een derde omstandigheid op, die op
de lange arbeidsweek een bekorting aanbracht : de vrije Zaterdagmiddag. Deze kwam weliswaar weinig voor, maar toch nog vaker
dan men zou verwachten. In de Zeeuwsche calicotweverijen werd
in 1841 Zaterdags slechts tot 4 in plaats van tot 8 uur gewerkt 2) ;
in 1860 bestond te Middelburg de week uit 51 werkdag 3). De vlasarbeiders te Hendrik-Ido-Ambacht, die gemiddeld 11 uren per dag
werkten, beeindigden op Zaterdag de werkzaamheden reeds om
9 uur 's morgens 4). Zoo zijn nog enkele gevallen meer te noemen 6).
Enkele malen wordt van Maandaghouden gewag gemaakt : in de
Goudsche pijpenfabricage 6 ) en de Hilversumsche textielnijverheid 7
).

1)

R. S. C., tabel p. 950 sqq.
E. H. J. VIII, p. 157.
1
7 ) Coronel, De gezondheidsleer enz., p. 311.
4 ) R. S. C., p. 808.
E. H. J. VIII, p. 98 (Oldemarkt), 205 (Hindeloopen).
4 ) R. S. C., p. 785.
7 ) S. Sr. Coronel, In 't Gooi (Gids 1863, I, p. 450).
)
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Omtrent de rusttij den der arbeiders, waaromtrent de enquéte
van 1841 onze eenige bron is, valt weinig te vermelden. Meestal
waren 's zomers de schafturen drie in getal : 's morgen van 8-9
voor ontbijt, 's middags van 12-1 voor het middagmaal,
's avonds van 4-5 voor het drinken van koffie of thee. Dikwijls
waren de eerst- en laatstgenoemde schafttij den tot een half uur
beperkt (8-81 en 4-41) ; de arbeiders bleven dan in elk geval in
de fabriek en gingen alleen om 12 uur naar huis In den winter,
waarin het aanvangsuur meestal later was gesteld, naar wij zagen,
kon de rust van 8 uur vervallen en werd dus slechts om 12 en om 4
uur geschaft. Opmerkelijk is, dat in Noord-Brabant de schafttijden nog meer beperkt waren; er schijnt hier als regel slechts
van 12-1 of 11 rust te zijn gegeven, met name in Tilburg en in
's-Hertogenbosch 2). Dat op deze wijze de mogelijkheid was geopend voor veel te langdurige werkperioden, ligt voor de hand.
Zoo werkten de beide speldenfabrieken in 's-Bosch 's zomers 134
uur, wat al rijkelijk lang is; ziet men echter, dat er van 6 uur
's morgens tot 9 uur 's avonds werd gearbeid, met als eenige rusttijd van 12-1.30, dan komt de excessiviteit van dezen fabrieksarbeid in nog scheller licht te staan. Het record op dit stuk werd
echter geslagen door twee fabrieken van kartonnen doozen te Deventer; daar werd het werk in den zomer om 4 uur aangevangen
en eerst om 8 uur 's avonds beeindigd, terwijl slechts van 12 tot 1
uur 's middags werd geschaft 3).
Overziet men al hetgeen in het bovenstaande is opgemerkt omtrent den arbeidstijd, dan blijkt wel, dat er geen aanleiding bestaat voor de opvatting, als zou Nederland de roekelooze en hardvochtige exploitatie van menschenkracht minder hebben gekend
dan andere staten, al staken de mijnen met haar 9-urigen arbeidsdag gunstig af. Bij den kinderarbeid helde de weegschaal eenigermate in het voordeel van Nederland over; de mate van kinderarbeid toch wordt door de industrieele ontwikkeling bepaald 4)
(bedrijfsomvang, machinewezen, fabrieks- of huisindustrie enz.).
Overmatige arbeidstijden zijn echter mogelijk in elk stadium der
1 ) Zoo althans in de beide stoomkatoenspinnerijen te Stad-Almelo, cf. E. H. J.
VIII, p. 95.
9 Ibid., p. 126, 128.
9 Ibid., p. 103.
4 ) Afgezien natuurlijk van de sociale politiek, die in het vrije spel der economische
krachten kan ingrijpen.
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productieverhoudingen, in iederen bedrijfsvorm, zelfs in ieder bedrijf. Voor de verwachting, dat Nederland minder dan zijne buren
roofbouw op zijn arbeidskrachten zou hebben gepleegd, behoefde
dus a priori geen reden te bestaan. Op een uitzondering na : de
nachtarbeid, waarover wij opzettelijk nog niet hebben gesproken.
In het algemeen bestaat in drie gevallen voor een bedrijf de
noodzaak, den arbeid ook gedurende den nacht voort te zetten :
1°. seizoenbedrijven, wier productietijd tot een bepaald gedeelte
van het jaar is beperkt ; 2°. bedrijven, die om technische redenen
continubedrijf vereischen ; 3°. nachtarbeid als overwerk in tijden
van abnormale- of seizoendrukte. Laatstgenoemd geval van nachtarbeid kan in alle bedrijfsvormen en -stadia voorkomen ; de beide
andere echter veronderstellen groote, technisch ver gevorderde
bedrijven. Het kan daarom als een bewijs van Nederlands geringe industrieele ontwikkeling worden aangemerkt, dat nachtarbeid in de door ons behandelde periode zeldzaam is geweest. Als
eenig voorbeeld van de eerste soort is de beetwortelsuikerfabricage te vermelden, die tij dens de betrekkelijk korte campagne een
groote hoeveelheid product te verwerken heeft. Hier werd, volgens opgaaf van de fabrikanten aan de Staatscommissie 1), door de
dagploeg gewerkt van 7-9, 9f-1, 2-61; om 7 uur ving dan de
nachtdienst aan. De arbeiders behoorden om de week afwisselend
tot de dag- en de nachtploeg. Hoewel men aan de Staatscommissie verzekerde, dat de kinderen nimmer 's nachts in de fabriek
waren, trof zij te Zevenbergen op een ochtend om 10 uur een jongen aan, die den ganschen nacht aan 't pulptrappen was geweest
van de vorige ochtend 6 uur af. Volgens den meesterknecht was
dit door toevallige omstandigheden zoo gekomen 2).
Het eenige bedrijf, waarin om technische redenen — het brandend houden der ovens in casu geregeld nachtarbeid is voorgekomen, is de glasfabricage geweest. Van de Maastrichtsche fabrieken maakten wij reeds gewag, maar ook in de andere glasblazerijen werd 's nachts gewerkt: die te Loosdrecht 3), te NieuwerAmstel 4), te Nieuw-Buinen 5). Als regel heerschte ook hier het
tweeploegenstelsel, waarbij elke groep met inbegrip van de rust) R. S. C., p. 12.
') R. S. C., p. 851/2.
') E. H. J. VIII, p. 162.
') Prov. Verslag N.-Holland 1860, p. 654.
R. S. C., p. 914.
1

')
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tijden 12 uren te arbeiden had. Dat echter deze regeling geen afdoenden waarborg gaf tegen overmatige arbeidstij den, leert het
reeds genoemde voorbeeld uit Nieuw-Buinen 1 ).
Dat in de Zeeuwsche meekrapstoven nachtarbeid voorkwam,
kan men opmaken uit het feit, dat de hoegrootheid van het
„nachtloon" werd opgegeven a). Het stampen van de gedroogde
meekrapwortels moest des nachts geschieden, omdat het daglicht de kleur te veel aantastte. Evenzoo was het in de oliemolens
aan den Zaan ; volgens de berichten werkten deze dag en nacht
door 8). Dat hier continubedrijf zou hebben geheerscht is niet
aannemelijk; vermoedelijk werd hier alleen doorgewerkt als van
gtmstige wind kon worden geprofiteerd.
Nachtarbeid wegens drukke bestellingen kwam in bedrijven
van allerlei aard voor; vaak vernemen wij er echter niet van. In de
metaalindustrie schijnt hij nogal eens te zijn voorgekomen 4); begrijpelijk, dat men, als het vuur brandde en het werkstuk of
moest, bleef doorwerken. Ook onder het mom van „overwerk bij
drukte" zijn soms langdurige arbeidstijden voorgekomen; in Tilburg werd, naar de Staatscommissie mededeelt, soms maandenlang 's nachts door volwassenen en kinderen doorgewerkt 6).
Een beperktere vorm van nachtarbeid kwam te Leiden voor:
daar werd Zaterdags veelal doorgewerkt tot Zondagsmorgens 6
uur, ook door de kinderen. Op andere dagen werd de arbeid, die
's zomers om 9, 's winters om 10 uur behoorde te eindigen, vaak
tot middernacht voortgezet 6). In de Hilversumsche textielnijverheid werd soms den nacht van Vrijdag op Zaterdag doorgewerkt,
ook door kinderen, of wel des Zaterdags reeds om 2 of 3 uur
's ochtends aangevangen 7).
Uit het feit, dat in bovengaand kort bestek een volledig overzicht kon worden gegeven van den nachtarbeid, die in onze periode
voorkwam, blijkt duidelijk dat misstanden op dit gebied wel voorkwamen, doch op beperkte schaal. Van nachtarbeid door kinderen
vernemen wij, buiten Maastricht, zelden.
1)

Supra, p. 106.
9 S. Je. 1854, p. 339/40.
5 ) S. Jk. 1860, p. 291.
9 Id., 12e en 13e jrg. (1865), 2e Gedeelte, p. 346; R. S. C., tabel p. 950 sqq.
9 R. S. C., p. 864.
9 De Vries Robbê aan min. van Heemstra, 7 Oct. 1860 (E. H. J., IV, p. 30).
Schat der Gezondh., 1861, p. 327; id. 1862, p. 201.
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D. Het arbeidsloon. — Het valt niet licht, in de verwarde hoop
gegevens omtrent loonen in de 19e eeuw eenige orde te brengen.
De talrijke looncijfers, die wij bezitten, betreffen uiteenloopende
bedrijven in verschillende tijden op verschillende plaatsen, waartusschen vaak geen verband te leggen valt. Bedenkelijker nog is,
dat de opgegeven loonbedragen elk voor zich groote elementen
van onzekerheid inhouden. Soms zijn gemiddelde loonen, soms
alleen minima en maxima opgegeven. Wij weten, dat aan vrouwen en jeugdige werklieden lagere loonen werden gegeven dan
aan mannen ; dat de loonshoogte dikwijls met het jaargetijde wisselde ; dat in sommige bedrijven door overwerk het „ordinaire
dagloon" kon worden verhoogd; of echter al deze factoren in de
ons overgeleverde cijfers verwerkt zijn, is gewoonlijk onbekend.
En nog is dit niet alles. Hoeveel de arbeider in guldens en centen
verdiende, is op zichzelf betrekkelijk onverschillig. Het komt er
op aan te weten, wat hij met dit bedrag kon koopen. Om dit werkelijke loon te kunnen vaststellen zijn prijzenstatistieken noodig,
die voor onze periode al bijzonder schaarsch zijn. Evenzeer is het
noodig, wil men door middel van de loonen een inzicht krijgen in
de welvaart, die in arbeiderskringen werd genoten, dat men wete
in hoeverre werkgelegenheid voor hen bestond; in een streek immers waar hooge loonen betaald worden, kan toch groote armoede
heerschen tengevolge van uitgebreide werkloosheid. Op dit punt
echter zijn slechts zeer globale gegevens voorradig. Al deze lacunes mogen intusschen niet een beletsel zijn, een onderzoek naar
loonshoogte en loonsbeweging te ondernemen. Wij zullen aanvangen met het vaststellen van het algemeene loonniveau in 1819;
vervolgens nagaan, welke veranderingen de loonen in belangrijke
takken van bedrijf tot 1870 ondergingen ; ten slotte pogen vast te
stellen, hoe de stijging der loonen zich verhoudt tot de prijsstijgingen.
De grondtabellen van de enquete-1819 vermelden voor iedere
bedrijfssoort den „middelprijs der arbeidsloonen" in elke gemeente ; daaruit zijn wederom gemiddelden getrokken voor de geheele
provincie. Al mogen zoodoende alle plaatselijke verschillen zijn
uitgewischt, voor de vaststelling van het algemeene loonniveau
zijn zij een voldoende bron.
Wat nu bij onderlinge vergelij king der verschillende provinciale
tabellen het meest de aandacht trekt, is het feit, dat de loonen in
Brugmans, Arbeidende Klasse.
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Holland en Zeeland belangrijk hooger zijn dan in de landprovincien. Duidelijk komt dit uit in onderstaande tabel, waarin voor
elke provincie het aantal bedrijfssoorten is vermeld, gesplitst naar
het daarin betaald wordende loon.
Aantal bedrijfssoorten in 1819, waarin het gemiddelde dagloon
voor volwassenen bedroeg :

L

Provincien

Groningen . .
Friesland . .
Drente
Overijsel
Gelderland . .
Utrecht
N.-Holland .
Z.-Holland . .
Zeeland
N.-Brabant. .

. .
.

.
. .
.
. .

t

a) g

5^,

If)

fi

3
5
7
19
7
10
4
11
3
19

11
7
12
40
37
11
4
5
3
34
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it

fi

go'
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22
35
3
19
25

9
16
2
7
7
28
33
39
18
14

20
19
33
40
32
1
13
13
35

42

10
19
15
23

il

1

i

1

cl:

3
8
1
2
8
16
45
19
2

V,

5
4
2
3
2
12
57
85
30
4

Terwijl dus in de beide Hollanden en Zeeland een loon van / 1.—
of meer naar verhouding het meest voorkwam, werd in de andere
provincien dit bedrag slechts zelden bereikt en beliep het meerendeel tusschen 50 en 80 cent 1). Vanwaar deze verschillen kwamen
zal een kort overzicht van de provincien afzonderlijk aan den dag
brengen.
Groningen. Een inzicht in de loonverhoudingen van de verschillende provincien kan het snelst worden verkregen, wanneer men
de bedrijven, waarin de laagste en de hoogste loonen voorkwa
men, afzonderlijk vermeldt ; men kent dan de overige van zelf.
Voor Groningen interesseeren ons dan speciaal de bedrijven, waar
I) De juistheid van deze cijfers wordt bevestigd door B. van Rees, secretaris van
Leiden, die in een brochure uit 1816 („De vereeniging der belangen van landbouw, industrie en koophandel overwogen en aagetoond", p. 28) vaststelt, dat de loonen in Holland bijna dubbel zoo hoog zijn als in N.-Brabant, Overijsel, Drente, de Ommelanden en een gedeelte van Utrecht.
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minder dan 60, en die, waar meer dan 90 cent werd uitbetaald.
Telkens een volledige opsomming te geven van de bedrijven, die
hoogere of lagere loonen betaalden dan gebruikelijk was, is echter
onnoodig. Dat er b.v. in de geheele provincie een „paruikmaker"
was, die 50 cent per dag ontving, behoort tot de feiten, die niet
noodzakelijk aan de vergeteiheid behoeven te worden ontrukt ;
en zoo zijn er meer. Volstaan kan worden met de meer typeerende
bedrijven.
Loonen beneden 60 cent per dag kwamen o.a. voor in de navolgende bedrij fssoorten : 1°. textielindustrie : vijfschachtfabrieken 1)
(58 cent) en wolkammerij en (57). Het wolkammen werd vaak door
de boeren als nevenbedrijf uitgeoefend; vandaar de altijd lage
loonen in dit bedrijf. In deze rubriek kunnen ook de „naaiwinkels"
worden ondergebracht ; hier was het loon zoo laag, omdat het werk
door vrouwen werd verricht. 2°. mandenmakerij. Hier was het
loon 't allerlaagste (40 cent). Dit bedrijf, dat veelal door vrouwen
en kinderen in huis wordt uitgeoefend, levert altijd karige inkomsten op. 3°. de papiermakerij te Groningen, die reeds eerder werd
vermeld. Zij betaalde om onbekende reden slechts 45 cent per dag.
4°. diverse ambachten (schoenmakerijen, schrijnwerkerijen) en
industrieen (knoopenmakerijen, tinnegieterijen e. a.).
Hooge loonen, d.i. 90 cent of meer, betaalde de klei-industrie;
zelfs / 1.90 per dag, het hoogste bedrag dat in de provincie voorkwam. Het steenbakken was, naar men weet, seizoenbedrijf, zoodat dit hooge loon tevens moest dienen voor de wintermaanden,
als er geen werk was. Verder treffen we dagloonen van resp. / 1.—
en / 1.30 aan in de beide beeldhouwerijen en de klokgieterij, beide
vakken, die bijzondere technische bekwaamheden vereischen.
Friesland. De meeste takken van bedrijf, waarin het gemiddelde dagloon minder dan 60 cent bedroeg, behoorden tot de textielof daarmee samenhangende industrie. In de „breierijen" te Leeuwarden, huisindustrie die door vrouwen werd uitgeoefend, werd
slechts 35 cent per dag verdiend. Zeer lage dagloonen komen
ook voor in de makerij van builengaas aldaar (30 cent), verder in
de garentwijnderij (40 cent), hennipspinnerij (25), volderij (30)
en wolspinnerij (28i). Hierbij zijn te voegen de kleermakerijen,
waar gemiddeld 38, de „modegoedmakerijen", waar 50 cent wordt
verdiend. Wij zullen ook in andere provincien ditzelfde verschijn1) Vijfschacht is een weefsel, dat met vijf schachten of kamhouten is gemaakt.
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sel zien, en staan dus voor de vraag waarom werden juist deze
werkzaamheden zoo uitermate laag bezoldigd ? Zien wij goed, dan
moet de verklaring in een viertal omstandigheden worden gezocht.
Vooreerst waren in deze vakkken een groot aantal vrouwen werkzaam, naar wij vroeger reeds in het licht stelden. Het zoo even
vermelde loon van 281 cent in de wolspinnerijen werd b.v. verdiend door spinsters voor de wolkammerijen, die hun werk wel
thuis zullen hebben verricht. Deze laatste omstandigheid voert
ons tot den tweeden factor: het veel voorkomen van huisindustrie. Het is bekend — en het zal wederom in den loop van ons
onderzoek blijken — dat in de huisindustrie altijd geringere verdiensten bestaan dan in het gecentraliseerde bedrijf. Voorts was in
deze tijden het spinnen en weven veelal nevenarbeid van de boerenbevolking, zoodat de lage loonbedragen niet het totale inkomen der betrokken bevolkingsgroep weergeven. En ten slotte was
het juist de spin- en weefarbeid, die bij wijze van werkverschaffing
in de „armenfabryken" werd uitgeoefend; het is begrijpelijk, dat
deze liefdadige instellingen bezwaarlijk hooge loonen konden
gaan betalen 1 ). Dat daardoor op de loonen in het vrije verkeer
ook weer een druk werd uitgeoefend, ligt voor de hand. Vooral
was dit het geval, als de armen in dienst waren van een particuher, op wiens loonuitkeeringen een toeslag werd verleend uit de
armenkassen. Wij komen op deze praktijk, die in Engeland berucht is geworden onder den naam „allowance-system", nog
terug.
Terugkeerend tot de Friesche loonen in 1819, merken wij op,
dat de hoogste loonen voorkwamen in de klei-industrie en in de
veenderijen. Beide waren seizoenbedrijven, want ook de turfgraverij geschiedde niet het geheele jaar door, doch gemiddeld slechts
een half jaar (zomermaanden). Dat wij in de veenderijen loonen
van f 1.20, zelfs f 1.30 aantreffen, is dus feitelijk niets bijzonders. De loonen in de steen- en pannenbakkerij en waren zeer uiteenloopend en beliepen gemiddeld resp. f 0.76 en f 0.81; in eerstgenoemde vindt men dagloonen van f 1.50 en f 0.40, in laatstgenoemde van f 1.10 en f 0.50 naast elkaar. Vermoedelijk speelde de
1 ) De hierboven vermelde hennepspinnerijen waren 2 in getal. Die te Stavoren,
waar 30 cent per dag werd verdiend, moet een armeninrichting zijn geweest ; in 1841
was daar althans een „spinbaan", waarvan het armenzorgkarakter duidelijk blijkt, cf.
E. H. J. VIII, p. 76. Voor de andere hennepspinnerij, te Harlingen gevestigd, geldt
waarschijnlijk hetzelfde ; cf. Methorst, l.c., p. 273.
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leeftijd der arbeiders bij deze verschillen een rol. — De overige
bedrijven, waarin 90 ct. of meer werd verdiend, waren onbeduidend.
De loonen in Drente zijn volgens de fabrieksstaat bijzonder laag,
Een bedrag van / 1.— per dag werd slechts verdiend door twee
orgelmakers en een molenaarsknecht. In de beschuitbakkerijen
zou slechts 35 cent per dag worden betaald, in de broodbakkerijen
44. Er is echter een reden, waarom de laagte der cijfers eenigszins
verdacht is. De tabel vermeldt nergens kinderarbeid, ook dus
niet de loonen van kinderen; het is derhalve niet onmogelijk, dat
bij de berekening der gemiddelden de loonen der kinderen — want
die moeten er toch geweest zijn — zijn medegerekend.
Uit het staatje op p. 114 blijkt, dat in Overijsel het naar verhouding meest voorkomende loon tusschen 60 en 50 cent lag, terwijl
dit in alle andere provincien minstens tusschen 60 en 70 cent viel.
De oorzaak van deze afwijking is te vinden in het feit, dat de textielnijverheid hier zulk een groote ontwikkeling had gekregen. In
de toenmaals zoo belangrijke bombazijnweverij werd door volwassenen gemiddeld 44 cent per dag verdiend; doch het is zeker,
dat alle wevers op het land woonden en uit landbouw inkomsten
trokken 1 ). Neemt men de bedrijfssoorten te zamen, die de spinen weefnijverheid omvatten of daarmede in nauw verband staan
(bleekerijen, twijnderijen, drukkerij en, ververij en van katoen
enz.), dan komt men op een gemiddeld loon van ongeveer 50
cent 2). Begrijpelijk dat dit getal het niveau voor de provincie, in
haar geheel beschouwd, naar beneden drukte.
Afgezien van de textielindustrie komen toch in Overijsel abnormaal lage loonen voor. In de papiermakerij en werd slechts 43
cent verdiend, waarbij te denken is aan het nauwe verband met
den landbouw, dat de papiermolens op de Veluwe te zien gaven 8),
en dus vermoedelijk ook hier. Of echter de drie speldemakers, die
25 cent verdienden, eveneens dergelijke neveninkomsten hadden,
is onzeker. De mattenmakers moesten zich zelfs met 10 cent
tevreden stellen ; dat deze lieden, in West-Overijsel woon) Cf. Hogendorp, Bijdr. V, p. 152, 187 sqq.
) Dit stemt overeen met de mededeeling van Blijdenstein, burgemeester van Enschede, in hetzelfde jaar: loon in de stad gemidd. 55 cent, op 't land 40 cent, de „daghuurder" 50 cent (Hogendorp, Bijdr. V, p. 189 .
1 ) De burgem. van Vuren, 16 Aug. 1817 aan den Gouverneur.
1
1
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achtig, deze industrie slechts als nevenberoep uitoefenden, is
bekend.
De weinige bedrijven, waarin betrekkelijk hooge loonen voorkwamen, vormen een heterogene massa van weinig belang; te vermelden zijn alleen de veenderijen, waarin gemiddeld 99 cent
wordt verdiend, en de trijpfabricage, waar / 1.— het gemiddelde
loon is. Waarom deze tak van textielindustrie in tegenstelling met
de overige zoo hoog werd gehonoreerd, is onzeker. Waarschijnlijk
is het feit van invloed geweest dat deze, in hoofdzaak te Kampen
gevestigde, industrie het innige verband met den landbouw, zooals Twente dat te zien gaf, miste.
De provincie Gelderland vertoonde, al lag het zwaartepunt iets
meer naar een hoogere loonklasse, een beeld dat het Overijselsche
nabij kwam. De textielnijverheid was hier van veel belang, zij het
minder overwegend dan in Overijsel ; het loon in deze industrie, in
ruimen zin genomen, beliep omstreeks 56 cent gemiddeld; het was
dus ook in deze provincie lager dan het gemiddelde loon in het
algemeen. Dezelfde hoogte (55 cent) bereikte het loon in een andere typische plattelandsindustrie : de papiermakerij. Dat vrouwen in dezen tijd heel wat lager beloond werden dan de mannen,
komt aan den dag door de omstandigheid, dat de laagste loonen
juist in die bedrijven voorkwamen, die uitsluitend door vrouwen
werden uitgeoefend : in de „naaiwinkels" werd 30, in de„ breierijen"
zelfs 25 cent door volwassenen verdiend.
Een loon van 90 cent of hooger werd blijkens de tabel op p. 114
slechts in twee gevallen bereikt ; het waren de scheepstimmerwerven, waar gemiddeld / 1.03, en de glasblazerij te Dalem, waar
zelfs / 1.45 werd verdiend. Aan de hoogte van laatstgenoemd loon,
dat boven het gebruikelijke in deze provincie uitstak, zal de aard
van het bedrijf, dat nachtarbeid en nadeelen voor de gezondheid
met zich bracht, niet vreemd zijn geweest.
Een waardevolle aanvulling bij deze gegevens bieden de antwoorden, die de Geldersche gemeentebesturen in 1817 inzonden
ten behoeve van de Staatscommissie voor de belastingen. Allereerst stellen zij ons in staat na te gaan, hoe het hooge gemiddelde
loon in de juist vermelde glasblazerij is ontstaan ; er blij ken daar
te zijn geweest 1 ) : 6 mannen die f 4.— „somtijds minder, ook
meerder" verdienen ; 8 personen verdienen / 2.50 per dag, 2 /
') Burgem. van Vuren, 16 Aug. 1817 aan den Gouverneur.
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de overigen minder. Er zijn hier dus loonen van / 24.— per week
betaald; dat is voor dezen tijd z(56 ongewoon, dat hier, naast de
reeds vermelde, een bijzondere oorzaak moet zijn geweest ; welke
deze was, leert de aanmerking : „Deze fabriek is maar een zekere
tijd werkende, hetwelk veel afhangt van de commercie, die than
zeer kwijnende is." Er heerschte hier dus veel werkloosheid, zoodat het jaarinkomen tenslotte geenszins bijzonder hoog was.
Een tweetal andere gegevens leveren deze antwoorden ons op.
Vooreerst krijgen wij een opgave van het loon der landarbeiders.
Dit bedroeg in den zomer 40 a 60 cent, in den winter 30 a 50 cent
per dag; steeds was het 's winters lager dan 's zomers, terwijl het
in lente en herfst er tusschen in lag. Al deze cijfers betreffen de
eigenlijke daglooners, niet de vaste knechts, die voor een vol jaar
werden ingehuurd. De meesten dezer „daghuurders" hadden neveninkomsten uit een eigen boerderijtje 1 ).
Wat wij verder nog uit de bedoelde opgaven kunnen leeren, is
het feit, dat ook de loonen van de industrieele arbeiders in den
zomer hooger waren dan in den winter. Te Winterswijk bedroeg
dit verschil voor metselaars en timmerlieden 4 stuivers; 's zomers
verdienden zij 14, 's winters 10 stuivers 2); te Zevenaar was het
verschil 2 A 3 stuivers 3). De verklaring van deze naar het jaargetijde uiteenloopende loonen ligt in de omstandigheid, dat in den
winter korter moest gewerkt worden dan in den zomer. De primitieve verlichtingsmiddelen maakten in den regel, dat het werk
bij het invallen van de duisternis werd neergelegd. Dat deze ver'daring de juiste is, blijkt uit de opgaven uit Lochem 8). In de
looierijen aldaar bedroeg het zomerloon 10, het winterloon 8
stuivers „tenzij dat bij het kaarslicht werken, dan ook 10 st. in de
winter". En bij de kleermakers wordt als bijzonderheid vermeld,
dat zij het geheele jaar door hetzelfde dagloon ontvangen, omdat
zij 's winters ook bij kaarslicht plegen te werken.
Utrecht vormt eenigermate een overgang tusschen de landprovincien met hunne lage, en Holland en Zeeland, met hunne hoogere loonen. Al dadelijk blijkt in de textielnijverheid de gemiddelde
verdienste 63 cent per dag te hebben bedragen, hetgeen dus hooger is dan het gemiddelde, dat wij in Gelderland (56) en Overijsel
Burgem. v. Winterswijk, 22 Aug. 1817 aan den Gouverneur.
') Burgem. v. Zevenaar, 22 Aug. 1817 aan den Gouverneur.
') 26 Augustus 1817 aan den Gouverneur
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(50) aantroffen. Dit komt door het meer stedelijk karakter, dat de
spin- en weefnijverheid in deze provincie had. De proef op de som
is de omstandigheid, dat de wolindustrie, voorzoover te Veenendaal gevestigd en dus meer landelijk cachet dragend, belangrijk
lagere verdiensten opleverde dan de te Utrecht en Amersfoort
voorkomende katoen- en andere industrie. In de Veenendaalsche
wollenstoffenfabrieken, die 20 arbeiders en 20 weefgetouwen gezamenlijk telden, bedroeg in 1816 de verdienste 3 gulden en 15
stuivers 's weeks ; de wolkammerijen aldaar (tevens saj et- en wollengarenfabrieken en -ververijen) betaalden f 3.— en 5 st. In de
wolspinnerijen werd in 1819 1) slechts 28 cent per dag verdiend.
Maar anderzijds gaven de katoengarenspinnerijen te Amersfoort
f 1.— per dag, de katoendrukkerij te Utrecht f 4.— tot f 20.— per
week. De nieuw ingerichte 2) lakenfabriek in laatstgenoemde stad
betaalde zelfs een loon van f 10.— en f 12.— per week; het hoogste weekloon in de tapijtfabriek te Baarn bedroeg f 9.—. Door dit
alles was het vooral de textielindustrie, die het loonpeil van de
provincie Utrecht hooger deed zijn dan van de vorige.
Noord-Holland had, wij zien het uit de tabel op p. 114, aanmerkelijk hoogere loonen dan de landprovincien. Waren ginds loonen
van f 1.— of meer betrekkelijk zeldzaam, hier kwamen zelfs loonen van f 1.25 en hooger veelvuldig voor. De belastingen op verbruiksartikelen drukten hier echter ook zwaarder 2). Gaan wij na,
in welke bedrijven hooge loonen voorkwamen, dan blij ken dit allereerst die te zijn welke bijzondere vakkennis vereischen: instrumentenfabrieken (muziek- en physische), scheepsbouw, geschutgieterij, goud- en zilverdraadtrekkerij ; de diamantindustrie
wordt — bedenkelijke omissie ! — niet vermeld. Verder is te wijzen op de suikerraffinaderijen, die een gemiddeld dagloon van
f 1.40 uitkeerden ; ook in ander provincies was het loon in dit bedrijf tamelijk hoog: f 0.82 in Overijsel, f 1.— in Utrecht. Het hoog
ste loon, f 2.27 per dag, wordt in de platloodgieterij en vermeld.
Ten slotte trekt het de aandacht, dat verschillende onderdeelen
der textielnijverheid een flink loon geven : de tapijtfabrieken
f 1.20, de zijdelintfabrieken en zijdetwijnderijen f 1.25 (Haarlem).
1) De tabel van 1816 vermeldt hier geen loonbedrag.
2) Volgens Ged. Staten verdiende deze fabriek een eervolle vermelding „wegens de
moeilijke en kostbare invoering van machinaal werk en spinnerij" (Ged. St. vanUtrecht
aan den min. van Binn. Zaken, 20 Dec. 1816, no. 29).
') B. van Rees, 1.c., p. 28, 68.
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Een vergelijking tusschen het spinnen en de andere werkzaamheden, aan de textielnijverheid verbonden, doet zien, dat laatstgenoemde vrij ruim, het eerste echter zeer karig werd bezoldigd.
Katoenspinnerij en 57 ct. Katoenweverij en
70 a.
K atoenstoffenfabr.
30 ct. Linnenweverij en
Vlasspinnerij en
101 ct,
Haarspinnerij en
27 ct. Haarweverij en
1 80 ct.
Haarkleedenfabr. J 77 et.
De oorzaak van deze verschillen ligt in den aard van den gepresteerden arbeid. Het weven vereischte veel meer inspanning en
bekwaamheid dan de eenvoudige spinarbeid, die bovendien vooral
door vrouwen werd verricht. Laag was ook het loon van de vrouwen, die in de bleekerijen langs de duinstreek werkzaam waren;
hun verdienste bedroeg 40 ct. per dag.
Zuid-Holland. Van de 85 bedrijven, die hier een gemiddeld loon
van / 1.— of hooger betaalden, waren er 26, waarin het loon / 1.20
of meer bedroeg en voor die tijden dus betrekkelijk hoog was.
Daar waren vele kleine bedrijfj es onder, maar ook enkele die van
meer belang waren: suikerraffinaderijen (/ 1.30), plateelbakkerijen 1.20), jenever- en moutwijnstokerij en te Schiedam (resp.
/ 1.27 en / 1.25), ankersmederijen (/ 1.20). De bedrijven daarentegen, die lagere loonen dan gebruikelijk uitkeerden, vielen — het
wordt bijna eentonig het telkens weder te constateeren — grootendeels onder de textielnijverheid. De garenbleekerijen en
- twijnderijen, vooral in en om Gouda liggend, betaalden 40 cent
per dag (de „garenfabrieken" 75 cent), de vlashekelarijen en
-spinnerijen op de Zuid-Hollandsche eilanden en het aangrenzend
gebied 40 en 15(sic), de wolspinnerij en 60, de hennipspinnerijen
60 cent. De aandacht trekt het lage loon van gemiddeld 37 cent
in de (Goudsche) pijpenbakkerijen, dat stellig mede veroorzaakt
is door het groote aantal vrouwen dat hier werkte. Om tenslotte
een indruk te geven, welke loonen in de beroemde textielstad
Leiden werden betaald, vermelden wij, dat in de lakenfabrieken,
waarin 350 arbeiders werkten, /1.— werd verdiend, in de volderijen (4 in getal, met 11 arbeiders) / 0.94. Eventueele fabrieken
buiten Leiden zijn hier natuurlijk onder begrepen.
Het in industrieel opzicht weinig belangrijke Zeeland geeft tot
uitvoerige beschouwingen omtrent het loon geen aanleiding.
Evenals in Noord-Holland werd hier het hoogste dagloon ver-
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diend door de loodgieters: / 2.60. Daarnaast worde het loonbedrag
medegedeeld in een tweetal industrieen, die hier van belang waren :
de scheepstimmerwerven en de meestoven ; het bedroeg resp. 124
en 83 cent. De textielnijverheid was in Zeeland weinig omvangrijk en bepaalde zich voornamelijk tot spinarbeid. De loonen waren hier laag : in de vlasspinnerijen 40, in de wolspinnerijen zelfs
15 cent per dag.
Na de drie laatstgenoemde provincien vertoonde Noord-Brabant weer geheel het karakter van de vroeger behandelde landelijke gewesten. Op een enkele aambeeldsmederij na, waar 3
knechts / 1.20 verdienden, kwam een gemiddeld loon van boven
I 1.— niet voor. Dat de scheepstimmerlieden hier 93 cent verdienden, was nog betrekkelijk veel.
Onder de bedrijven, waarin minder dan 50 cent werd verdiend,
waren de textielbedrijven in de meerderheid; niet alleen de door
vrouwen uitgeoefende huisindustrie viel hieronder (breierijen,
kantwerkerij en), maar ook de katoenspinnerijen, garenfabrieken,
tapij ten- en wollenstoffenfabrieken. Laatstgenoemde betaalden
48 cent per dag. Hoeveel bedroeg het loon in de voornaamste
andere textielbedrijven ? Dit wisselde tusschen 50 en 65 cent : lakenfabrieken 59, katoenstoffenfabrieken 65, geruit-linnenfabrieken 50, linnenweverij en 63. Berekent men het gemiddelde loon
van de geheele textielindustrie in Brabant, dan komt men op een
bedrag van 56 cent, dus even hoog als in Gelderland.
In de schoenmakerij, die hier een typische plattelandsindustrie
was, bedroeg het dagloon 51 cent; in de nauw hiermede verbonden leerlooierijen 53. Op ongeveer gelijk niveau stonden de in deze
provincie zoo talrijke bierbrouwerijen : 54 cent. In de speldenfabricage, die voornamelijk in 's-Hertogenbosch zetelde, werd niet
meer dan 35 cent verdiend; wij weten echter, dat hier veel huisindustrie voorkwam en dus vele vrouwen moeten hebben medegewerkt.
Nu in de voorafgaande bladzij den de loonen der volwassen arbeiders in het begin der 19e eeuw zijn besproken, om een inzicht
to verkrijgen in het toen gebruikelijke loonniveau, kan de behandeling van het aan de kinderen betaalde bedrag zeer beknopt blijven; echter ook nog om een andere reden. De belooning der kinderen liep sterk uiteen, niet slechts wegens hun verschillenden leef-
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tijd, maar ook om den verschillenden aard van de positie, die zij in
het bedrijf innamen. Vele kinderen toch werden, naar wij vroeger
zagen, terecht of ten onrechte als leerlingen beschouwd en verdienden dan vaak niets, of moesten leergeld betalen, zooals in
de Friesche „naaiwinkels" het geval was; doch evenzeer moet het
dikwijls zijn voorgekomen, dat wel loon werd betaald, maar een
zeer gering bedrag, zoolang het kind nog min of meer werd opgeleid. Vandaar dat ons bij bestudeering der tabellen twee Bingen
treffen : de sterk verschillende getallen en : de soms bijna lachwekkend lage loonbedragen. Een verdienste van 5 cent per dag kwam
veelvuldig voor. In de uurwerkmakerij en te Dokkum werd door
vier kinderen f 0.03 verdiend; hier zal men inderdaad met opleiding in het vak, dat niet gemakkelijk was, te doen hebben gehad. Maar de opgave uit de provincie Utrecht, dat de kinderen in
de touwslagerijen 2 cent per dag verdienen, doet ons vreezen, mede in verband met de later te Moordrecht gebleken gruwelen 1),
dat hier een ergerlijke uitbuiting van jonge kinderen plaats vond.
Wie zou durven volhouden, dat de kleine wieldraaiers tot bekwame touwslagers werden „opgeleid" ?
Tegenover deze staatj es van lage loonen kunnen andere gevallen worden vermeld, waarin de „kinderen" weinig minder dan
de volwassenen verdienden. Zoo kregen in de Overijselsche bornbazijnfabrieken de volwassenen 44, de kinderen 40 cent, in de Gel-.
dersche bierbrouwerijen de volwassenen 60 tegen de kinderen 55
cent. In deze en dergelijke gevallen moeten de kinderen, vermoedelijkl4 a16 jaar oud, tot gelijkwaardigen arbeid met volwassenen
in staat zijn geweest, of moet het loon der volwassenen door de
vele vrouwenarbeid zijn gedrukt. Daar dit alles echter op veronderstellingen berust, dienen verdere beschouwingen over het aan
kinderen betaalde loon achterwege te blijven.
Wanneer wij than willen nagaan, of het loon in de jaren na
1819 steeg, dan is het eerste jaar, dat weder een voldoende hoeveelheid materiaal oplevert, 1853. Van dit tijdstip of geven de
provinciale- en gemeenteverslagen min of meer uitvoerig allerlei
loonbedragen op, die door het Statistisch Jaarboek(je) werden
overgenomen en verwerkt. Gemakkelijk is de vergelij king tusschen 1819 en 1853 niet. Gaf eerstgenoemd jaar slechts provincie1

) Cf. supra, p. 93.
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gemiddelden voor voiwassenen, in 1853 worden allerlei soorten van
cijfers door elkaar opgenomen. Volwassenen en jeugdigen staan
soms apart, soms te zamen genomen; hier vinden wij gemiddelde
loonen, daar minima en maxima; bovendien geeft 1853 cijfers
voor de afzonderlijke gemeenten, doch geenszins alle. De eenige
methode nu, die tot eenigszins aanvaardbare resultaten kon leiden
scheen deze te zijn, dat van verschillende, meer belangrijke, bedrijven uit de gemeenteopgaven een provinciegemiddelde werd
berekend, voorzoover kon worden aangenomen, dat die gemeenten voldoende representatief voor het geheel waren. In de hier
volgende tabel worden dus verschillende gewichtige bedrijfssoorten gemist, die door onvolledigheid der gegevens geen vergelij king
toelieten. Vermeld dient nog, dat de dagloonen van 1819 tot
weekloonen zijn omgerekend 1 ).
Gemiddelde weekverdienste van voiwassenen in verschillende
bedrijven, 1819 en 1853 (in centen)
ci.gg

1

0
.1,-.1

1 .N 1
8 4' 7°, ol'

(;),
1819
1853
Toeneming in %

1.>

L

1"5

71 4
''

El,

t c9

v) i

.61 ..g

2i

cbi 49

7.'' 7

ic2,

OZ

A `" )

':

0

, 1 :=

4.'3

41
li .z

i ..g

il ,V4'

306 318 720 2 ) 498 444 750 720
492
350 400 1050 735 450 800 350 550
14,4 25,8 45,8 47,6 1,3 6,7 —51,4 11,8

Het spreekt vanzelf, dat deze cijfers slechts een denkbeeld van
de stijging van het loonpeil beoogen te geven, en geenszins beschouwd mogen worden als een nauwkeurige weergave van de
loonshoogte. Zij kunnen eigenlijk slechts een ding bewijzen : dat
tusschen 1819 en 1853 de loonen ruw genomen een 10 % zijn gestegen. Nog enkele opmerkingen ter toelichting. De vrij belangrijke stijging van de loonen in de meestoven is te danken aan de
9 De gegevens voor 1853 zijn alle aan het Statistisch Jaarboekje 1854 ontleend. Ter
coati Ole een voorbeeld van de berekeningswijze bij de Brabantsche looierijen. De volgende opgaven hieromtrent waren aanwezig. (L. c., p. 375): Loon op Zand gemidd. 60
ct. p. d., Waalwijk 50-80 ct., Etten-Leur 50-75, Bergen o. Z. 60-90 's-Bosch f 5.—
p . w., Moergestel 65-80 ct, p. d., Dongen f 1.— f 4.— p. w. Gemiddeld 66 cent per
dag, of per week f 4.—. Een ruwe methode, maar er is geen betere.
9 1816 (Economist 1920, p. 433).
-
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hooge bedragen, die aan sommige arbeiders
vermoedelijk
meesterknechts — werden uitbetaald. Zoo was het hoogste loon
in de stoof te Haamstede f 40.— per week, te Bruinisse / 20.—, te
St. Maartensdijk / 18.86 1 ). Deze bedragen zullen wel het voor gewone arbeiders gebruikelijke belangrijk overtreffen, zoodat het
hierboven opgegeven loon van gemiddeld / 7.35 allicht aan den
hoogen kant is. De opvallende daling bij de Noordhollandsche
papierfabrieken is te verklaren uit den slechten toestand in het bedrijf, dat zwaar leed onder de concurrentie van het machinaal
vervaardigde papier 2).
Alvorens nu na te gaan, hoe de geconstateerde loonstijging
zich tot de rij zing van het prijsniveau verhield, zullen wij eerst
nog enkele belangrijke bedrijven behandelen, die zich voor een
vergelijking met 1819 niet leenden, maar waaromtrent toch gegevens te vinden zijn. Wij beginnen met de textielnijverheid, waarover de kinderarbeid-enquetes van 1841 en 1860 belangrijk materiaal opleveren, niet alleen wat de algemeene loonshoogte betreft,
maar ook wat betreft de verdiensten van vrouwen, jongens enz.
afzonderlijk. Daar in de textielindustrie, naar men weet, veel kinderarbeid voorkwam, kunnen beide enquetes een voldoende volledig overzicht bieden. De resultaten zijn de volgende :
Gemiddelde dagloonen in de Twentsche textielnijverheid,
1841 en 1860

a

1841 Katoenspinnerijen .
Calicotweverijen .
1860 Katoenspinnerijen .
Calicotweverijen .

66
46
85
55

39
37
58
51

4,
4)

•ri

02
43
34
58
43

35
30
53
42

21
22
29
25

Twee dingen springen dadelijk in het oog : dat de loonen tusschen 1841 en 1860 met ruim 30 % stegen, en dat die in de weverijen steeds lager waren dan in de spinnerijen. De oorzaak van dit
1) S. Je. 1854, p. 339/40.
2) Ibid. p. 373. Cf. Everwijn, I.e., p. 398.
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laatste verschijnsel, te opmerkelijker omdat wij voor N.-Holland
in 1819 juist het omgekeerde waarnamen, is te vinden in het feit,
dat in de weverij meer huisindustrie was dan in de spinnerij ;onze
tabel vermeldt weliswaar alleen de in de fabrieken en manufacturen uitbetaalde loonen, doch de goedkoope huisindustrieele
arbeidskracht moet de verdienste in de weeffabrieken hebben gedrukt 1 ). — De stijging van ruim 30 % vereischt toelichting. Zij is
minder gunstig dan zij schijnt, want juist in de jaren na '40 waren
de loonen bijzonder laag. Toen de oorlog met Belgie voorbij was,
keerden de arbeiders naar hunne haardsteden terug en hielden
tevens de bestellingen voor het leger op. Op sommige plaatsen bedroeg de loondaling 30 % 2), zoodat het een niveau bereikte dat
lager was dan ooit te voren 3). In dit licht bezien, mag de geconstateerde stijging niet tot al te optimistische conclusies leiden.
Ook hierom niet, omdat de absolute hoogte der loonen nog zeer
gering was; een bedrag van / 1.— per dag werd door geen enkel
textielarbeider verdiend. Nog in 1865 werd in de bontweverij van
C. T. Stork en Co. te Hengelo door een wever / 5.—, een baas in de
weverij / 5.50 verdiend; de wevers en appreteerders ontvingen
f 4.50 4). Bovendien waren de verdiensten der huisarbeiders nog
veel lager. In 1853 was de gemiddelde verdienste van een wever
f 3.— per week, huis- en fabriekwevers te zamen; daar de laatstgenoemden, naar wij zagen, 55 cts per dag ontvingen, moeten de
huiswevers ongeveer 45 cent hebben gehad. En het kon nog lager :
in 1856 verdiende een wever te Holten slechts / 1.65— f 2.— per
week 5) ; hij zal echter wel ook landarbeid hebben verricht.
Een gemiddelde uit al deze cijfers te vinden is niet mogelijk.
Berekent men het uit de gegevens der enquete 1860 6 ), dan vindt
men voor de mannen een bedrag van 70, voor de vrouwen 57 cent
per dag. In herinnering worde gebracht, dat wij het voor 1819 van
beide geslachten te zamen op 50 cent stelden. Daar in 1860 de
huisindustrie niet is medegerekend, was in werkelijkheid de stijging minder groot.
1) Bovendien bestond, waar de huisindustrie nog heerschte, de mogelijkheid van
nevenverdienste uit landarbeid.
2) Bericht van B. W. Blijdenstein in Tijdschr. ter bev. v. Nijv. VI (1842), p. 610.
2 ) Id. VIII (1844), p. 185.
4) C. T. Stork, 1.c., p. 87. In 1888 waren de loonen ongeveer dubbel zoo hoog.
5) S. Jk. 1858, p. 320.
2 ) E. FL J. VIII, p. 214.
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Voor Noord-Brabant zijn wij in staat een vergelij king te maken
tusschen de textielfabrieken te Tilburg, Eindhoven, Geldrop en
Helmond in 1841 en 1860. Het volgende resultaat wordt dan verkregen.
Gemiddelde dagloonen in de Brabantsche textielcentra,
1841 en 1860 1 )
Mannen I Vrouwen I Jongens

1841
1860

63
67

41
40

35
47

Meisjes

Kinder=

25
31

22
22

Het gemiddelde loon voor de geheele Brabantsche textielen daarmee samenhangende nijverheid bedroeg voor de mannen
71, de vrouwen 38 cent per dag 2). Dit verschilt weinig van het
voor Twente gevonden cijfer, voor zoover de mannen betreft ; de
vrouwen verdienden hier aanzienlijk minder, hoewel de werktijd
als regel gelijk was aan die voor de mannen : 12 uur.
Het verschijnsel, dat de thuisarbeiders lagere loonen verdienen,
werd ook hier aangetroffen. Zoo verdienden in 1841 te Breda de
wevers op de fabrieken f 1.— per dag, doch de thuisspinners
slechts f 0.25 A f 0.40 3). In de fabriek van W. Prinsen te Helmond,
waar linnen, wollen en katoenen stoffen werden vervaardigd,
verdienden de fabrieksarbeiders 85 ct. per dag, de huiswevers
65 6).
Tusschen 1860 en 1870 ondergingen de loonen in Tilburg een
niet onbelangrijke stijging. In eerstgenoemd jaar verdienden in de
wollenstoffenfabrieken de mannen 80, de vrouwen 322, de jongens
55, de meisjes 25 en de kinderen 24 cent per dag 5). Doch in 1871
verdienden spinners f 8—f 9, wevers f 5—f 9, weefsters f 4—/ 5
per week 6) ; bovendien hielden de meeste arbeiders een geit, sommigen een varken 7 ). De Tilburgsche arbeiders schijnen het beter
gehad te hebben dan de Twentsche.
Wol-, linnen en katoenfabrieken. Scheiding van spinnerijen en weverijen was
niet mogelijk.
') E. H. J. VIII, p. 244/5. De armenfabrieken te Schijndel, St. Michielsgestel en
Vught zijn niet medegerekend.
9 Ibid., p. 134/5.
2) Ibid. p. 137. Evenzoo te Roermond (ibid. p. 237).
2 ) Ibid., p. 245.
') A. Sassen in S. S. J. 1871, p. 234.
2 ) Ibid., p. 237.
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Dat naast de stedelijk accijnzen, die het leven in de steden duur
maakten, huisindustrie en boerenbedrijf de oorzaak waren van de
veelszins lage loonen in de textielnijverheid, blijkt uit de veel hoogere bedragen, die in een stad als Haarlem werden betaald, waar
reeds in 1841 groote stoomfabrieken bestonden. Zoo kwamen in
de fabriek De Phoenix o.m. de volgende loonen voor: in de spinnerij mannen 44 316 cent, jongens 24-130 cent per dag; in de weverij mannen 80-210, vrouwen 60-185, jongens 45-175 cent
per dag Schril daartegen afstekend zijn de Gooische loonen. In
1850 verdienden te Hilversum de fabrieksarbeiders 50-80 cent
per dag, de huiswevers met moeite 60 cent 2 ). Vrouwen verdienden met dagelijks 13 a 17 uur kaarden een rijksdaalder per week.
Hoe treurige kinderexploitatie hier voorkwam, blijkt uit de mededeelingen van Dr. J. F. van Hengel te Hilversum. „Keesje", zooals de schrijver hem noemt, een zesjarige spoeler, die 8 uren per
dag het rad staat te draaien, verdient per week . . . . 21 cent en een
boterham; heeft hij 13 boterhammen verdiend, dan klimt zijn loon
tot 30 cent per week 3). Was het wonder, dat een schrijver den Hilversumschen fabrieksarbeider „den koeli in 't Gooi" noemde ? 4)
Een beeld van de stijging der loonen in de bouwvakken kan een
vergelijking geven tusschen de gemiddelde loonen in 1819 en de
loonen, die in 1848 aan de aannemers van fortificatie-, metsel- en
timmerwerken werden betaald 5 ).
Loon van timmerlieden in 1819 en 1848 in verschillende provincien
Jaren
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Daar de toeneming hier in het algemeen ruim 30 % bedroeg,
') Aalberse, i.e., p. 49.
2 ) S. Je. 1852, p. 331.
2 ) J. F. van Hengel, Geneesk. plaatsbeschrijving van het Gooiland (1875), p. 137.
') J. J. F. de Jong van Beek en Donk Zijn wij practische philantropen ? (1869), p. 9.
2 ) Tabel Economist 1853, p. 285; de daar opgegeven cijfers zijn met 10 % verminderd, cf. ibid. p. 282. Het loon der opgegeven plaatsen is als representatief voor de geheele provincie beschouwd. Van enkele provincien ontbreken gegevens.
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vinden wij bier gunstiger cijfers dan in vele vroeger vermelde vakken. Toch waren de bedragen voor 1848 nog niet hoog : f 1.— per
dag was nog een flink stuk beneden het loon, dat b.v. in de machinefabrieken werd verdiend. Reeds in 1828 werd te Amsterdam
op de fabriek van stoom- en andere werktuigen van Paul van Vlissingen 80 cents tot 6 gulden per dag verdiend 1). Die hoogere loonen waren noodig, niet alleen omdat hier veel vakkennis noodig
was, maar ook omdat de vele in de fabriek werkende buitenlanders behoorlijk moesten worden bezoldigd. In 1851 wordt als dagloon f 1—f 2.50 opgegeven, welk bedrag echter door velen kon
worden verdubbeld met overwerk 2). Dat inderdaad in de metaalindustrie meer werd verdiend dan in de textielindustrie, blijkt uit
de omstandigheid, dat Stork, die in 1866 in zijn bontweverij te
Hengelo hoogstens f 5.50 betaalde, in zijn machinefabriek aldaar
loonen van f 7, f 8 en f 9 uitkeerde 3).
Overziet men het geheel der loonbedragen, die in het midden
der eeuw werden betaald, dan blijkt, zeer in 't algemeen genomen,
de verdienste voor volwassen mannen gemiddeld f 1.— per dag te
hebben bedragen. Dit beteekende, gezien de vele werkloosheid,
nog niet eens een gemiddelde jaarverdienste van f 365. In 1829
schatte Van den Bosch de verdienste van den Nederlandschen
arbeider op f 200 per j aar 4) ; Willem van Hogendorp noemt een
jaarverdienste van f 140—f 400 5). Wij zullen, ons overzicht over
de loonen afsluitende, nog op enkele bedrijven wijzen waarin aanzienlijk meer of minder dan het gemiddelde werd verdiend. Onder
de eerste soort vallen behalve de reeds vermelde o.a. :
a) De gastabneken. Volwassenen verdienden in 1854 te Kralingen f 6—f 12, te Leeuwarden f 5.50—f 10, te Groningen f 4.80/ 7.50, te Amsterdam f 7—f 9 6).
b) De suikerraffinadenjen. In de „Nederlandsche" te Amsterdam bedroeg in 1854 het gemiddelde weekloon f 7.50 7), in latere
jaren f 8.
c) De steen- en pannenbakkerijen. De mannen, die bier het be') Staat der fabrieken over 1828 (Gem. Arch. A'dam, A.Z. 1829, no. 534).
') S. Je. 1853, p. 354.
') C. T. Stork, I.c., p. 87.
') Mansvelt, 1.c., I, p. 347.
6
W. van Hogendorp, Ontwerp eener onderlinge waarborging tegen hooge broodprijzen (1817), p. 8.
°) S. Je. 1855, p. 382/3.
') S. Je. 1854, p. 326.
)
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langrijkste werk verrichtten, nl. de vormers, verdienden / 7 a. / 10
per week. Zij, die meer ongeschoolden arbeid verrichtten, ontvingen natuurlijk minder. De steenbakkerij te Millingen, die aan
de vormers / 7 betaalde, gaf aan de aardschieters / 5, karrelieden
/ 4.50, kruiers en stokers 's zomers / 6, 's winters / 2.50 1 ).
d) De glaslabneken. Reeds in 1819 troffen wij hier loonen aan,
die verre boven het gewone niveau uitkwamen (p. 118). De fabriek
te Dalem (gem. Vuren) telde onder de 38 werklieden in 1853 er 18,
die werkelijk glasbewerkers waren. Van deze 18 verdienden zes
/ 25—/ 35 per week, zes anderen f 10 per week. De vereischte vakbekwaamheid, de nachtarbeid en de slechte invloed op de gezondheid moeten oorzaak zijn geweest, dat in dit bedrijf de verdiensten zoo ruim waren. Want ook in andere glasblazerijen vindt
men dezelfde exceptioneele bedragen : te Nieuwer-Amstel verdienden de meeste mannen / 12 per week, en was het hoogste
weekloon zelfs / 38. Te Loosdrecht was het weekloon / 6—f 24 2).
e. Lettergieterijen. Te Kralingen werd in 1853 / 6—f 20 per
week verdiend door volwassen mannen 3). Een tiental jaren later
ontvingen geoefende mannen op de lettergieterij van Tetterode te
Amsterdam / 10—/ 18 4).
f. Diamantshypenjen. Dat in dit bedrijf veel meer werd verdiend dan in eenig ander, was te verwachten. Reeds in 1830 werd
het weekinkomen van een diamantsnijder of -slijper op / 7—f 70
per week gesteld 5), wat natuurlijk minima en maxima waren. In
1852 verdiende, volgens het verslag van de Amsterdamsche Kamer van Koophandel, een bekwaam werkman / 20 a / 30 per week.
Niet alle weken des jaars kon echter op deze verdienste worden
gerekend; de roosjesslijpers werkten dooreengenomen 10 a 11, de
briljantslijpers slechts 6 b. 7 maanden. Coronel berekende in 1865
de netto-jaarverdienste van een briljantslijper op / 748,80, een
roosjesslijper / 577,50 6).
Onder de bedrijven, waarin het loon aanzienlijk lager was dan
normaal, verdienen nog de volgende te worden genoemd:
a. Touwslagerijen. Te 's-Hertogenbosch verdienden in 1853 de
1 ) S. Je. 1854, p. 382.
9 Ibid. p. 386/7.
9 Ibid. p. 396.
9 Verslag K. v. Kooph. Amst. over 1862, p. 184.
9 G. A. A., A. Z. 1830, no. 6468.
4 ) Economist 1865, Bijblad, p. 101.
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volwassenen f 3—f 3.50 per week. De vrouwen, die in dit bedrijf
niet zelden meewerkten, waren hieronder begrepen. Ook elders
lage loonen: Katwijk f3.50, Lemsterland f 4.50, Kampen f 3.50f 4.50, Bolsward f 1.50—f 3.60 1 ). Zeer gering was de verdienste
der kinderen (wieldraaiers) ; loonen van 10 cent per dag waren
niet zeldzaam, en soms kwamen nog lagere voor: Kampen 40-80
cent per week, Bolsward zelfs 35 cent 1 ). Er heerschte hier een
eigenaardige vorm van huisindustrie, waardoor de verdiensten
werden gedrukt : de arbeiders werkten niet steeds op de lijnbaan van hun patroon, maar ook wel op door henzelf gehuurde
paden 2).
b) Sigarenfabricage. Wij zagen reeds vroeger, dat in de tabaksindustrie de huisarbeid overheerschte. Vandaar, dat wij voor volwassenen loonen aantreffen als volgt : Bladel f 4.—, Steenwijk
f 3—f 5 per week, Venlo, 50-70 cent per dag. In de provincie
Friesland was het gemiddelde voor volwassen arbeiders tusschen
55 en 90 cent 3). Te Amsterdam werd meer verdiend: volwassen
mannen f 9.50 4).
c) Borstellabrieken. Te 's-Hertogenbosch verdienden volwassenen niet meer dan f 3—f 3.50 per week. Dit schamele beroep werd
gewoonlijk in de huizen uitgeoefend, en levert altijd geringe verdiensten op b). Hetzelfde geldt voor de
d) Mattenlabricage. In Noord-West Overijsel, waar toenmaals
de huisindustrieele bedrijfsvorm heerschte, werd ± 1850 door een
biezenmatter f 2.40, een russchenmatter slechts f 1.—/ 1.25 per
week gemaakt Men bedenke echter, dat dit bedrijf alleen in den
winter wordt uitgeoefend; in den zomer legt de landbouw op aller
werkkracht beslag 6 ). In vroeger jaren schijnt de verdienste nog
lager te zijn geweest : in 1837 verdiende een mattenvlechter te
Kampen, als zijn gezin medehielp, f 1.50—f 2.50 per week 7).
e) De landarbeiders. In den aanvang der eeuw, toen de landbouw onder de in 1817 ingetreden scherpe prijsdalingen gebukt
ging, kwam het 's winters wel voor, dat landarbeiders 15, 10, ja
') S. Je. 1854, p. 352/3.
') R. S. C., p. 787.
') S. Je. 1854, p. 343/4.
4 Id. 1858, p. 311.
') Cf. Onderzoekingen Ned. Huisindustrie, Dl. H, p. 181.
') E. M. Meyers, Kleinindustrie6n ten plattenlande I (1906), p. 44, 51/2, 54.
') Tijdschr. ter bevord. van Nijv. IV (1837), p. 489.
)
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zelfs 5 cent per dag verdienden 1 ). Nadat in 1835 de schaalrechten
waren ingevoerd, stegen de graanprijzen weer, en tevens de loonen
der landarbeiders. Toch bleven die nog laag genoeg. In 1850 verdiende een Friesch daglooner in de Woudstreken 70 cent per dag;
doch hij was een deel van het jaar zonder verdienste, zoodat „het
een wonder is, hoe een arbeider met zijn dikwerf talrijk huisgezin
door den tijd komt" 2). 10 jaren later was de gemiddelde verdienste f 1.—, maar de werkloosheid in den winter bleef nijpend 3). In
de provincie Utrecht was de toestand nog iets ongunstiger. Dagloonen van 50 cent behoorden volstrekt niet tot de zeldzaamheden (o.a. te Elst, Amerongen, Leersum, en den omtrek van Amersfoort, te Zeist) 4). Er dient echter bij het beoordeelen van deze
loonen in aanmerking te worden genomen, dat de meeste daglooners een, zij het schamel, stukje tuingrond hadden; de meer welvarende arbeiders hadden een eigen akker ter bebouwing 5).
De landarbeiders in de Haarlemmermeerpolder vormden een
uitzondering ; in 1854 konden zij, doordat de vraag naar werkvolk
het aanbod verre overtrof, tot f 2 en zelfs f 3 per dag verdienen.
In 1861 was het loon, hoewel tot f 1.50 per dag gedaald, toch nog
50% hooger dan het elders gebruikelijke 6 ).
In het bovenstaande gaven wij een overzicht van het loonniveau, eerst in 1819, toen omstreeks 1853. Eigenlijk behoorde dus
nog te worden nagegaan, of sinds laatstgenoemd jaar tot 1870 de
loonshoogte wederom gestegen is. Het voorhanden materiaal, dat
grootendeels uit de provinciale verslagen moet komen, is daartoe
echter ontoereikend; en de ruwe methode, die voor een penode
van ongeveer 35 jaren eenigszins bruikbaar bleek, is voor een van
15 niet te verdedigen. Wij onderzochten bij een 36-tal ondememingen (c.q. bedrijven in bepaalde gemeenten) die zich daartoe
leenden, hoe zich het loon, blijkens de provinciale verslagen,
sedert 1853 ontwikkelde. Bij 17 van deze kon een stijging, bij 10
een daling worden geconstateerd, terwijl bij de overige 9 geen verandering optrad. Wil men deze gevallen, die naar een buitenlig1) H. Dijkema, Proeve van eene geschiedenis der Landhuishouding en Beschaving

in de prov. Groningen (1851), p. 595.
I) J. H. Beucker Andreae in Sloet's Tijdschr. Dl. VI (1851), p. 163, 158.
8 ) Economist 1864, Bijblad, p. 153.
4 ) F. H. C. Drieling in Sloet's Tijdschr. VIII, p. 411/2.
6 ) Ibid., p. 409, 411.
6 ) H. N. ter Veen, De Haarlemmermeer als kolonisatiegebied (1925), p. 47.
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gend criterium zijn gekozen, als representatief beschouwen, dan
zou van een tendens tot loonsverhooging kunnen worden gesproken 1 ).
** *
De gebruikelijke methode, om naast het geldloon het werkelijk
loon te leeren kennen, is deze, dat berekend wordt de hoeveelheid
graan, berekend volgens de markt- of groothandelsprijzen, welke
met het geld zou kunnen worden gekocht. Het wil ons voorkomen,
dat aan deze methode althans voor het negentiendeeuwsche Nederland een tweetal ernstige bezwaren zijn verbonden. Vooreerst
was voor den toenmaligen Hollandschen arbeider niet tarwe- of
roggebrood doch aardappelen het hoofdvoedsel, over de prijsbeweging van welk artikel de gegevens helaas ontbreken. En voorts
zou, ook al liet men dit bezwaar niet gelden, de graanprijs de voor
voedingsmiddelen betaalde prijzen onvoldoende weergeven, omdat de rijks gemaalaccijns, afgeschaft in 1817 en 1829, hersteld in
1823 en 1833, wederom afgeschaft in 1856, hier storend heeft gewerkt, om van de plaatselijke accijns nog te zwijgen 2). Men zou
ook een anderen weg kunnen inslaan. Men zou zooveel mogelijk
kleinhandelsprijzen van consumptieartikelen kunnen verzamelen
en aldus de koopkracht van het loon kunnen vaststellen. Doch
hiervoor zijn de gegevens te schaarsch 3). Het eenige wat overblij ft
is, de stijging van het algemeene prijsniveau vast te stellen en deze
stijging met de geconstateerde loonsverhoogingen te vergelij ken.
Een vaststelling van de grootte van het reeele loon is dit derhalve
niet; het is slechts een vaststelling van de stijging c.q. daling daarvan.
In de hier volgende tabel zijn — door schaarschte aan gegevens
is de rij ietwat bont — drie soorten prijzen verwerkt : groothandelsprijzen van granen, inkoopsprijzen in 't groot van voedings1 ) In Deventer waren in 1871 de loonen in bijna alle bedrijven 20 cent hooger dan in
1851; van 60 a 80 cent kwamen ze op 80 A 100 cent (Rapport v. h. dept. Deventer van
de Mpij. tot Nut van 't algemeen over den toestand der arbeidende kiasse in Deventer,
1872, bijlage).
') In Econ. Stat. Berichten van 10 Febr. 1926 noemde Sneller deze bezwaren „weinig afdoende. Het gaat bij die om-rekening niet om het genuttigde voedsel, maar om
een meer vaste maatstaf ter waardebepaling dan het geld". Juist, maar in den tekst
werd betoogd dat het graan ten deze geen geschikte maatstaf is.
I) De bij broodzetting vastgestelde prijzen kunnen ons niet helpen, daar de bakkers
veelal tot een lageren prijs dan den vastgestelden verkochten. Cf. Economist 1853,
p. 56 en S. S. J. 1853, p. 214.
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middelen, benevens landhuren en -koopsommen. Daar de absolute cijfers voor ons doel niet ter zake doen, geven wij slechts de
verhoudingsgewijze stijging, waartoe de gemiddelde prijzen in de
periode 1820-'29 op 100 zijn gesteld.
De relatieve stijging van verschillende goederenprijzen tusschen
1820 en 1870

Aard der goederen

De prijs bedroeg, 1820/29 op
100 gesteld gemidd. in:
1830/3911840/4911850/5911860/69

Tarwe op de markt te'Arnhem 1 )
Rogge op de markt te Arnhem 1 )
Rogge op de markt te 's-Hertogenbosch 9
Tarwe op de markt te Middelburg 9 . .
Rogge op de markt te Middelburg •) . .
Artikelen, door het Burgerweeshuis te Harderwijk ingekocht 9 : Rogge
Boekweit
Aardappelen
Boter
Boerenplaatsen v/h. Sint-Anthonieth te Leeuwarden ')
ti {
gas.
z Grasland
kroondomeinen te Culemborg („Slijpsteentje") 5 )
Koop v. gronden Beemster 5 )

114,1 138,8 167,3
112,5 133,9 155,8
117,7 133,5 156,7
105,0 121,1 134,1
111,6 128,7 150,3
121,3
121,8
100,0
113,6

206,4
215,0
150,0
204,5

163,6
157,5
141,1
147,5

260,4
224,3
233,3
216,0

104,8 125,6 161,8 269,9
95,6 136,5 190,3 202,6
93,1 113,3 180,7

Hoe uiteenloopend de waarde van deze cijfers moge wezen, een
ding wijzen ze ten duidelijkste aan: dat tusschen 1820 en 1870 de
prijzen minstens met 50% zijn gestegen, en dat in elk geval de
loonen niet evenredig met de gestegen kosten van levensonderhoud waren verhoogd. De menigvuldige klachten over de loon') Berekend uit: Bijdr. tot de Statistiek van Nederland, Nieuwe Volgreeks, XXVI
(1903).
5 ) S. S. J., 1860, p. 296.
°) Berekend uit: Bijdr. tot de Statistiek van Nederland, Nieuwe Volgreeks, XLVI
(1904).
•) S. S. J. 1856, p. 341 sqq. Slechts de prijzen in de jaren 1825, 1835, 1845 en 1855
zijn bekend. 1825 dus : 100.
°) Berekend uit de cijfers, voorkomende in het verslag van de 11 Aug. 1922 ingestelde Staatscommissie voor het Zuiderzeevraagstuk (1924). De huurprijzen mogen
mede beinvloed kunnen zijn door verbeteringen, aan den grond aangebracht, anderzijds zijn zij aan den lagen kant door de omstandigheid, dat de gronden in kwestie niet
publiek werden verpacht.
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standaard, die geen gelij ken tred zou hebben gehouden met de toenemende duurte, schijnen dus maar al te gegrond. Vooral na 1 850
worden deze klachten herhaaldelijk vernomen. Volgens het Provinciaal verslag van Noord-Holland over 1854 (p. 638) waren de
loonen niet evenredig met de duurte gestegen; Zuid-Holland
schrijft een jaar later hetzelfde 1 ). De Leidsche fabrikanten erkennen het ook terzelfder tijd 2). In 1866 wordt bericht, dat de loonen
der Zeeuwsche veldarbeiders sinds ± 1800 niet zijn verhoogd 3).
Waren wij dus niet in staat, het werkelijk loon der arbeiders in
graan of een andere waar te berekenen, langs anderen weg kunnen
wij tot de conclusie komen, dat de negentiendeeuwsche reeele
loonen in het algemeen bedroevend laag waren. De talrijke uitlatingen in dien geest, niet van de arbeiders zelf afkomstig, maar
van openbare lichamen, fabrikanten, philanthropen enz. getuigen
daarvan maar al te duidelijk. „De arbeider verdient te weinig om
te leven, te veel om te sterven" : die conclusie, die in 1869 werd
getrokken 4), geeft den toestand naar waarheid weer. En niet alleen in die jaren was dat zoo, als gevolg van de gestegen prijzen,
maar gedurende de geheele 19e eeuw. Reeds in 1816 merkte Hogendorp op, dat de werkloonen van den ambachtsman niet voldoende waren om een talrijk gezin te onderhouden 5). Dat die
klachten echter met de stijging der prijzen toenamen, ligt in de
rede. In 1864 oordeelden B. en W. van Amsterdam, dat de loonen
te laag waren 6 ) ; het spreekt van zelf, dat de toestand ernstig
moest zijn, wilde in die tijden een dergelijk college zulk een oordeel uitspreken. Hoezeer aan het einde der periode een disproportionaliteit tusschen loon en behoefte was ingetreden, leert een
in 1870 te Arnhem gehouden enquete ; de arbeiders behoefden,
bleek het daar, / 9 per week om rond te kunnen komen, doch ontvingen f 6.60 7). Toen Vissering in zijn leerboek de woorden neer') s. S. J., 1857, p. 40.

') E. H. J. IV, p. 25. Cf. ook Economist 1866, Bijblad, p. 435. In 1855 zegt het 2ekamerlid Nolthenius (Hand. 1854/5, p. 805), dat een gulden van voor 20 jaar thans
slechts 16 stuivers waard is, doch dat het loon stationnair is gebleven. Cf. Werther,
De Sociale kwestie (1871), p. 17.
') M. J. de Witt Hamer, De arbeidersvereenigingen (1866), p. 94.
') J. J. F. de Jong van Beek en Donk, Zijn wij practische philanthropen? (1869),
p. 12.
6 ) Bijdr. I, p. 161. Cf. VI, p. 397.
') Gem. Verslag Amsterdam, 1864, p. 106. Dezelfde erkenning in 1872 in de 2e Kamer door het lid Wintgens (Hand. 1871/2, p. 814). Cf. nog M. G. de Boer, Gedenkboek
Werkspoor, p. 113.
Arbeidsloonen en levensbehoef ten in de gemeente Arnhem (1870), p. 6.
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schreef, dat de loonen „niet zelden onevenredig laag" waren en
„onvoldoende voor de geregelde vervulling der eerste levensbehoeften", stonden hem stellig mede de toestanden in Nederland
voor oogen 1).
De vraag rijst, welke de oorzaken waren, die het loon in dezen
tijd zoo laag deden zijn. In de eerste plaats gaf uitteraard de gedrukte economische toestand in het algemeen weinig aanleiding
tot betaling van hooge loonen. Er waren echter daarnaast een aantal krachten van bijzonderen aard, die het arbeidsloon drukten 2).
1. De sterke stabiliteit der loonen. Het is opmerkelijk, dat de
hoogte der loonen zoo weinig invloed onderging van de bedrijfstoestanden. Van loonsverlaging in tijden van depressie bemerken
wij nets. Een voorbeeld : de financieele crisis van 1857 weerspiegelt zich op geen enkele wijze in de loonshoogte; de Amsterdamsche stoomsuikerraffinaderij, die evenals de andere een zeer ongunstig jaar had, verminderde haar aantal arbeiders van 291 op
165, maar liet het loon gelijk 3). Door deze en dergelijke feiten
wordt de juistheid bevestigd van het bericht, dat de Engelsche
gezant Clancarty in 1820 aan Castlereagh zond. „It does not
seem", heette het daar „to be the general practice here to vary the
wages of workmen with the greater or lesser degree of activity of
the manufactory" 4). Later, in 1855, werd dit door Thorbecke bevestigd: „Een verschijnsel, dat in hooge mate opmerking verdient, is het stationaire der loonen" zeide hij in de 2e Kamer 5
Kon zoodoende de arbeider in malaisetij den voor loonsverlaging
worden bewaard, als hij tenminste niet werd ontslagen, in het
algemeen had dit conservatisme, dat weer in den vroegkapitalistischen tijdgeest wortelde, een loondrukkend effect, gezien de
stijging van het prijsniveau 6). In dezelfde richting — stabiliteit
dus — wijst het groote verschil, dat er bestond tusschen de loonen
in de eene plaats en in de andere, in het eene vak en in het ande) .

1) S. Vissering, Handboek van practische staatbuishoudkunde (1860-1) p. 413.
2) Wij zien hier natuurlijk of van die oorzaken, die alleen bij speciale takken van
bedrijf, golden: het samengaan met boerenarbeid, het voorkomen van huisindustrie
e.d. Hier gaat het om het algemeene niveau.
3
Gem. Verslag Amsterdam 1857, p. 106.
5 ) Colenbrander, Gedenkstukken 8e Dl., le stuk, p.144. De gezant had de opmerking
kennelijk van ROell, cf. ibid. p. 146.
5 ) Hand. 1854/55, p. 875.
') Ook in vroegere eeuwen werkte deze factor; Cf. het citaat uit Schmoller bij J.van
den Tempel, Macht of economische wet (1927), p. 226 noot.
)
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re 1) : van nivelleering geen spoor. Men is geneigd om in de omstandigheid, dat de Nederlandsche producent van die dagen niet
de hoogte van het loon maar het aantal arbeiders placht te veranderen, een illustratie te zien van Sombart's stelling, dat het
vroegkapitalisme kleine omzet met groote winst, het moderne
kapitalisme groote omzet met kleine winst nastreeft 2).
2. De bijslagen der armbesturen. Het in Engeland berucht geworden allowance-system is ook in Nederland in zwang geweest.
Onder de huiszittende armen, die bedeeld werden, waren niet alleen zij, die door werkloosheid, ziekte, invaliditeit of wat ook niet
in staat waren iets te verdienen, maar ook gewone valide arbeiders, die tengevolge van de talrijkheid van het gezin niet rond
konden komen. Deze ongezonde toestand, dat de armbesturen
loonbijslagen gaven, werd al door Hogendorp afgekeurd 3) ; maar
een dertigtal jaren later moest de Bosch Kemper evenzeer nog
zijn stem tegen dit systeem verheffen 4). Het is duidelijk, dat de
loonen er laag door werden gehouden 5 ) : de werkgever voelde zich
verantwoord geringe loonen te betalen, en de arbeider kon zijne
krachten voor geringen prijs aanbieden, beiden in de zekerheid
dat het armbestuur wel zou bijspringen. Door de concurrentie
werden zoodoende steeds meer arbeiders gedwongen hun toevlucht te nemen tot de armenkassen 6 ). De veel gehoorde klacht
over toenemende armoede is stellig mede aan het verderfelijke bijslagstelsel te danken geweest.
3. De onbekwaamheid der arbeiders. Over de geestelijke en lichamelijke capaciteiten van den arbeider zullen wij nog komen
te spreken. Volstaan kan dus worden met de opmerking, dat de
Nederlandsche arbeider uit die dagen algemeen wordt beschreven
als ondervoed, krachteloos, traag en onbekwaam, en dus weinig
waard was. Vandaar, dat aan kundige werklieden in vakken,
waarvoor bijzondere bekwaamheid vereischt was, hooge loonen
werden betaald 7 ).
9 Cf. J. de Bosch Kemper, Geschiedkundig onderzoek naar de arrnoede in onsVaderland, (2e dr.1860), p.18; Economist1868, p. 573; Sloet's Tijdschrift IX (1853), p. 29415.
▪ Sombart, Mod. Kap. II, p. 58.
4 ) Bijdr. Dl. VIII, p. 401. Cf. Dl. I, p. 160.
4) L.c., p. 205 sqq.
5) Afgezien nog van het bezwaar, dat op deze wijze bedrijven, die niet meer levensvatbaar waren, uit de openbare middelen in stand werden gehouden.
Cf. Beucker Andreae in Sloet's Tijdschr. VI (1851), p. 188.
• Verslag Kamer v. Kooph. Amsterdam 1864 (Gem. Verslag A'dam 1864, Bijl.
E. p. 106).
')

138

DE ARBEIDER ALS PRODUCENT

4. De zware belastingen op de eerste levensbehoeften. Pierson 1)
heeft in een magistraal betoog aangetoond de onjuistheid van Ricardo's uitspraak „a tax on wages is wholly a tax on profits" en
heeft in het licht gesteld, dat slechts onder bijzondere omstandigheden zulk een belasting op den ondernemer kan worden verhaald.
Zoodoende zuchtte de werkman evenzeer als zijn patroon onder
het drukkende fiscale stelsel van het land.
5. De bevolkingstoeneming. In een land als Nederland, waar het
bedrijfsleven tot 1850 een sleepend bestaan leidde en tegelijk de
bevolking toenam (tusschen 1815 en 1850 met 38%) moest het
aanbod de vraag naar arbeidskrachten allengs overtreffen. En
zoo was het ook in feite. Althans bij de lagere soorten van arbeid,
die weinig kennis vorderden, verdrongen de arbeiders elkaar op de
markt ; waar meer scholing vereischt was, werd omgekeerd juist
over gebrek aan handen geklaagd. Deze paradoxale toestand, dat
vaak in eenzelfde plaats gebrek aan werk en gebrek aan arbeiders
bestond, welke toestand dan ook de aandacht der tijdgenooten
trok 2), is dus volkomen verklaarbaar. Dat het daarnaast ook
voorkwam, dat in het eene deel des lands groote werkloosheid
was, in het andere over gebrek aan arbeiders werd geklaagd 8),
moet door andere oorzaken worden verklaard : de weinig ontwikkelde verkeersmiddelen en de regeling van de burgerlijke armenzorg, waarbij de geboorteplaats als domicilie van onderstand was
aangewezen en de mobiliteit van den arbeid kunstmatig werd
belet 4). Van arbeidsbemiddeling was bovendien nog nauwelijks
sprake; wel werden omstreeks 1850 in enkele steden primitieve
arbeidsbeurzen opgericht — te 's-Gravenhage 1846 5), te Maastricht 1852 6) — maar deze droegen een zuiver plaatselijk karak-

ter.

De toestand was dus de volgende : een toenemende arbeidersbevolking, die alleen voor inferieure arbeid geschikt was, en
moeilijk naar gelang van de plaatselijke behoeften kon toe- of af') Leerboek II' (1913), p. 485 sqq.

Portielje, i.e., p. 155; Coronel, Middelburg voorheen en thans, p. 15.
) 0.a. S. S. J. 1856, p. 53.
1 ) Ten gevolge van art. 3 der wet van 28 Nov. 1818, S. 40, bepalende dat de plaats,
waar men vier jaren had gewoond, de geboorteplaats als domicilie van onderstand
zou vervangen, poogden de gemeentebesturen bij voortduring de vestiging van arme
lieden te beletten of hen zoo spoedig mogelijk weg te manoeuvreeren.
9 Staatscour. 30 Mei 1846, no. 128. Het bestuur bestond uit „achtenswaardige ingezetenen" en droeg dus philanthropisch karakter.
Nijverheidscour. 1852, no. 2.
3
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stroomen. Dat het loon laag moest blijven, volgt hieruit van zelf.
6.Het ontbreken van arbeidersactie. Wij zullen in een later hoofdstuk de psychische gesteldheid van den negentiendeeuwschen arbeider in Nederland uitvoeriger in oogenschouw nemen. Daarom
worde hier voorloopig slechts het feit vastgelegd, dat hij te onontwikkeld, te ondervoed ook, was om op eenigerlei wijze aan pressie
op de werkgevers te denken.Vereenigingsleven was bij de meesten
onbekend, en de middelen om zich door middel van de drukpers te
uiten ontbraken. Een economische oorzaak voegde zich daarbij :
de vele werkloosheid, in de hand gewerkt door de al te uitgebreide
„liefdadigheid", gaf aan den ondernether meer het voorkomen van
een welkom werkverschaffer dan van een „uitbuiter".
De vraag, in hoeverre machtsuitoefening door de arbeiders invloed kan hebben op de loonshoogte, wordt in de theoretische
economie niet eenstemmig beantwoord. Von BOhm-Bawerk noemt
in zijn beroemd artikel „Macht oder Okonomisches Gesetz" slechts
drie gevallen, waarin machtsuitoefening duurzame loonsverhooging te weeg kan brengen. Een dier gevallen hebben wij hier voor
ons. Arbeidersactie zou de onnatuurlijke daling der loonen, welke
de stijging van het prijsniveau met zich bracht, hebben kunnen
tegenhouden of zou althans het aanpassingsproces hebben kunnen
verhaasten 1 ). Ook zou een arbeidersorganisatie een middel zijn
geweest tegen den loondrukkenden invloed der vele werkloozen.
7. De liberate staathuishoudkunde leerde in die dagen — wij
komen er nog op terug — dat het loon door vraag en aanbod wordt
bepaald en dat dus eenerzijds alle actie van arbeiderskant onvruchtbaar is, anderzijds de ondernemer zich niet behoeft of
te vragen, of hij aan zijn arbeiders wel een menschwaardig bestaan
deelachtig doet worden. „Het is" — aldus formuleerde De Bruyn
Kops het scherp in zijn leerboek — „niet de meester die de dagloonen bepaalt" 2). Het schijnt ons niet aan twijfel onderhevig, dat
de ze fatalistische en ook wel partijdige leer mede de loonen zoo
hier als elders laag heeft gehouden.
8. De vele inwonende arbeiders. Dezen factor plaatsen wij achteraan, omdat hij een uitvoeriger bespreking verdient dan binnen het
kader van het betoog omtrent de loonshoogte noodzakelijk is. Uit
die bespreking zal blijken, dat het aantal werklieden, dat bij den
Cf. Van den Tempel, i.e., p. 218 sqq.
*) J. L. de Bruyn Kops, Beginselen van Staathuishoudkundel (1850), p. 239.
1)
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patroon inwoonde, tegenover hedendaagsche toestanden opvallend groot was. Waarom werkte deze omstandigheid loondrukkend ? Omdat er daardoor een niet onaanzienlij k aantal arbeiders
was, dat de stijging der prijzen niet of weinig voelde en dus voor
loonsverhooging niet in aanmerking kwam. De conservatieve tendens in de loonshoogte werd hierdoor versterkt 1 ).
Een betrekkelijk veelvuldig voorkomende soort van naturaloon
was de verstrekking van kost en inwoning. In de eerste plaats hadden de boeren, evenals nu, hunne inwonende knechts, die meestal
behoorlijk werden beloond. Zoo verdienden omstreeks 1850 in de
kleistreken fangs de I Jseloevers : een groote of bouwknecht
/ 100, een middenknecht f 40—f 50, een kleine knecht f 20—f 30
per jaar, benevens kost en inwoning en een „toebaat" van 1 paar
schoenen, 2 hemden en 2 linnen broeken 2). Doch daarnaast waren
er tal van industrieele bedrijven, waarin de knechts bij den patroon inwoonden. Nergens blijkt dit duidelijker dan uit de Geldersche opgaven van 1817, die wij reeds eerder gebruikten. Te
Arnhem 3) woonden de meeste papiermakersknechts in den watermolen ; zij ontvingen behalve het naturaloon / 20—f 50 per jaar,
de eerste inecht / 90 a f 100. Kost en inwoning genoten aldaar ook:
de timmerlieden, smeden, schoenmakers- en korenmolenaarsknechts ; hun geldverdienste bedroeg gemiddeld ongeveer / 50 per
jaar. Te Lochem 4) zijn het de smeden, schoenmakers, linnenwevers en blauwververs, die inwonende knechts hebben. Van de
andere provincien ontbreken soortgelijke opgaven. Uit latere
jaren weten wij echter, dat het verschijnsel zich ook daar voordeed. In het bakkersbedrijf woonden, voordat de broodfabrieken
ontstonden, de gezellen bij den meester in 5). De bleekerij en in de
Haarlemsche duinstreek hadden intern dienstpersoneel, mannen
zoowel als vrouwen, die / 80—f 120 per jaar uitbetaald kregen 6).
Verder werd dezelfde toestand aangetroffen in vele molenaarsbedrijven, waarin het van belang was de knechts steeds bij de hand
1 ) „Le salaire en nature, avec sa stabilite inherente aux objets eux-memes bien determines qui le constituent, crea, pour une grande partie des salaires, des bases fires,
souvent inchangees pendant des siecles": G. Schmoller, Le mouvement historique des
salaires de 1300 a 1900 (1904), p. 11 (Overdruk uit de Revue internationale de sociologie).
') J. Zeehuisen in Sloet's Tijdschrift VI (1851), p. 398.
5 ) Ongedateerde opgave uit 1817.
') Gem. Best. Lochem aan den Gouverneur, 26 Aug. 1817.
Coronel in Economist 1870, p. 230. Goudriaan, 1.c., p. 60.
') S. Jk. 9e jrg. (1860), p. 303.
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te hebben om van gunstigen wind gebruik te kunnen maken 1).
Ditzelfde effect kon echter ook worden bereikt, als men de
knechts op het molenerf wonen liet, zooals dit in de Amsterdamsche houtzaagmolens het geval was ; hier verdienden de werklieden / 5—f 6.50 per week benevens vrije woning en brand 2). Opmerkelijk is nog het groot aantal bedrijven met intern personeel
in de provincie Groningen: scheepstimmerwerven 3), schoenmakerijen 4), kuiperijen 5 ), wagenmakerijen 5), touwslagerijen 6 ).
Hoe meer in een volkshuishouding het gebruik heerscht, dat de
werklieden bij den patroon inwonen en van dezen den kost krijgen
des te meer hebben hier de arbeidersverhoudingen een patriarchaal
karakter ; van een bewuste klassetegenstelling kan in dergelijke
gevallen geen sprake zijn. Wij kunnen derhalve in het bovenstaande een bevestiging zien van de stelling, dat Nederland tot 1870
nog in het vroegkapitalistische tijdperk verkeerde 7).
Truckstelsel en gedwongen winkelnering. Bij de kinderarbeidenquéte van 1841 werd door de Regeering ook een vraag gedaan
naar „verstrekkingen in natura" door de patroons. Duidelijk was
deze vraag niet. Een naturaverstrekking kan iets geheel bijkomstigs hebben, hetzij van humanen aard — zooals de uitreiking van
soep met vleesch en van koffie in een Amsterdamsche stoomrijstpelmolen 8 ) — hetzij van zeer verwerpelijk allure, zooals de
jenever, die de Moordrechtsche touwslagers kregen 9). Zij kan echter ook een hoofdbestanddeel van het loon uitmaken, en is dan in
het zgn. trucksystem ontaard. Vermoedelijk heeft de flauwe begrenzing der vraag in 1841 de antwoorden zoo geheel onvoldoende
doen zijn; vele provincien gingen er zelfs niet op in. B. en W. van
Eindhoven berichtten, dat het „misbruik" van naturaverstrekkingen wel voorkwam, ook in N.-Brabant, maar niet te Eindhoven zelf 10). Andere berichten over truckstelsel ontbreken ; veelte
zijn voorgekomen schijnt het in alle geval niet.
') Cf. S. Je. 1854, p. 333, 348.
' ) S. Jk. 1857, p. 309.
' ) Id. 1860, p. 297.
4 ) S. Je. 1855, p. 381.
4 ) Ibid. p. 401.
4 ) Ibid. p. 358. Cf. H. A. Wynne in Bijdr. tot de kennis v. d. tegenw. staat der prov
Groningen I (1860) p. 76.
7) Cf. Sombart, Mod. Kap. II, p. 824.
8) Gem. Versiag A'dam, 1855, p. 82.
') Economist 1855, p. 36.
1O) E. H. J., VIII, p. 133.
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Bij de gedwongen winkelnering staat de zaak anders ; hier komen
van verschillende kanten aanwijzingen, dat dit misbruik niet ongewoon was. Vooreerst in Twente, waar menig fabrikant tevens
van huis uit winkelier was en er zoodoende vanzelf toe kwam, zijn
beide functies dooreen te mengen 1 ). Te Roermond kwam het
euvel in 1841 voor; weliswaar zeggen B. en W. dier stad, dat „de
gewoonte tot nadere afrekening der arbeidsloonen eenig crediet in
goederen te openen" slechts facultatief is en tot geen misbruiken
aanleiding geeft, doch het is bekend genoeg dat ook zonder directen dwang om in den patroonswinkel te koopen de practische verplichting daartoe drukkend kan worden gevoeld. De Staatscommissie van 1863 beyond, dat te Woensel en te Tilburg de gedwongen winkelnering nog bestond 2). Ook ten platten lande vinden
wij haar gesignaleerd. In Friesland waren vele cichoreidroogers
tevens winkeliers 3) ; in de Groninger veenkolonien verstrekten
vele „veenbazen" aan hun turfgravers crediet, hetzij van henzelf
hetzij bij andere winkeliers, waarbij van de gegeven voorschotten
geen behoorlijk boek werd gehouden 4). Het sterkst doorgedrongen echter schijnt de gedwongen winkelnering te Hilversum te zijn
geweest. Volgens Dr. J. F. van Hengel, die geneesheer ter plaatse
was en op deze misstanden de aandacht vestigde, was dit stelsel
oorspronkelijk door de fabrikanten ingevoerd om te beletten, dat
het loon aan sterke drank e. d. werd verbrast 6). Het is mogelijk;
maar dat deze goede maatregel later ontaardde, staat dan toch
vast. De Hilversumsche fabrieksarbeider ontving van zijn loon de
helft, soms 4/6 , in bons 6 daarmede moest hij inkoopen doen in
den winkel, die door den fabrikant of verwanten van dezen werd
gehouden. Niet alleen waren de artikelen in deze patroonswinkel
duurder dan elders, maar ook mocht de arbeider zijn bons niet opsparen hij was verplicht ze in te wisselen voor waren. Het gevolg
was, dat artikelen werden gekocht, die niet benoodigd waren; dan
zag men de arbeiders den melkboer betalen b.v. met . . . . zeep 7
Een misbruik, dat naar den aard weinig verschilde van de be) ;

).

1 ) Stork, 1.c., p. 25, 28.
') R. S. C., p. 864, 876.
I) Beucker Andreae in Sloet's Tijdschrift VI, p. 160.
4 ) Tack, Hollandsganger, p. 168.
6 ) J. F. van Hengel, De Hilversumsche fabriekarbeider (Schat der Gezondheid, 4e
jrg. 1861, p. 332).
4 ) R. S. C., p. 820; De Jong v. B. en D., l.c., p. 9.
*) Economist 1862, p. 270.
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looning in natura, was de vooral in Twente heerschende gewoonte,
in vreemde (Duitsche) munt te betalen. De Twentsche fabrikanten betaalden in thalers, die zij met f 1.80 gelijk stelden doch zelf
goedkooper konden koopen (in 1860 voor f 1.70—f 1.75) 1). Deze
gewoonte had niet slechts in de grensstreken plaats, maar in het
geheele oosten en midden der provincie; in 1837 was het vreemde
geld al tot zes uren afstand van Deventer doorgedrongen 2). Voor
de arbeiders beteekende deze wijze van loonbetaling een nadeel,
omdat vele winkeliers met thalerS geen genoegen namen of ze althans slechts tegen koerswaarde accepteerden. Reeds in 1831
requestreerden verschillende winkeliers, kooplieden enz. uit Almelo aan den Gouverneur hierover ; blijkbaar ondervonden ook zij
schade en hinder van het vreemde geld 3).
Loonvormen. Of de bedragen, die de arbeiders verdienden, tijdloonen dan wel stukloonen waren, is ons Lang niet altijd bekend.
Wanneer wij het geheele materiaal betreffende het loon overzien,
dan krijgen wij echter wel den sterken indruk, dat het tijdloon de
overheerschende vorm was. Waar het stukloon in 't algemeen hoogere eischen stelt en aan de bedrijfsontwikkeling en aan de bekwaamheid der arbeiders, was dit resultaat trouwens te verwachten 4). Wij kunnen slechts een drietal bedrijven noemen, waarin
het stukloon een veel voorkomende loonvorm was : de textielnijverheid, de steenbakkerij en de touwslagerij. Dat in de calicotweverijen de betaling geschiedde per afgeleverd stuk 5), is te verklaren
uit den nauwen band met de huisindustrie: de huisarbeider werd
uiteraard naar 't stuk beloond. Op de steenfabrieken was betaling
per 1000 steenen gebruikelijk 6 ). In de touwslagerijen werden de
arbeiders pondsgewijze beloond 7). Van complementair stukloon
hooren wij uiterst zelden; dat de arbeiders op de beetwortelsuikerfabriek te Zevenbergen voor elken extra met sap gevulden ketel
een toelage ontvingen, die volgens een bepaalde schaal onder hen
werd verdeeld, is een op zichzelf staand geval 8). In werkelijkb.eid
1 ) Economist 1861, p. 455.
') J. H. Halbertsma, Weefschool te Goor (Overijs. Alm. 1837), p. 118.
') Het rekest is afgedrukt in Economist 1860, p. 383/4.
Natuurlijk komt daarbij, dat stukloon alleen bij quantitatief meetbare productie
mogelijk is.
') Cf. E. H. J. VIII, p. 97-99, 222.
9 S. Jk. 12e en 13e jrg. (1865), 2e Ged., p. 339.
7) E. H. J. VIII, p. 76; S. Je. 1853, p. 331.
8) R. S. C., p. 852.
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zullen wel meer dergelijke regelingen hebben bestaan; wij nemen
echter aan dat, bij grootere verbreiding, het aantal berichten ook
grooter zou zijn geweest.
Langs denzelfden weg komen wij tot de slotsom, dat gezinsloon
niet gebruikelijk was. In de Amsterdamsche suikerraffinaderij verdienden de gehuwde mannen / 8.50, de ongehuwde / 8.— per
week 1). Ook in de Zeeuwsche calicotweverij en was het loon der
ongehuwden lager dan dat der gehuwden 2) ; deze fabrieken droegen echter, naar wij weten, semi-armenzorgkarakter en mogen
dus niet meetellen.
Ploegloon komt een enkele maal voor. De seizoenarbeiders in de
Haarlemmermeer, die in de vlasteelt werkzaam waren, werkten
, onder aanvoering en voor rekening van een voorman 3).
Winstdeeling en participatie waren beperkt tot enkele gevallen
die wij om hun zeldzaamheid willen noteeren. In Salland kregen
de schepers of herders, behalve kost en inwoning, „toebaat" en
f 30 a / 40 per jaar, ook eenige schapen uit de kudde. „De scheper
heeft alzoo aandeel in het kapitaal van zijnen heer" 4). Verder
kwam het in de zeevisscherij voor, dat de reeders aan de visschers
aandeel in de winst gaven ; bij de walvischvangst was dit trouwens
van ouds gebruikelijk 5).
Over de berekening van het loon (per uur, per dag, overwerkregelingen enz.) kunnen wij door gebrek aan gegevens geen mededeelingen doen. Wel over de uitbetaling ervan. In den regel wend
het loon wekelijks betaald, en wel op Zaterdag. In enkele steden
geschiedde het op een anderen dag : in Zwolle op Donderdag, opdat de vrouw op de Vrijdagmarkt inkoopen kon doen 6). Te Groningen wist de in 1851 opgerichte Vereeniging tegen het pauperisme te bewerken, dat het meerendeel der patroons niet des Zaterdags uitbetaalde 7 ). Een voor de werklieden minder gewenschte
toestand trad in, als langere uitbetalingstermijnen in zwang waren; te Roermond en te Maastricht kwamen veertiendaagsche betalingen voor, en in de fabriek van Regout in laatstgenoemde
1)

S. Jk. 1858, p. 305.
Coronel, Gezondheidsleer, p. 366.
9 Ter Veen, 1.c., p. 87.
') J. Zeehuisen in Sloet's Tijdschrift VI (1851), p. 399.
Economist 1866, Bijblad, p. 418; Hand. Mij van Nijverh. 1873, p. 180.
4 ) De Jong v. B. en D., 1.c., p. 44 (noot 3).
7 ) Economist 1854, p. 214.
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stad zelfs maandelijksche 1). De nadeelen van deze regeling, waarmede de patroon waarschijnlijk zijn arbeiders steviger aan zijn
onderneming bedoelde te verbinden, waren groot : het groote bedrag, dat in eens werd ontvangen, gaf aanleiding tot verkwisting,
terwijl v66r het verstrijken van een termijn het verdiende geld gewoonlij k op was en er dus op crediet moest worden ingekocht.
Overige arbeidsvoorwaarden. Enkele fabrieksreglementen, die wij
bezitten, geven een kijk op den dagelijkschen gang van zaken van
de betrokken ondernemingen. Uit het reglement van een Eindhovensche textielfabriek, dat de Staatscommissie in haar rapport
(p. 879) afdrukte, blijkt, dat de regeling der boeten hier hoofdzaak
was. Een kwartier te laat komen beteekende een boete van 1 cent,
meer dan een kwartier 3 cent, meer dan een uur 10 cent; praten 2
cent, vloeken 10 cent. Op drankmisbruik stond een zware straf :
50 cent boete plus een dag schorsing 2).
Merkwaardig is ook, om een voorbeeld te nemen van een door
particulieren geexploiteerd werldmis, de dienstregeling in de fabriek op Feijenoord, die wij reeds eerder ontmoetten 3). De kindren, die daar werkzaam waren, sliepen van 8 uur 's avonds tot 4
uur 's ochtends; de werktijden waren: 's ochtens 5-9 en 10-2;
's middags van 4 8. Tusschen 9 en 10 uur v.m. ontvingen zij
Rumfordsche soep, 's middags om half 4, „pottage" met vleesch,
behalve de gewone maaltij den. De overige tijd, waar nog een uur
voor onderwijs of ging, strekte tot „uitspanning of verlustiging".
Als zwaarste straf gold: „afzondering in een apart verblijf".
Dat dikwijls goede fabrieksreglementen niet werden nageleefd,
leeren Coronel's waarnemingen betreffende de Amsterdamsche
diamantindustrie. Hier bestonden verschillende voorschriften omtrent veiligheid, reinheid en arbeidsindeeling, maar de arbeiders
stoorden er zich niet aan.
De Eindhovensche fabriek, die zoo juist werd vermeld, had een
eigen ziekenfonds, waarin de werklieden verplicht waren bij te
dragen; de laagste premie (voor loonen beneden f 1.— per week)
bedroeg 1 cent in de week, de hoogste 5 cent (voor weekloonen
boven f 4). De uitkeering bij ziekte was op zijn hoogst f 3.— 4).
') R. S. C., p. 938, 903.
') Een reglement van een looierij uit 1839 is afgedrukt bij G. van den Bergh, De
medezeggenschap der arbeiders in de partikuliere onderneming (1924), Bijl. 2.
8 ) G. A. A., A. Z. 1814, no. 3530.
4 ) R. S. C., p. 880.
Brugmans, Arbeidende Klasse.
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Dergelijke fabrieksfondsen kwamen bij groote ondernemingen
meer voor. Calisch 1 ) kende er in 1851 te Amsterdam, buiten het
ondersteuningsfonds van de H.I J.S.M., drie : het ziekenfonds van
de Nederlandsche suikerraffinaderij, dat van de machinefabriek
van Schutte en Weiler (opgericht 1845) en dat van de fabriek van
stoom- en andere werktuigen onder de firma Paul van Vlissingen
en Dudok van Heel (opgericht 1843). Ook in de Rotterdamsche
pendant van laatstgenoemde onderneming, de fabriek op Feyenoord, was door Roentgen een fonds ingesteld om het personeel of
de weduwen schadeloos te stellen bij ziekte of sterfgeval 2). Gedetailleerder zijn de gegevens, die beschikbaar zijn over het in 1856
voor de domaniale mijnen te Kerkrade opgerichte fonds. Het lidmaatschap was voor alle mijnwerkers verplicht ; zij kregen aanspraak op pensioen, vrije geneeskundige hulp, vrij onderwijs voor
de kinderen, en geldelijke uitkeering bij ziekte, verwonding en begrafenis. Bij ziekte en ongeval kregen zij de helft van hun loonbedrag uitbetaald 8). Welke premien werden gestort, blijkt hier niet.
Wel is dit bekend van de katoenfabriek van De Heyder en Co.
te Leiden: de arbeiders betaalden daar van elken verdienden gulden 1 cent; de firma verhoogde zelf alle bijdragen met 50% 4).
Vermelden wij ten slotte, dat fabrieksziekenfondsen bestonden
bij de firma Salomonson te Nijverdal 6) en te Hellendoorn 8) en
dat ze ook in Arnhem 7 Tilburg 8) en Maastricht 9) worden gesignaleerd. Men ziet ook hier het niet steeds voldoende opgemerkte
verschijnsel, dat het grootbedrijf vaak beter voor zijn arbeiders
zorgt dan het kleinbedrijf.
Ten gevolge van de inlijving had de Fransche wet van 12 April
1803 (22 Germinal XI) 1 °) met het daaraan verbonden uitvoeringsbesluit 11) ten onzent rechtskracht gekregen. Hierbij ontving ieder
werkman van overheidswege een legitimatiebewijs, livret of zakboekje genaamd, waarin stonden vermeld: naam, leeftijd, geboor) ,

') N. S. Calisch, Liefdadigheid te Amsterdam (1851), p. 476.
• M. G. de Boer, Leven en bedrijf van Gerhard Moritz Roentgen (1923), p. 135, 158.
9 E. van der Elst in Economist 1860, p. 162/3.
• Economist 1865, p. 454.
• Sloet's tijdschr. Dl. XIV (1857), p. 75.
') E. H. J. VIII, p. 210.
7 ) Arbeidsloonen en levensbehoeften in de gemeente Arnhem (1870), p. 20.
') R. S. C., p. 865.
') J. H. Wijnen, De arbeid der kinderen in fabrieken, p. 29.
Fortuyn, Verzameling van wetten enz. II, p. 249 sqq.
") 1 December 1803 (9 FriMaire XII), Fortuyn l.c., p. 279 sqq.
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teplaats, signalement, beroep van den arbeider en de naam van
den patroon. Deze laatste hield het boekje onder zich, maar was
verplicht het aan den werkman bij het eindigen van de dienstbetrekking terug te geven, na begin en einde van den diensttijd erin
te hebben genoteerd. Hoewel deze wet ook na de Restauratie van
kracht bleef raakten de livretten al ras in onbruik. Echter niet
geheel; in het Zuiden des lands werden ze nog in de tweede helft
der eeuw aangetroffen : in de Zeeuwsche calicotweverij 2), te Eindhoven 3), in Limburg 4). Dat de voordeelen, die het livrettenstelsel aan de patroons hood 5) niet geheel vergeten waren, blijkt uit
de talrijke malen, dat voor wederinvoering werd gepleit, o.a. door
de Kamer van koophandel te Leiden 6 ). Bij de ldnderarbeidenquéte van 1841 verklaarden zich twee gouverneurs er voor, die
van Zeeland en van Zuid-Holland 7). Gewoonlijk lag het in de bedoeling der voorstanders, dat op de boekjes ook aanteekeningen
omtrent gedrag en bekwaamheid zouden worden gemaakt.
Ons overzicht van den arbeider als producent zou niet volledig
zijn, indien wij niet ook in oogenschouw namen de omgeving,
waarin hij placht te werken. De patroon was bij het inrichten van
zijn fabriek of werkplaats volkomen vrij ; geen staatsgezag stelde
hem voorschriften. Wel was er een besluit van 1824 (K. B. 31
Jan. 1824, Stb. 19), waarbij de oprichting van sommige fabrieken
en trafieken afhankelijk werd gemaakt van een vergunning van
overheidswege, doch hierbij kwamen alleen eventueel gevaar,
schade of hinder voor het publiek in aanmerking ; de situatie der
arbeiders bleef buiten beschouwing. Voor het toezicht op de
stoomtoestellen geldt hetzelfde.
Wij zeiden kort te voren, dat de grootindustrie veelal beter
voor hare arbeiders zorgt dan de kleinindustrie. Wat de inrichting der fabrieken aangaat, zouden wij hetzelfde kunnen opmerken ; uit de volgende regelen zal blij ken, dat in hygienisch opzicht
de fabriek gewoonlijk verkieselijk was boven het woon-arbeidsver1) Tot hoelang is onzeker. Cf. Fortuyn, 1.c. en Breukelman, Wetten en verord. van

Franschen e.a. oorsprong (1892), p. 91.
') Compel, Gezondheidsleer, p. 283.
I) R. S. C., p. 871.
') H. J. Koenen, Voorlezingen over de gesch. der nijverheid (1856), p. 39.
') De arbeiders moeten er gewoonlijk niets van hebben, omdat de patroons pressie
kunnen uitoefenen door met inhouding of plaatsing van ongunstige aanteekeningen
te dreigen. Cf. Stieda in Hwb. der Staatswiss.', Dl. I, p. 913 s.v. Arbeitsbuch.
') E. H. J. IV, p. 16.
') Id. VIII, p. 155, 175.
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trek en de kleine werkplaats. Een eenigszins volledig overzicht is
natuurlijk niet te geven ; wij volstaan met hier en daar een kijkje
te nemen.
Beginnen wij met de Amsterdamsche diamantindustrie, waarvoor Coronel onze gids is. De werkplaatsen op de zolders, waar
deze industrie in den aanvang der 19e eeuw uitsluitend werd uitgeoefend, waren „broeinesten van onzedelijkheid, onreinheid en
ziekte". Behoorlijke afvoer van de kolendamp der vuurpotten en
olielampen ontbrak; vaak waren de zolders tochtig en bouwvallig.
Door de enge ruimte en het slechte onderhoud van de werktuigen
hadden veel ongelukken plaats 1 ). Toen het fabriekssysteem in
zwang kwam sedert 1822, werd de toestand belangrijk beter, vooral toen de paarden in een afzonderlijk lokaal werden opgesteld en
het gas de olielamp verving. De werktijd werd nu ook korter en
meer ordelijk verdeeld. Toch werd ook in 'de fabrieken geklaagd
over bedorven atmosfeer en snikheete temperatuur 2 ).
Dat in de textielindustrie de fabriek de voorkeur moest hebben
boven de huisindustrie, zag reeds Hogendorp in. Hij achtte het
„een troostrijke waarheid, dat het werkvolk in de fabrijken luchtiger en ruimer staat of zit, minder zwaar werk verrigt, gezonder
blijft" 3). Latere waarnemingen bevestigen dit. In 1861 waren er
te Enschede drie soorten spinnerijen 4) :
a) de handspinnerijen. „De localen dezer zonder stoom werkende fabrieken zijn oud, slecht en beknopt". Wij leerden ze al
kennen uit Stork's beschrijving 5 ).
b) de oude fabrieken, waarin de zuiveringsmachines door
stoom, de andere door handkracht werden bewogen. Hier was de
atmosfeer met katoenfstof bezwangerd en voor de gezondheid
nadeelig.
c) de nieuwe stoomfabrieken, waar alles door den stoom in beweging wordt gebracht. In deze spinnerijen was de atmosfeer veel
gezonder. Bij zijn beschrijving van de Leidsche wolfabrieken in
1864 laat ook Coronel niet na te wijzen op den gunstigen invloed,
dien de invoering van de stoomkracht op de werklieden had 6).
1) Economist 1865, Bijblad, p. 79.
2) Ibid. p. 81/2.
8 ) Bijdr. III, p. 11.
') E. H. J. VIII, p. 220/1.
6 ) Een beschrijving van zulk een oude handspinnerij in het Twentsch dagblad
Tubantia van 8 Maart 1924 (mededeeling van den heer C. J. Snuif te Enschede).
°) Tijdschr. v. Geneesk. 1864, p. 225 sqq.
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Verbetering van techniek en van hygiene gingen hier dus hand in
hand.
Dat de huisindustrie het uit een oogpunt van hygiene volkomen
tegen de fabriek moest afleggen, spreekt van zelf. Het verbaast
ons derhalve geenszins, dat te Helmond een geneeskundige aan de
Staatscommissie verklaarde, dat de gezondheidstoestand der wevers zou verbeteren, als zij in plaats van thuis in de fabriek gingen werken 1 ). Zijn collega Van Hengel te Hilversum maakte dezelfde opmerking : de op de fabriek werkende zwartwevers ondervonden veel minder schade aan hun gezondheid dan de streepwevers, die thuis arbeidden 2).
Ten slotte willen wij, wederom onder leiding van Coronel, de
Zeeuwsche calicotfabrieken bezoeken. Gunstig kan het oordeel
niet luiden. De gebouwen verkeerden in het algemeen in onvoldoende hygienischen toestand. De meeste waren wegens de spleten in deuren, vensters en ramen zeer tochtig ; de zolderwerkplaatsen waren in den zomer ondragelijk heet, in den winter koud. De
verwarming was onvoldoende en ondoeltreffend; de verlichting
hoogst gebrekkig, soms zelfs gevaarlijk en schadelijk. De luchtverversching liet, vooral als de lampen brandden, alles te wenschen
over. De privaten veelal ondragelijk vuil en aanleiding gevend tot
onzedelijkheid. Zorg voor de hygiene ontbrak; de mannen brachten met hun klompen veel vuil naar binnen, en verontreinigden
den grond door te pruimen en te spuwen 3). En nu moet nog in aanmerking worden genomen, dat deze fabrieken onder commissies
van toezicht stonden, waarvan aanzienlijke ingezetenen lid waren
en dat men hier geenszins met zuiver speculatieve ondernemingen
te doen had. Als ongunstige uitzonderingen mag men deze wevetijen dus geenszins beschouwen, eerder het tegendeel.
Aan maatregelen, om de arbeiders in de fabrieken voor gevaarlijke machines te beveiligen, werd niet gedacht. In de oude
Leidsche wolfabrieken waren de machines somtijds zoo dicht bij
elkaar geplaatst, dat de werklui over de grijpraderen heen moesten springen om van het eene looppad in het andere te komen 4).
1)

R. S. C., p. 888. Cf. Coronel, Gezondheidsleer, p. 313.
J. F. van Hengel in Schat der Gezondheid IV, (1861), p. 336. De zuivering der
haren van kalk en stof geschiedde door middel van een „snormolen", die de geheele
omtrek grijs van stof deed worden en de arbeiders deed zeggen: „Liever vijf jaar bij
de strafdivisie dan een jaar in den snormolen" (ibid., p. 337).
$) Coronel, Gezondheidsleer, p. 371/2, 305 sqq.
') Coronel in Tijdschr. v. Geneesk. 1864, p. 226.
1)
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De Staatscommissie noteert het als een soort merkwaardigheid,
dat in een fabriek te Tilburg de drijfriemen, om ongelukken te
voorkomen, in houten kokers zijn gevat 1 ). Een kijkje op de
zorg voor het zedelijk peil der werklieden geeft de Zevenbergsche
beetwortelsuikerfabriek. Achter de fabriek was voor de arbeiders,
die niet ter plaatse woonden, een keet gebouwd waarin mannen,
vrouwen, jongens en meisj es péle mele den nacht doorbrachten.
„Overigens was de keet op zichzelve niet kwaad", merkt de Commissie droogj es op 2).
Onder de vele factoren, die het lot van den arbeider als producent bepalen, is er een, dien wij in het voorafgaande slechts terloops hebben vermeld : de arbeidsgelegenheid, de mogelijkheid
voor den arbeider om werk te krijgen. Dat in de eerste helft der
eeuw, en vooral tusschen 1840 en 1850, de werkloosheid groot moet
zijn geweest, blijkt duidelijk uit verschillende berichten 2). Volgens de regeeringsverslagen over het armwezen steeg het aantal
personen, aan wie door instellingen van weldadigheid werk werd
verschaft, regelmatig van 1818 tot 1855; sinds dat jaar, waarin de
top werd bereikt met 13.500 behoeftigen, daalde het even geleidelijk 4), wat in de na 1850 nieuw oplevende welvaart een gereede
verklaring vindt. Onder de huiszittende armen, die bedeeld werden, waren stellig een aanzienlijk aantal valide arbeiders, die niet
aan den kost konden komen. Daar echter het aandeel van deze categorie in het totaal niet bekend is, zijn de cijfers omtrent de bedeelde armen, zooals die in de regeeringsverslagen voorkomen,
voor ons doel niet bruikbaar en moeten wij derhalve met de enkele
vermelding van het werkloosheidsvraagstuk volstaan.

) R. S. C., p. 864.
9 Ibid., p. 852.
9 Portieltje, 1.c., p. 64. Cf. Von Gagern's bericht over Nederland in 1843 „Viele
Arbeiter sind ohne Brot, and die Zahl der Armen hat in furchtbarem Maasse zugenom
men". (H. von Gagern, Leben des Generals Friedrich von Gagern, HI (1856), p. 510).
9 Cf. grafiek No. II bij Methorst, 1.c.
1
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Een onderzoek naar den toestand der arbeidende klasse mag zich
niet beperken tot den arbeider als werker, als producent. Wij dienen evenzeer te weten, hoe hij het inkomen, dat zijn deel werd,
besteedde. Daartoe moeten twee dingen worden nagegaan : op
welke wijze hij in de meest elementaire behoeften — voeding,
kleeding, huisvesting voorzag, en voorts, welke andere behoeften hij nog kon bevredigen. Wat dit laatste betreft, kunnen
enkele arbeiders-budgets goede diensten bewijzen.
De voeding van den Nederlandschen arbeider in de 19e eeuw
was uiterst karig. De Bosch Kemper noemde haar „zeer armoedig", al voegt hij er de bijzonder geruststellende mededeeling bij,
dat sterven van honger zeer zelden voorkomt 1). Onder de voedingsmiddelen nam de aardappel onbetwist de eerste plaats in gedurende het geheele tijdperk dat ons bezighoudt 2). Ze werden gewoonlijk met wat azijn en mosterd naar binnen gewerkt in groote
hoeveelheden, ook reeds door jonge kinderen, die daardoor veelal
klierachtig werden en harde opgezette buiken kregen 4). Aileen op
bijzondere dagen werden de aardappelen met wat olie of vet gesmeerd 4). Brood werd niet in groote hoeveelheden gebruikt.
Tarwebrood Imam in 't geheel niet in aanmerking, daar de prijs
wegens den accijns te hoog was; de werkman at dus roggebrood
(waarop een accijns van 60 cent per 100 pond rustte, tegen f 2
9 De Bosch Kemper, Geschiedk. onderzoek naar de armoedes, p. 18/9.
Voor 1816: G. A. A., A. Z. 1816, no. 1440: „Het dagelijksche voedsel niet alleen
der schamele gemeente, maar ook van betere volksklassen heeft toch in de laatste jaren scher geheel in Aardappelen bestaan". Voor f 1850 o.a. Buys in Economist 1853,
p. 376; Coronel, Gezondheidsleer, p. 341; W. J. Biichner, Bijdr. tot de geneeskundige
topographie en statistiek der stad Gouda (1841), p. 33.
°) G. J. Mulder, De voeding in Nederland in verband tot den volksgeest (1847), p. 74.
4 ) D. de Vries Reilingh, Eenige aant. over het ontstaan en de verbreiding der cholera
te Groningen (1855), p. 20.
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op de tarwe) of brood uit gorten- of aardappelmeel 1). Het was dan
ook een bepaalde verbetering voor de arbeidende klasse, toen in
1856 de rijksaccijns op het gemaal werd afgeschaft. De in die dagen nogal eens geuite vrees, dat deze afschaffing alleen aan de bakkers en molenaars ten goede zou komen, werd niet bewaarheid.
De prijs van een Ned. pond fijn gebuild tarwebrood te Haarlem, die
op 3 December 1855 nog 47 cent had bedragen, was op 1 Januari
1856 reeds tot 36, op 11 Februari tot 34 cent gezakt 2). Dat het
verbruik sindsdien toenam, toonden de opbrengsten der gemeentelij ke accijnzen — die tot 1865 bleven bestaan — duidelijk aan 3) ,
en de Amsterdamsche Kamer van Koophandel kon dan ook in den
loop van 1856 concludeeren „dat de mindere klasse der bevolking
thans beter dan vroeger wordt gevoed" 4).
Vleesch was voor verreweg de meeste arbeiders een luxeartikel,
dat zij nimmer op tafel kregen. Gedurende de eerste helft van de
19e eeuw nam zelfs het vleeschverbruik per hoofd der bevolking
of 5). De afschaffing van de accijns op schapen- en varkensvleesch
in 1852 bracht ook hier eenige verlichting ; maar het vleeschverbruik onder de lagere klassen bleef gering, zoodat in 1861 de Gedeputeerde Staten van Friesland zich gelukkig achtten te kunnen
wijzen op den vermeerderden invoer van smeer (afval van vleesch),
dat zoo geschikt was om 't geniis aan vleesch te vergoeden 8). Dat
visch een geschikt vervangingsmiddel van vleesch kon zijn, kwam
bij de meeste arbeiders niet op 7 het was voor velen trouwens te
duur, zoodat als eenig voedsel naast den aardappel dikwijls een
goedkoope meelpap in aanmerking kwam.
Men meene niet, dat de hier geschetste voedingstoestand alleen
gold voor de bijzonder misdeelden onder de arbeiders. Integendeel,
alle bronnen die wij hier gebruikten doelen op den arbeider in het
algemeen Wij gelooven dan ook, dat de hoogleeraar Vissering zich
niet aan overdrijving schuldig maakte, toen hij verklaarde, dat het
voedingspeil, althans in de steden, even laag was als in Ierland 8).
) ;

1)

De Bosch Kemper, 1.c., p. 229/30; Biichner, 1.c., p. 37.
Economist 1856, p. 63. Cf. voor de prijzen te 's-Gravenhage: Economist 1874, p.
1292.
9 Id. 1858, Bijblad, p. 267.
4 ) G. A. A., A. Z. 1856, no. 12887.
9 Zie de tabellen Economist 1853, p. 195 sqq.
Multatuli (Idee6n, 2e bundel (1865), p. 118) vestigde op deze merkwaardige passage de aandacht.
7 ) G. J. Mulder, De voeding van Nederlanders (1845), p. 19; Buchner, 1.c., p. 42.
7 ) S. Vissering, Over werkloonen en volksvoeding (Herinneringen II, p. 283).
7)
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Een enkel woord over de drinkwaren, die gebruikt werden. De
gewone drank was koffie, of een zwart vocht dat daarvoor doorging. In de steden moest deze ten deele het drinkwater vervangen,
omdat de putten in de morsige volksbuurten gewoonlijk verontreinigd waren. Te Leiden beyond de Staatscommissie, dat van de
1057 putten 510 slecht, 146 zelfs zeer slecht waren; slechts van
187 was de toestand „goed" 1). Bier kwam onder de uitgaafposten
van een arbeidersgezin niet voor; het was een weeldeartikel voor
hen geworden 2). Daartegenover nam een andere drank een belangrijke plaats in: de jenever. Uit de talrijke mededeelingen hieromtrent blijkt duidelijk, dat het misbruik van sterken drank
zeer groot is geweest 3). Zelfs de vrouwelijke arbeiders waren van
een stevigen dronk niet afkeerig. „De steenen- en turfdraagsters
drinken jenever tegen de mans aan" 4). Men valle den arbeider
hierover niet te hard. Door de overheerschende aardappelvoeding
was de behoefte aan eenige prikkeling sterk, om het onaangename gevoel van holheid in de maag te verdrijven. Daarom zijn,
schreef de hoogleeraar Mulder in 1847, naast afschaffingsgenootschappen aanschaffingsgenootschappen noodig, die voor goed
voedsel zorgen 6). Bovendien : de eentonige of uitputtende arbeid,
de slechte woningtoestanden, de moedeloosheid en het gebrek aan
vooruitzicht op beter — alles dreef den arbeider naar de kroeg 8).
En alsof dit nog niet voldoende was, verstrekten sommige patroons jenever aan hunne werklieden 7).
Over de kleeding der arbeiders valt weinig wetenswaardigs mede te deelen. Volgens De Bosch Kemper kwam gebrek hieraan
zelden voor. Men staat, zegt hij, „dikwijls verwonderd over de
goede kleeding der schamele gemeente" 8). Wij zijn niet in staat,
de juistheid dezer opmerking te controleeren, doch moeten opmerken, dat Coronel bij de Zeeuwsche calicotwevers meermalen
van onvoldoende kleeding gewag maakt 9). Wat als normale klee') R. S. C., p. 771.
') Cf. Tijdschr. ter bev. van Nijv., X, p. 132.
') Zie b.v. Schilthuis, 1.c., p. 233; Van Hengel, Gooiland, p. 164; De Bosch gem-per's Tijdgenoot, 1843, p. 9; Economist 1871, p. 262.
4 ) Sloet's tijdschrift, DI. XXIV (1864), p. 92.
') G. J. Mulder, De voeding in Nederland, p. 72.
') Cf. Ter Veen, 1.c., p. 130.
') Zoo in het scheepstimmerbedrijf (Volksblad, uitgegeven door De vriend van armen en rijken, 8 Dec. 1858).
8 ) L.c., p. 20.
') Coronel, Gezondheidsleer, p. 365, 376.
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ding van de kinderen der arbeidersklasse werd beschouwd, leert
de uitrusting van de jongens en meisjes in het reeds meermalen
vermelde Feijenoordsche werkhuis. Behalve de bovenkleeding
waren de jongens voorzien van drie hemden, drie paar kousen en
drie zakdoeken, de meisj es van drie of vier hemden, en twee onderrokken ; kousen en zakdoeken als bij de jongens. De onderkleeding was dus wel opmerkelijk beknopt 1).
Met de huisvesting was het, als met de voeding, droevig gesteld.
Toen koning Willem III in 1853 aan het Koninklijk instituut van
ingenieurs inlichtingen verzocht omtrent de eischen, waaraan een
goede arbeiderswoning zou moeten voldoen, wenschte hij tevens
voorlichting „omtrent de middelen tot verbetering van den hoogst
ongunstigen toestand waarin de arbeidende standen in dit opzigt
verkeeren". De bewoordingen waren niet te sterk gekozen ; tot het
midden der eeuw vooral waren de woningtoestanden treurig. Men
dient hier echter een scheiding te maken tusschen de steden en het
platteland. In de steden waren de arbeiders gewoonlijk gehuisvest
in perceelen, die door de burgerklasse uitgewoond en daarom
door haar verlaten waren. Voor bewoning door talrijke arbeidersgezinnen waren die huizen dus noch bestemd noch geschikt.
Zelfs hoognoodige verbeteringen werden niet aangebracht, waardoor de vervallen toestand steeds verergerde. Daar anderzijds van
nieuwbouw tot ± 1850 nog geen sprake was, nam derhalve het
gebrek aan goede woningen in de steden gaandeweg toe 2). De
voorbeelden van slechte woningtoestanden liggen voor het grijpen. De commissie uit het Koninklijk instituut van ingenieurs
,condudeerde in het algemeen, dat de woningen der werklieden
niet zelden ten achter stonden bij de huisvesting, welke de dieren
genoten. De woningen te Utrecht misten alle eigenschappen, rapporteerde zij, die de wetenschap van een gezonde woning eischte.
Over Amsterdam luidde het eindoordeel : „hoogst ongunstig" a).
De woningen der Hilversumsche wevers achtte Coronel „diep ellendig" ; soms heerschte er „afzigtelijke verwaarloozing" 4). Te
Middelburg voldeed in 1859 bijna geen enkele arbeiderswoning
aan de eischen van hygiene, die Coronel zou wenschen te stellen.
2 ) Cf. J. J. Th. Poederbach, Het Armenhuis der stad Amsterdam (18e Jaarb. Genootsch. Amstelodamum, p. 122).
') De Bosch Kemper, Gesch. d. armoede, p. 21.
°) Verslag aan den Koning (1855), p. 4, 21, 22.
1 ) S. Sr. Coronel, In 't Gooi (Girls 1863, I, p. 468).
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En die eischen waren nog, naar hedendaagsche begrippen, uiterst
laag een of twee kamers per gezin ; zooveel bedsteden dater hoogstens in elk twee volwassenen en een kind moeten slapen ; voldoende
regen- of welwater. Vaak werd op een gezin van 8 leden een bedstede aangetroffen 1). Te Breda was het niet anders : de meeste arbeiderswoningen beantwoordden niet aan de eerste eischen der
gezondheidsleer 2). In het provinciaal verslag over 1868 werden de
woningen der Hehnondsche werklieden beschreven als „zeer slecht,
vochtig, donker, onzindelijk, overbevolkt en zonder voldoende
luchtverversching" 5). Erger kon het bijna niet.
Er was een speciale omstandigheid, die dit alles nog verergerde
het groote aantal kelderwoningen. Te Amsterdam woonden in
1858 8,69 % der ingezetenen in kelderwoningen, welk percentage
in 1873 tot 7,48 verminderd was. De Amsterdamsche Gezondheidscommissie bracht in 1873 ernstige misstanden aan het licht.
Het meerendeel der bewoonde kelders achtte zij voor bewoning
ongeschikt. 133 lagen 2 M. onder den beganen grond, bij 247 bedroeg de hoogte der zoldering slechts 1,50 Meter; ruim 1300
noemde zij, „in hooge mate vochtig" 4). Al werden niet al deze
kelders door arbeiders bewoond — in 44% werd een nering uitgeoefend — op de huisvesting der lagere klassen in het algemeen
geven de geschilderde toestanden zeker een kijk.
Ten platten lande waren de verhoudingen van eenigszins anderen aard; de qualiteit der woningen voor de arbeidende kiasse was
bier zeer uiteenloopend. Groot verschil was er b.v. in Friesland
tusschen de arbeiderswoningen in de gemeenten Menaldumadeel en
Barradeel, „die bijna paleizen zijn" en de half onderaardsche hutten te Rottevalle, Surhuisterveen en elders 5). Zeer armoedige behuizingen waren soms inderdaad het deel der landbewoners. Zoo
bezaten de wevers te Oldebroek niets anders dan een ruimte, 7 pas
lang en 5 pas breed, die in twee stukken was verdeeld : het grootste voor het huishouden, het kleinste voor het weefgetouw. De ledikanten waren van teenen gevlochten, met onderlagen van takkebossen; daar boven op kwam dan een stroozak 6). Te Warfum
') Coronel, Middelburg voorheen en thans, p. 247.
') Bericht uit Breda aan bet Hoofdbestuur van de Maatsch. van Nijverheid in 1865
(Arch. Mij. v. Nijv. 1865, no. 182, 9).
°) Geciteerd door A. Sassen in S. S. J., 1871, p. 239. Cf. R. S. C., p. 887.
4 ) Het rapport te vinden in Gemeenteblad Amsterdam 1874, afd. 1, Bijl. A.
°) Beucker Andreae in Sloet's Tijdschr. VI, p. 181.
4 ) Sloet's Tijdschr. IX, p. 293.
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was de eenige kamer der arbeiderswoningen zoo klein, dat men er
nauwelijks een tafel, eenige stoelen en een kist kon zetten; de zoldering was zoo laag, dat men niet rechtop kon staan 1). De arbeiderswoningen in de Zeeuwsche landbouwgemeenten heetten in
1848 „onzindelijk, vochtig, tochtig en bekrompen" 2). Maar anderzijds waren ook de armste plattelanders nog beter gehuisvest
dan menig stedelijk werkman. De onreinheid, de stank, de menschenopeenhooping met hare zedelijke en physieke gevolgen, zij
ontbraken hier. Bovendien waren vele buiten wonende arbeiders,
ook al oefenden zij gewonen stedelijken fabrieksarbeid uit, in het
gelukkige bezit van een stukje grand annex hun waning, waarop
zij wat groente konden telen of eenig klein vee konden houden 3)
In dat opzicht hadden met name de Twentsche en Tilburgsche
textielarbeiders het heel wat beter dan hun lotgenooten aan de
overzijde, de werklieden in Lancashire. Een voordeel, dat de arbeiders op het platteland genoten, was ten slotte nog, dat stookmateriaal hier gemakkelijker en goedkooper te verkrijgen was.
Terwijl voor den stedelijken arbeider de steenkool niet in aanmerking kwam wegens den hoogen prijs, de turf duur was wegens
den tot 1863 daarop rustenden accijns, en ook hout niet altijd
goedkoop genoeg was te verkrijgen 4), kon op het land in verschillende streken door houtsprokkelen een brandstof worden verworven, die bijna niets kostte.
De belangstelling voor het lot der arbeidende klasse, die zich na
1850 begon te openbaren — wij komen er uitvoerig op terug in een
later hoofdstuk — uitte zich onder meer hierin, dat en door fabrikanten en door speciaal hiertoe opgerichte vereenigingen het
bouwen van voor arbeiders bestemde woningen ter hand werd genomen 5). De meeste dier vereenigingen hadden een eigenaardig
karakter, half speculatief, half philanthropisch. De huurprijzen
waren zoodanig vastgesteld, dat het erin gestoken kapitaal eenige
procenten dividend opleverde; de oprichters en zij, die het kapi') H. A. Wynne, Huishoudelijke toestand der arbeidende klassen in de provincie
.

Groningen (Bijdr. tegenw. staat Groningen, I, 1860, p. 85).
9 Ph. J. Bachiene, Memorie betreffende den zedelijken en materieelen toestand
van de arbeidende klassen in de landbouwende gemeenten van Zeeland (Knuttel, Cat.
Pamfl. No. 28687), p. 18.
9 Cf. E. H. J. IV, p. 31.
') De Bosch Kemper, 1.c., p. 228.
9 Een enkel maal hadden in vroegere jaren sommige armbesturen e.d. reeds werkmanswoningen gebouwd. In Leiden bouwde de Maatsch. van Weldadigheid in 1835
er 33. (Blok, Holl. stad nieuweren tijd, p. 121).
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werden geduld. Het was de gemeente Schiedam, die hier in den
nieuwen koers voorging, door in 1854 een bouwverordening vast te
stellen, waarin o.m. aan B. en W. de bevoegdheid werd verleend te
gelasten, in slechte woningen verbeteringen aan te brengen ; werd
hieraan niet voldaan, dan zou onbewoonbaarverklaring volgen 1).
Het voorbeeld van Schiedam werd het volgende jaar door Rotterdam 2) en gaandeweg ook door andere groote steden nagevolgd
— Amsterdam kreeg zijn eerste bouwverordening in 1858 a) —
zoodat ook in dit opzicht na het midden der eeuw de woningellende lets van haar scherpte verloor.
Voeding en huisvesting : de wijze waarop deze beide elementaire
behoeften werden bevredigd, verklaart veel van de lichamelijke
en moreele ontwikkeling der arbeiders, zooals wij die nog zullen
schetsen. De overige behoeftenbevrediging, die thans aan de
beurt komt, is van niet zoo primair belang en kan dus in haar geheel worden behandeld. Zoo komen wij aan het budget van den
arbeider in het algemeen.
Nu zijn arbeidersbudgets, uit onze periode afkomstig, weinig
talrijk; bedenkelijker is, dat de weinige die ons zijn overgeleverd
— ze dateeren alle van na 1850 — veelal ernstige lacunes vertoonen. Dit mag echter, nu beter materiaal ontbreekt, geen beletsel
zijn, ze hier of te drukken 4). Ten einde het overzicht te vergemakkelij ken voegen wij de verschillende gegevens in tabelvorm bijeen 9.
Bij het beschouwen van deze tabel dient allereerst in aanmerking te worden genomen, dat zij feitelijk een te gunstig beeld geeft
van de werkelijke verhoudingen. Vooreerst waren in de metaalindustrie — wij wezen er vroeger op— de loonen hooger dan in de
meeste andere industrieen; de werkman M. A., die I 14 per week
verdient, zal wel een voorman zijn geweest. Bij den Utrechtschen

.

') Hand. 2e Kamer 1854/55, Bijl., p. 559.
°) De verordening is o.a. afgedrukt in Tijdschrift voor het Armwezen, DI. V (1856)
p. 64 sqq.
°) Gem. Blad, 1858, Volgn. 16.
') Zie volgende bladzijde.
6 De budgets-v. Vlissingen zijn ontleend aan : Sloet's tijdschrift XIII, p. 229 sqq.;
Utr. landarbeider: id. VIII, p. 412/3; Hilv. wever: Van Hengel, Schat der Gezondheid
1861, p. 338/9; A'damsche houtzager: Multatuli, Ideeen 2e Bundel (1865), p. 100;
timmerman Utrecht : De Jong van Beek en D., 1.c., p. 7/8; arbeider Tilburg: A. Sasser
in S. S. J., 1871, p. 238; Arnhemsche arbeiders : Arbeidsloonen en levensbehoef ten in de
gemeente Arnhem (1870), Bijlage D, nos. 4 en 5. — Het eenige Hollandsche budget,
dat in Le Play's bekende werk voorkomt, is dat van een Marker visscher, die elgen
baas is en zekeren welstand geniet ; voor ons doel is het minder bruikbaar.
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De uitgaven van verschillende arbeidersgezinnen in Nederland
tusschen 1850 en 1870.
Uitgaven per week voor:
Gezinnen

Arbeiders bij Paul van
Vlissingen's machinefabriek en scheepswerf te
Amsterdam (1854) : . .
1.M. A. met 4 kinderen
„ 2
„
2. C. S.
„
3. J.de V „ 5
4. 0.
„ 5
„
5. F. S.
„ 4
„
Landarb. prov. Utrecht
44,5 k. (1852)e)
Zwartwever Hilversum
(5 k.) (1860)
Houtzagersknecht A'dam
(3 k.) (1863)
Timmermanskn. Utrecht
(3 k.) (1870)
Fabrieksarbeider Tilburg
(5 k. en inwon. moeder)
(1870)
Verversknecht Arnhem,
3 k. (1870)
Houtzagersknecht Arnh.
4 k. (1870) f)
. . .

''
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f 1.77 f 2.72 f 2.- a) f 2.65 a) f 4.92' f 14.06
- 1.15 - 2.17' - 1.26
- 0.90 - 3.64 - 1.32
- 0.70 - 2.70 - 0.90
- 1.- - 2.06 5 - 1.31 b)

- 2.29
- 3.03
- 2.47
- 2.19 b)

- 3.72" - 10.60
- 0.63 - 9.52
- 1.16 - 7.93
- 1.32' - 7.89

- 0.58 - 1.44 - 0.58

- 1.67

- 1.61 - 5.88

0 80 - 1.56 - 1.26

- 1.62

- 3.08 -

vrij e)

- 1.57

8.32d)

- 1 50 - 1.75 - 1.40

- 1.63 - 1.39' - 6...---,---.-,
- 6.65
2.-

- 0 85 - 2.43 - 1.20

- 2.50

- 1.- - 7.98

- 1 - - 1.20 - 0.85

- 2.77

- 1.52 - 7.34

- 1.- - 1.44 - 1.-

- 0.95

- 1.01 - 5.40

- 1.40

a) Middagmaal f 3.50; wij schatten bet aandeel der aardappelen hierin op / 2.-.
b) 2.31 voor aardappelen, rijst, gort, erwten of boonen, waarvan naar onze schatting f 1.31 voor aardappelen.
t) De jaaruitgaven zijn tot weekuitgaven omgerekend. Dit budget is een ideaal:
hoeveel een arbeider moest verdienen om behoorlijk te kunnen leven. De meesten toch
verdienen minder.
d) Inkomsten: man / 5.75, vrouw f 0.50, beide oudste zoons samen (als spoelers)
1.20. Tekort dus f 0.87.
e) Bovendien vrij brand en eenige kleinere emolumenten. Zie de verklaring van den
betrokkene (Klaas Ris) zelf voor de staatscommissie van 1886 betreffende den kinderarbeid en den toestand in fabrieken en werkplaatsen (Verhooren le bundel, p. 82).
/) Het gezin ontvangt des winters bons van de „Soepcommissie."
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loonbedrag „slechts door zeer weinigen verdiend" wordt. De Hilversumsche wever heeft twee kinderen, die reeds geld inbrengen :
/ 1.20 samen. Ook verteert hij meer dan hij verdient. Het Tilburgsche budget is dat van een gezin „waar meerdere welvaart voorhanden is."
De posten huishuur, brood en aardappelen spreken voor zichzelf. Dat we hier gezinnen voor ons hebben, die eenigermate welvarend zijn, blijkt uit de omstandigheid, dat bij de meeste aan
brood meer werd uitgegeven dan aan aardappelen. Opmerkelijk
is, dat voor huishuur gemiddeld slechts 10 % van het totaal werd
uitgegeven, terwijl de voeding % inneemt.
Nadere bespreking verdient de rubriek : overige voedingsmiddelen 1). Zij is wellicht interessanter om wat er niet, dan om wat er
wel op staat. De voornaamste posten die erop voorkomen zijn:
boter, suiker, koffie, melk, zout, groente, vet, rijst. Vleesch wordt
door de meeste gezinnen niet gebruikt. Er is er een, dat alleen
Zondags vleesch op tafel heeft; het Utrechtsche landarbeidersgezin bezit een varken, dat voor eigen gebruik zal worden geslacht.
Het vischverbruik is, eveneens in overeenstemming met wat reeds
vroeger werd opgemerkt, gering; waar men een uitgaaf voor dit
artikel vindt, is het een van 13 a 15 cent voor stokvisch, bokking
e.d. 2). Kaas wordt, op een enkele uitzondering na, in geen enkel
gezin geconsumeerd.
De overige uitgaven vormen uitteraard een heterogene massa.
Men vindt hieronder in de eerste plaats den post voor verwarming
hout, turf of takkebossen ; alleen het Tilburgsche gezin gebruikt
ook steenkolen. Een tweede geregeld voorkomende post is die
voor ziekenbus of begrafenisfonds (zelden beide) ; verder tabak,
jenever of „zakgeld". Voor kleeding en schoeisel is op verschillende budgets niets uitgetrokken; op geen enkel iets voor ontspanning. Een fout in de opteekening of werkelijkheid ? Multatuli kan
ons hierop het antwoord geven, want hij heeft zijn vraaggesprek
met den houtzagersknecht opgeteekend, op wiens budget voor
kleeding, schoeisel, onderhoud van meubelen en geneeskundige
hulp slechts 22i cent per week overbleef. Waaruit werd nu het
1 ) In het volgende is ook gebruik gemaakt van nog twee andere budgets, beide van
werklieden bij van Vlissingen, welke wegens lacunes niet in de tabel konden worden
opgenomen.
') Een gezin gaf uit : 12 14 cent voor gamalen en 25 % voor stokvisch.
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geld voor nieuwe kleeren gevonden ? Het antwoord luidt : „Als
er b.v. een hemd noodig is, wordt dat gekocht op zaterdagavond.
Dan moeten de daarvoor uitgegeven 90 cents worden bezuinigd op
de voeding van de volgende week. In plaats van 5 kop aardappelen worden er 3 kop daags gebruikt . . . . tot het tekort aangezuiverd is". Soms, als een grooter kleedingstuk moet worden aangeschaft, vraagt de man / 10 of / 12 voorschot aan den patroon, dat
door wekelijks 50 cent in te houden wordt aangezuiverd. In zulke
dagen wordt droog brood gegeten, en 's middags aardappelen of
erwten met zout, zonder boter of vet. Vraag : „Doet gij wel eens
uitgaven om uzelf, uwe vrouw of uwe kinderen eenig genoegen te
verschaffen ?" Antwoord : „Ik weet niet waarvan ik 't betaleh
zou."
Wat wij, bij het zien van den lagen stand der loonen, reeds gingen vermoeden, komt bij het beschouwen van al deze budgets met
volkomen duidelijkheid aan den dag : dat de arbeider aiet in de gelegenheid was iets over te sparen. De algemeen gehoorde klacht 1
dat de arbeider niet spaarzaam was, was een onverdiend verwijt.
Er waren trouwens nog andere omstandigheden, die in dezelfde
richting leidden : de zorgeloosheid en doffe onverschilligheid, die
den arbeiders uit deze dagen eigen was; de te gemakkelijk verkrijgbare onderstand, die de geneigdheid om des zomers voor den
kwaden wintertijd te sparen niet bevorderde ; het wantrouwen in
de, aanvankelijk niet zeer talrijke 8), bestaande spaarbanken, o.a.
door de crisis van 1830, die de Utrechtsche en Amsterdamsche
Nutsspaarbanken had genoopt hare betalingen te schorsen 4). De
meer talrijke spaarkassen, waarheen de arbeider in den zomer geld
kon brengen om des winters daarvoor brandstoffen en levensmiddelen terug te ontvangen, hadden in 't algemeen een te zeer philanthropisch karakter om voor niet aan bedeeling gewende werklieden in aanmerking te komen 5). Nog minder aantrekkelijkheid
kon voor hen hebben de aan het Engelsche ticket-system herinnerende methode, waarbij aan hem, die zeker bedrag bij de spaarkas had gestort, recht op arbeid gedurende de wintermaanden
),

1)

Multatuli, i.e., p. 101/3.
B.v. Drieling in Sloet's tijdschr. VIII, p. 428. De Bosch Kemper, 1.c., p. 271.
3) Op 1 Juli 1823 was er in geheel Amsterdam maar een spaarbank, met 749 inleggers (Gem. Arch. A'dam, A. Z. 1823, no. 3078).
4) S. S. J., 1855, p. 336.
5 ) Economist 1855, p. 26.
5)
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landarbeider wordt uitdrukkelijk vermeld, dat het opgegeven
werd gegeven. Bij de in 1845 te Amsterdam opgerichte Maatschappij onder de zinspreuk „Belooning voor den spaarzamen en
vlijtigen Ambachtsman" werden op deze wijze ambachtslieden aan
de leden verhuurd tegen 50 cent per dag (honorairleden 40 cent) 1).
Het gebrek aan spaarzaamheid, hoe dan ook ontstaan, had ten
gevolge, dat van verschillende zijden op middelen werd gezonnen
tot verbetering, waarvan er een telkens weer opduikt : de patroons
te verplichten, een gedeelte van het loon niet uit te betalen, doch
het in een spaarbank te deponeeren. Reeds in 1817 werd deze oplossing te berde gebracht 2 officieel werd zij in 1851 aan de orde
gesteld, toen de landsregeering aan de diverse Gedeputeerde Staten hunne meening hieromtrent vroeg naar aanleiding van het in
dat jaar verschenen boek van G. Luttenberg „Proeve van onderzoek omtrent het Armwezen in ons vaderland". De schrijver had
daarin als een van de middelen tegen de armoede aangeprezen
„bestemming van een gedeelte van het arbeidsloon in eene spaarkas" 3). Gedeputeerden van Drente en van Utrecht achtten blijkens hun antwoord Luttenberg's voorstel zeer doelmatig 4), maar
practisch gebeurde er natuurlijk niets. Het denkbeeld was dan
ook bezwaarlijk uitvoerbaar. Dat zag, toen in 1855 het te Onderdendam gevestigde Genootschap ter bevordering van nijverheid
het vraagstuk aan zijne afdeelingen voorlegde, de afdeeling Noorden Zuidbroek zeer goed in. De maatregel, waarbij de boeren zich
zouden verbinden om 's zomers een deel van het dagloon in te houden teneinde dit 'swinters uit te betalen, zou juist daar, aldus rapporteerde zij, het minst effect hebben waar zij het meest noodig
zou zijn : bij de onbekwame, losse arbeiders en in tijden van duurte
en schaarschte ; ook zou men waarschijnlijk bij de arbeiders verzet
ontmoeten, terwijl de boeren veel administratie zouden te verrichten krijgen 5). De afdeeling had er bij kunnen voegen, dat de
in sommige streken — o.a. in Friesland — opgedane ervaring met
vrijwillig sparen, door een deel van het loon bij den boer te laten
staan, niet bijzonder gunstig was: het kwam voor, dat de werkge) ;

Algemeen Handelsblad, 24 Dec. 1845 en 22 Jan. 1846.
') Magazijn v.h. Armenwezen I (1817), p. 414. De in 1822 ingestelde staatscommissie
die maatregelen ter verbetering van den toestand der armen had te beramen, verwierp het denkbeeld in een rapport van 1828 (E. H. J., VIII, p. 12).
') L.c., p. 154. (2e druk 1841).
') E. H. J. VIII, p. 189, 195.
') Het rapport is afgedrukt in Tijdschrift voor het Armwezen V (1856), p. 306 sqq.
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vers niet alleen geen rente vergoedden, maar ook nog administratieloon eischten ! 1)
In Hoofdstuk II werd reeds melding gemaakt van de verschillende fondsen voor ziekte, ouderdom enz., die door ondememers waren ingesteld; deze fondsen toch konden als onderdeel van de loonregeling worden beschouwd. Thans iets over hetgeen de arbeiders
zelf in dit opzicht tot stand brachten. Het ligt voor de hand, dat
dit niet veel beteekende. Behalve de reeds genoemde oorzaken, die
voor het sparen in het algemeen een beletsel waren, Imam er bier
nog een andere factor bij : het nagenoeg ontbreken van elken associatiegeest bij de werklieden (zie nader hoofdstuk IV). Er waren
slechts twee beroepen, waarin iets van dien aard voorkwam : de
typografen en vooral: de diamantbewerkers, juist dus de meest
ontwikkelde groepen onder hen. De typografen begonnen zich na
1840 aaneen te sluiten om de nadeelige gevolgen van ziekte en
werkloosheid te voorkomen ; aldus ontstond in 1843 de Haagsche
vereeniging „Door eendracht 't zaam gebracht", in 1849 te Amsterdam de associatie „Voorzorg en Genoegen" 2). Belangrijker
was hetgeen de diamantbewerkers in dit opzicht presteerden ; omstreeks 1850 bestonden in het Amsterdamsche diamantbedrijf
reeds diverse fondsen, door de arbeiders opgericht. Naast het diamantslijpersfonds, dat onder directie van de Diamantslijperijmaatschappij was opgericht, kwamen in dien tijd tot stand: het
Onderling diamantslijpers weduwen- en weezenfonds (1848) ; de
onderlinge maatschappij Arbeid en Voorzorg (1845), die aan oude
en gebrekkige snijders en kloovers, alsook aan hunne weduwen en
weezen, een uitkeering gaf ; het diamantwerkersweezenfonds
(1850), dat aan ouderlooze kinderen plaatsing in een weeshuis
bezorgde ; ten slotte een viertal kleinere fondsen. Al mochten
sommige dezer associaties niet op een financieel zeer stevigen bodem staan, men had bier toch een zeldzaam voorbeeld van ziekte-,
ongevallen- en invaliditeitsverzekering door middel van eigen besparing 3 ).
In de andere beroepen zijn dergelijke fondsen als regel eerst
ontstaan, nadat de arbeiders zich in vakvereenigingen hadden
leeren organiseeren. Bij de Amsterdamsche scheepstimmerlieden
) Beucker Andreae in Sloet's Tijdschr. VI (1851), p. 187.
') J. Th. de Visser, De arbeidersbeweging (in: Een halve eeuw (1898), Dl. I, p. 405).
') Bovenstaande gegevens ontleend aan Coronel in Economist 1865, Bijblad, p.
229 sqq.
1
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b.v. kwam het stichten van een fonds voor oude of verminkte
kameraden eerst in het stakingsjaar 1869 ter sprake
Uit de vermelde arbeidersbudgetten zagen wij reeds, dat de
meer welvarenden onder de arbeiders bij een zieken- en begrafenisfonds plachten te zijn aangesloten. De wensch naar een „eervolle" begrafenis was bij de lagere standen altijd sterk, getuige
Hildebrand's Keesje. Deze fondsen waren echter niet door of voor
arbeiders in een bepaalde bedrijfstak opgericht ; ze telden onder
hunne leden vooral ambachtsbazen, dienstboden e.d. en komen
dus voor een afzonderlijke behandeling te dezer plaatse niet in
aanmerking 2). Dan bestonden nog altijd de oude gildefondsen en
de verplichte spaarkassen van de stedelijk geadmitteerde werkers
voor den handel (waagdragers, turfdragers enz.). De bespreking
van deze fondsen en kassen zal echter geschieden in het volgende
hoofdstuk, waarin de resten van de gilden en de daaraan analoge
associaties in de 19e eeuw behandeld zullen worden.

') G. A. A., Kabinet 1869, no. 70.
9)
overzicht van de in 1851 te Amsterdam bestaande zieken- en begrafenisfondsen te vinden bij N. S. Calisch, Liefdadigheid te Amsterdam (1851), p. 474 sqq.

VIERDE HOOFDSTUK
DE LICHAMELIJKE, GEESTELIJKE EN ZEDELIJKE TOESTAND
VAN DEN ARBEIDER

„De eerste indruk, welken eene verzameling fabrieksarbeiders
maakt, is steeds ongunstig", merkte de bekende Staatscommissie
voor den kinderarbeid in de aanhef van haar eindverslag op 1). Zij
had gelijk. Men kon trouwens moeilijk anders verwachten bij een
arbeidersbevolking, die slecht werd gevoed, vaak als kind reeds het
fabrieksgebouw binnentrad en zich aan drankmisbruik overgaf.
Reeds van zijn geboorte of verkeerde het arbeiderskind in ongunstige omstandigheden. Vooral wanneer de moeders op de fabriek
werkten, werden de zuigelingen als regel niet gezoogd. Ze kregen
aanvankelijk wat boekweitenmeel met boter en stroop erdoor, om
reeds v6Or het voleindigen van het eerste levensjaar met de volwassenen aardappelen mee to eten 2). Geen wonder, dat b.v. in
Middelburg 1/3 der geborenen in deze klasse beneden het jaar
stierf ; de 25 gehuwde vrouwen, die in 1860 aldaar in de calicotfabrieken werkzaam waren, hadden 95 kinderen voortgebracht,
waarvan niet minder dan 46 beneden het jaar waren gestorven
aan „kindertering" 3). En niet alleen bij de fabrieksbevolking
kwamen dergelijke toestanden voor; ook in plattelandsstreken
was de kindersterfte groot, b.v. in de kuststreken van de Veluwe 2). Geen wonder, dat bij de loting voor de militie de jonge arbeiders een treurig figuur maakten 5), inzonderheid bij die beroepen, waarin de kinderarbeid op groote schaal voorkwam: sigarenmakers ; lijnslagers ; wevers, spinners en spoelers ; steenbakkers ;
') R. S. C., p. 4.
2 ) Van Hengel, Schat der Gezondh. 1861, p. 235; Coronel, Middelburg, p. 241.
8 ) Coronel, Middelburg, p. 242; Gezondheidsleer, p. 316.
4 ) Sloet's tijdschrift IX (1853), p. 306.
Biichner (1.c., p. 95) aanschouwt de Goudsche lotelingen telken jare „met hut6
verende verbazing".
)
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papiermakers ; arbeiders in vlaskeeten. Het grootst was, over het
geheele rijk berekend, het percentage afgekeurden bij de lijnslagers (62,3 %) ; daarna kwamen de wevers, spinners en spoelers
(37.1 %) 1 ). In het algemeen leverden de fabriekmatige beroepen
een veel grooter percentage afgekeurden dan de overige. De
Staatscommissie, die de lichamelijke ontwikkeling der arbeiders
uiterst minutieus onderzocht, kwam tot het op het eerste gezicht
verwonderlijke resultaat, dat zij, die op zeer jeugdigen leeftijd
met fabrieksarbeid waren begonnen, geenszins slechter ontwikkeld
waren dan zij, die pas later in loondienst waren gekomen. De verklaring van dit verschijnsel moet hierin worden gezocht, dat de
sterkste kinderen het eerst naar de fabriek werden gestuurd, de
meer achterlijke langer thuisgehouden 2).
Een hoogen leeftijd bereikte de arbeider als regel niet. Braken
er besmettelijke ziekten uit, dan viel hij het eerst als slachtoffer 3).
De Leidsche fabrieksarbeiders, schreef in 1860 De Vries Robbe
aan minister Van Heemstra, bereiken zelden den 50-jarigen leeftijd 4). Erger was het in Maastricht: daar werden de glasslijpers
gemiddeld niet ouder dan 30 jaar; de ondernemer schreef dit echter toe aan hun uitspattingen, niet aan de schadelijkheid van den
arbeid. De Maastrichtsche werklieden in het algemeen maakten
trouwens op de Staatscommissie een zeer ongunstigen indruk :
bleek, klein en vermoeid 5). Omstreeks 1850 werd de levensduur
van een „behoeftig daglooner" op gemiddeld 32 jaar gesteld 6).
In het tijdperk, waarin geen voorzieningen bestonden tegen de
nadeelige invloeden, die de technische inrichting der bedrijven op
de gezondheid of de veiligheid der werklieden kon hebben, had
men evenmin oog voor het verband tusschen physieke ontwikkeling en beroep. De eenige uitzondering was de medicus Coronel, die
met zijn onderzoekingen over de diamantbewerkers en de calicotwevers pionierswerk verrichtte 7). Hij constateerde, dat de
diamantverstellers, door hun mond als blaasbalg te gebruiken,
hun longen schaadden ; dat zij te veel dronken ; dat hunne oogen
') R. S. C. p. 200 sqq.
2 ) R. S. C. p. 170 sqq.

8 1 Ter Veen, I.c., p. 87.
') E. H. J. IV, p. 29.
') R. S. C., p. 906, 899.
') Tijdschr. voor het Armwezen, DI. IV (1856), p. 32.
') Zijn biografie in Ned. Biogr. Wb. IV, p. 459 legt op deze zijde van zijn werkzaamheid onvoldoenden nadruk.
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veel te lijden hadden en dat de soldeer soms loodvergiftiging veroorzaakte. Hij nam waar, dat onder de slijpers ongeveer de helft
aan gezichtsstoornissen leed, en dat 12 % van hen longtering hadden. De gemiddelde levensduur der slijpers stelde hij op 34i jaar,
die der verstellers zelfs op 26 jaar; bij een minder betrouwbaar
onderzoeker zou men deze cijfers voor te laag houden 1). Kras is
ook hetgeen hij omtrent den algemeenen gezondheidstoestand in
een drietal groote fabrieken mededeelt 2). Van 100 werklieden
in elke categorie was de gezondheidstoestand „slecht" bij :
Fabriek

Roosjesslijpers
Brilj antslijpers

Fabrieken Diamantslijperijmpij

Coster

Zwanenburgerstraat

Roeterseiland

58 %
74 %

81 %
65 %

54 %
45 %

Uitvoeriger en gedegener zijn Coronel's onderzoekingen over de
Zeeuwsche calicotswevers, die zijn vervat in het tweede gedeelte
van zijn boek, dat den eenigszins misleidenden titel draagt: De
gezondheidsleer toegepast op de fabrieknijverheid (1861). Hij
heeft daarin nauwkeurig den invloed nagegaan van de handweverij op het physiek der arbeiders. Op zich zelf, aldus zijn betoog 3), levert de weefarbeid voor de gezondheid weinig bezwaar
op; het zijn de slechte gewoonten der wevers, die hier nadeelen
hebben doen ontstaan. Doordat zij scheef voor het getouw zitten
en verkeerde manipulaties maken, is hun hoofd voortdurend in
beweging; de borst zwoegt van inspanning, de ademhaling geschiedt versneld door den mond en het hoofd verkeert in sterke
congestie. Daardoor staat bij de meeste wevers het hoofd scheef
op den hals, de linkerschouder twee duimen hooger dan de rechter ; de ruggegraat is krom, hun gang waggelend (weversgang) ;
allen lijden aan heeschheid, tengevolge van de garenvezels die
in de ademhalingsorganen doordringen. Behalve deze uiterlijke
teekenen zijn er bij de wevers ook vele functioneele stoornissen :
1 ) S. Sr. Coronel, De diamantwerkers te Amsterdam. Economist 1865, Bijblad, p.
89 sqq.
') Tijdschr. v. geneeskunde 1864, p. 644.
3 ) Coronel, Gezondheidsleer, p. 291 sqq. Ook Tijdschrift v. Geneeskunde 1861, p.
497 sqq.
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slechte oogen (door de slechte verlichting en den aard van het
werk, verergerd door de draaiing van het hoofd), congestie naar
het hoofd (zich uitend in hoofdpijn en neusbloedingen), ontsteking
van de luchtpijp en vooral maagpijn. Deze laatste ontstond en
door de slechte en ondoelmatige voeding, en door het stooten met
de maagstreek tegen het getouw, en door het inslikken der plantenvezels. Opmerkelijk was, dat de vrouwen van al deze kwalen
veel minder behept waren; zij schenen kalmer, rhytmischer en
met meer vaardigheid te werken 1). Ook in de Leidsche wolfabrieken nam Coronel waar, dat de meisjes er beter uitzagen dan de
jongens 2).
De physieke gesteldheid en de lichaamslengte waren, blijkens
Coronel's onderzoek, bij de wevers in de plattelandsgemeenten
(Domburg, Arnemuiden, West-Kapelle) gunstiger dan in de steden (Middelburg, Vlissingen, Zieriksee). Te Middelburg waren van
de 91 mannen en vrouwen 37 „zwak", 35 „klein". Te Zieriksee
waren 26 personen van de 79 „zwak", 39 „klein". Doch b.v. te
Domburg waren onder de 37 arbeiders slechts 5 klein van postuur,
10 zwak van gestel.
De Zeeuwsche calicotwevers vormen de eenige groep van arbeiders, wier physieke geaardheid ons nauwkeurig bekend is.
Want de Staatscommissie, hoe ijverig zij ook heeft gewerkt met
spirometer, dynamometer enz., is niet in staat geweest van de verschillende categorieen van werklieden een duidelijk beeld te geven. Zij heeft karrevrachten tabellen geproduceerd, maar het leven heeft er aan ontbroken.
Het oordeel van de ondernemers over de lichaamskracht van
een klasse, die in physiek opzicht zoozeer achterlijk was, kon bezwaarlijk gunstig luiden. De arbeiders golden als krachteloos en
traag, hoewel niet onwillig 3). Nog in de zestiger jaren achtte een
bijeenkomst van industrieelen de meeste arbeiders, „onbekwaam
voor sjouwen" 4). Voor zwaren arbeid op het land, in den hooitijd,
bij veenderijen of inpolderingen, voor grasmaaien waren zij dermate ongeschikt, dat hiervoor vreemdelingen moesten worden geDezelfde ervaring in Engeland: Held, Zwei Bticher, p. 638.
Tijdschr. v. Geneesk. 1864, p. 235.
9 Coronet, Middelburg, p. 239; Vissering, Herinneringen II, p. 277; Tijdschr. ter
bev. v. Nijverheid VII (1843), p. 575.
9 De Jong v. B. en Donk, 1.c., p. 28.
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brnikt 1 ). De aanwezigheid der talrijke buitenlanders — vooral
Duitschers — in de veenderijen en de boerenbedrijven is het beste
bewijs, dat in de klacht over de slapheid en traagheid der Nederlandsche werklieden geen overdrijving schuilde.
* *

De verstandelijke ontwikkeling van de arbeidersklasse is in het
algemeen evenredig aan de frequentie, waarmede de school wordt
bezocht. Wij zullen derhalve hebben na te gaan, in hoeverre het
arbeiderskind in de gelegenheid was, onderwijs in de meest elementaire kundigheden te genieten.
Eerst een enkel cijfer. Een in 1860 door de Groningsche Vereeniging tegen het pauperisme ingestelde commissie berekende, dat
± 52.000 kinderen tusschen 6 en 12 jaar van onderwijs verstoken
bleven 2 d.i. 11 % van het totale aantal kinderen in die leeftijdsgroep. Veel geeft deze berekening echter niet, daar veelvuldig
wordt geklaagd over het ongeregelde schoolbezoek door kinderen,
die als schoolgaand waren ingeschreven : zoodra het kind voor
veldarbeid kon worden gebezigd of op andere wijze iets kon verdienen, bleef het weg. Dat echter vele ouders de kinderen eenvoudig uit gemakzucht thuis hielden of langs de straat lieten slenteren, leert de omstandigheid, dat in de provincie Groningen na de
invoering van schoolgeldplichtigheid in 1839 de schoolbevolking
plotseling van 20.000 op 50.000 steeg 8). Hadden alle wegblijvers
loonenden industrieelen- of landarbeid verricht, dan was deze toeneming achterwege gebleven.
Niet alle kinderen, die loonarbeid verrichtten, waren geheel van
onderricht verstoken. Vooreerst bestond de mogelijkheid de
avondschool te bezoeken. Het ligt echter voor de hand, dat de
kinderen, na den ganschen dag in de fabriek te hebben gewerkt, te
vermoeid waren om dit onderwijs met vrucht te volgen ; er werd
dan ook van dit soort onderwijs weinig gebruik gemaakt 4). Soms
werd het vrije middaguur (12-1 of 1) voor onderwijs benut,
maar dit had, zoo mogelijk, nog minder resultaat : daar ook nog
),

') Beucker Andreae, 1.c., p. 176/7.
') Tijdschr. v. h. Armwezen, Nieuwe Reeks III, p. 263.
') Ib., N. R. DI. II, p. 59; Handelingen v. h. Genootschap ter bey. van Nijverheid,
gevestigd te Onderdendam, 1851, p. 114.
') E. H. J., VIII, p. 92, 179.
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gegeten moest worden, bepaalde de voor onderwijs beschikbare
tijd zich tot drie, of zelfs slechts een kwartier 1). Blijkens de enquetes van 1841 en 1860, waarbij ook naar het schoolbezoek werd
geinformeerd, stelden verschillende fabrikanten de kinderen in de
gelegenheid tot schoolgaan tijdens de fabrieksuren, meestal hierin
bestaande, dat ze de fabriek vroeger konden verlaten. In de Almelosche fabrieken b.v. konden de kinderen in 1841 twee maal
's weeks van 7-9 's avonds onderwijs erlangen 2). Een enkele
maal werd in zulke gevallen het loon doorbetaald 3) ; meestal echter beteekende schoolbezoek loonderving, hetgeen voor het animo
om van de geboden gelegenheid gebruik te maken natuurlijk niet
bevorderlijk was. Een fabrikant te Deventer, die de kinderen naar
de avondschool zond doch het salaris van den meester op hun loon
kortte (dat slechts 10-40 cent per dag bedroeg), oogstte den lof
van het gemeentebestuur om zijn „zeer doelmatige voorzieningen" 4) — een bewijs, dat een dergelijke korting als iets zeer gewoons werd beschouwd.
Het half-time stelsel, waarbij de kinderen slechts halve dagen
of drie dagen per week loonarbeid verrichten, om den overigen
tijd in de school door te brengen, heeft in Nederland weinig ingang
gevonden. In 1860 wordt het te Aalten vermeld ; de kleinere kinderen werken daar „halven tijd" 5). Meer schijnt te zijn voorgekomen, dat de kinderen gewoon school gingen, doch voor den
aanvang en na het einde daarvan op de werkplaats doorbrachten ;
in hoofdstuk II vermeldden wij reeds enkele dezer gevallen.
Het getrouwst werd nog gevolgd het godsdienstonderricht, daar
dit veelal des Zondags werd gegeven. Hier gebruikte trouwens ook
de kerk haar invloed. In Helmond b.v. werd de gewone school wel
verzuimd, maar het godsdienstonderwijs nooit 6). Waar echter de
elementaire kennis ontbrak, kon ook dit onderricht weinig vrucht
dragen.
Noch de schoolgeldplichtigheid, zooals die in Groningen en
Drente bestond 7), noch de trouwens slecht gehandhaafd wordende Overijselsche verordening van 1807, die straffen stelde op
') Economist 1859, p. 392; id. 1862, p. 159.
9 E. H. J. VIII, p. 100.
') B.v. bij de tapijtfabrieken te Breda: ibid. p. 135,
4 ) Aalberse, 1.c.,p. 45.
6) E. H. J. VIII, p. 223.
') Ibid., p. 141.
7) Zie voor Drente: E. H. J. VIII, p. 190/1.
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ouders, die hun kinderen niet naar school zonden, waren in staat
de kinderen uit de fabriek te houden 1). Meer werd in dit opzicht
bereikt door de fabrikanten zelf, door vast te stellen, dat zij geen
kinderen zouden aannemen, die beneden een bepaalde leeftijdsgrens waren of die niet konden lezen en schrijven. Eenige voorbeelden. In Haarlem werden geen kinderen in dienst genomen,
die niet konden lezen of schrijven of die niet van de school waren
ontslagen 2). Te Eindhoven bestond bij de meeste fabrieken de
vaste bepaling, dat de kinderen in hunnen godsdienst moesten zijn
aangenomen (ze waren dan gewoonlijk 12 jaren oud) 8). De directie van de domaniale mijnen te Kerkrade voerde in 1860 practisch
schoolplicht in door te bepalen, dat de ouders hunne kinderen van
6 tot 14 jaar ter school moesten zenden, op straffe van royement
uit het ondersteuningsfonds 4). Bij verscheidene fabrieken vinden
wij de aanteekening, dat niet onderwezen kinderen niet worden
aangenomen 5) ; al moge deze bepaling veelal niet bevordering
van schoolbezoek hebben beoogd, doch slechts mededeeling, dat
de fabriek geen analphabeten kon gebruiken, in de praktijk leidde
zij er wel toe.
Op nog directere wijze kon door de fabrikanten worden gezorgd
voor de ontwikkeling der jeugdige arbeiders : door het inrichten
van scholen annex de fabriek. Aan verschillende zoogen. armenfabrieken, die ten deele een philanthropisch karakter droegen,
was een school verbonden 8). Ms de eerste ondernemer, die hiermede begon, wordt in den regel C. T. Stork opgegeven, die in 1860
bij zijne weverij te Hengelo een onderwijzer aanstelde, welke gedurende 8 uren per dag groepsgewijs aan de kinderen les gaf 7). Dit
kan echter niet juist zijn. Reeds in 1853 werd op de papierfabriek
van Gerrevink onder Heerde een vijftigtal kinderen onderwezen 8),
en juist in het jaar 1860 bestonden er reeds andere scholen naast
die van Stork : een te Almelo, een te Enschede, een in Lonneker en
) R. A. Gorter in Economist 1920, p. 259 sqq.
) Aalberse, 1.c., p. 48; cf. E. H. J. VIII, p. 253.
5 ) E. H. J. VIII, p. 131.
4) Ibid. p. 227; Economist 1860, p. 163.
5) B.v. E. H. J. VIII, p. 250; Prov. Verslag N. Holland 1860, p. 655/7.
5 ) B.v. aan de van 1832 tot 1841 bestaande stads-heedefabriek te Oldenzaal (J. W.
F. van Harten, De voormalige instellingen van weldadigheid te Oldenzaal (1927),
p. 106).
7 ) C. T. Stork in zijn leven en werken geschetst 1822-1895 (1918), p. 63; Economist 1868, p. 999.
5 ) Sloet's tijdschr. IX (1853), p. 305.
5
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een in Hellendoorn ; eveneens werd in dat jaar bij de kantoendrukkerij van Bavink en Zoon te Haarlem een fabrieksschoolingericht, waaraan de kinderen op straffe van wegzending uit de fabriek moesten deelnemen 2).
Het waren zonder uitzondering de grootere fabrieken, die op
deze wijze de verstandelijke ontwikkeling van hunne jeugdige
werkkrachten bevorderden. De weinige fabrieksscholen konden
echter het kwaad niet goedmaken, dat de grootindustrie in dit opzicht aan de kinderen had berokkend. Bij de huisindustrie was
meestal gelegenheid tot schoolbezoek geweest ; in het kleinbedrijf
gaven de „bazen" vaak voor de avondschool vrij. Doch de groote
fabriek, waar de ijzeren regelmaat heerschte, hield de kinderen zoo
lang vast, dat er voor onderwijs geen tijd overbleef. Uit Enschede
althans Imam de klacht, dat sedert de invoering van het fabriekswezen het schoolbezoek sterk was achteruitgegaan 8).
Het algemeene ontwikkelingspeil van een arbeidersbevolking,
die in haar jeugd veelal of niet Of gebrekkig onderwijs had genoten, was dan ook bedroevend laag. Enkele cijfers omtrent het analphabetisme bij verschillende arbeidersgroepen demonstreeren
dit afdoende. Bij de Zeeuwsche calicotwevers was de ontwikkeling
in het algemeen treurig. Van de 51 mannen, die in 1860 te Middelburg werkzaam waren, konden slechts 18 lezen en een weinig
schrijven, van de 40 vrouwen slechts 11. Op de 38 wevers en weefsters te Vlissingen waren er 23, die konden lezen, „waaronder enkelen ook schrijven" ! Nog bedroevender was de toestand te Arnemuiden. Er werkten daar 70 vrouwen, waarvan er niet meer dan 8
de lees- en schrijfkunst machtig waren; 11 konden zeer gebrekldg
lezen; de anderen (51) waren volslagen analphabeet 4). Het verschijnsel, dat de vrouwen geringere ontwikkeling hadden dan de
mannen, werd ook in Leiden aangetroffen. Daar konden op 100
mannen 67 lezen en schrijven, op 100 vrouwen 37 5). Te Hilversum
waren de cijfers ongunstig; het percentage analpabeten was daar
voor de mannen zoowel als voor de vrouwen 63 6). Hoe noodzakelijk de schoolplicht was, die in 1860 bij de domaniale mijnen te
') S. Jk. over 1859/1860 (1863), 2e Ged., p. 270; over die te Hellendoorn (Nijverdal)
ook E. H. J. VIII, p. 210.
2 ) Prov. Verslag N. Holland 1860, p. 653.
8 ) Economist 1868, p. 988/9.
4 ) Coronel, Gezondheidsleer, p. 311, 323, 354.
2 ) R. S. C., p. 780.
9 R. S. C., p. 821.
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Kerkrade werd ingevoerd, blijkt uit een mededeeling van de directie uit dat jaar : op 100 arbeiders was er nauwelijks een, die wat
kon lezen en schrijven 1 ). Algemeen was de meer gegoede klasse
het er dan ook over eens „dat het met de ontwikkeling van onzen
werlunan als zoodanig over 't algemeen bitter en bitter is gesteld" ;
dit werd geschreven in 1869 8).
Tot dusverre bespraken wij de verstandelijke ontwikkeling der
arbeiders in het algemeen. Hoe stond het met hun bekwaamheid
voor het werk, dat zij hadden te verrichten ? Ter beantwoording
van deze vraag moet allereerst worden nagegaan, wat in deze tijden aan vakonderricht voor de arbeiders werd gedaan. Veel was dit
niet. Evenmin als de ondernemers technische opleiding ontvingen,
werd aan vakonderwijs voor de arbeiders gedacht. Aileen voor de
handwerkslieden, de ambachtsbazen, bestonden talrijke teekenscholen e.d. 8) ; verder bestond in verschillende plaatsen gelegenheid tot het volgen van landbouwonderwijs. Men achtte in deze
tijden vakonderwijs minder noodig en meende, dat de praktijk alleen bekwame vakmenschen kon vormen 4). In verband daarmede
moest het tot 1861 duren, eer te Amsterdam de eerste ambachtsschool werd opgericht 5). Een Fransch schrijver oordeelde dan ook
in 1851 niet onjuist, toen hij constateerde, dat van alle Westeuropeesche staten het industrieeele onderwijs het minst was ontwikkeld in Nederland 8).
Er waren slechts twee soorten van werkzaamheden, waarin de
arbeidersklasse in deze jaren eenigszins stelselmatig onderricht
ontving; het spinnen en het weven ; een omstandigheid, die wederom wijst op het vroegkapitalistische stadium, waarin Nederland
toenmaals verkeerde 7).
De bekendste scholen van deze soort waren de weefscholen,
die onder leiding van Ainsworth in 1833 werden opgericht te Goor,
Diepenheim, Enter en Holten en elders 8), teneinde de arbeiders
9 Economist 1860, p. 163.
9 De Jong v. Beek en Donk, p. 28.
9 Cf. het overzicht van het Ned. nijverheidsonderwijs in de Nijverheidscourant
van 9 Aug. 1851 sqq.
') Op dien grond verwierp de Amsterdamsche gemeenteraad den 29 Oct. 1856 een
subsidieaanvraag van de Mij. tot Nut van 't algemeen voor onderwijs in natuur- en
scheikunde aan ambachtslieden.
9 Zie over deze : E. S. Witkamp in S. S. J. 1872, p. 289 sqq.
9 A. Audiganne in Revue des deux mondes X (1851), p. 871.
9 Cf. Sombart, Mod. Kap. I, p. 823/4.
9 Mansvelt, Lc. I, p. 298.
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bekend te maken met de nieuwe weefmethode door middel van de
snelspoel. Toen de Nederlandsche Handel Maatschappij oordeelde,
dat het nieuwe prod& voldoende bekendheid had gekregen, hief
zij de scholen op (1836) ; een bewijs dat deze inrichtingen, hoewel
de leerlingen instede van leergeld te betalen een gering stukloon
verdienden 1 ), uitsluitend voor onderricht bestemd waren. Te Groningen richtte de Maatschappij van nijverheid in 1838 een spinschool op, die noodig was gebleken, omdat de vlasspinners ter
plaatse geen genoegzame kennis bezaten om de verschillende soorten te onderscheiden ; de vlasbouwers uit den omtrek waren daarom hun vlas naar Dokkum ter verwerking gaan zenden 4). De
school werd in hoofdzaak door vrouwen en meisjes bezocht a). In
Haarlem was aan Pr6vinaire's groote fabriek een tijdlang een
weefschool verbonden, die echter moest worden opgeheven, omdat
de leerlingen willekeurig verzuimden 4).
Het kwam soms voor, dat dergelijke vakscholen eenigszins ontaardden tot speculatieve ondernemingen. Een eigenaardig voorbeeld daarvan levert Zwolle op. Daar had het stadsbestuur niet alleen de werkverschaffing uitbesteed, maar ook het vakonderwijs
aan de kinderen. Deze ontvingen onderwijs in spinnen, breien,
schrobbelen en kaarden van een „werkbaas" en eene „breimatres"
voor wier rekening de spin- enz. arbeid in de school geschiedde ;
de werkloonen werden aan de ouders der kinderen uitbetaald.
Onze voorouders zagen in dergelijken fabrieksarbeid — want dat
was het, al heette de werkplaats : school— geen enkel bezwaar, en
onze zegsman 4) juicht zelfs : „Driemaal gelukkig de armen en
hunne kinderen, die zulk eene stad tot woonplaats hebben !" Het
is de vraag, of de kleinen er ook zoo over gedacht hebben.
Een weinig gezonde, krachtelooze, slecht ontwikkelde en opgeleide arbeidersklasse als die in Nederland in de 19e eeuw was voor
haar taak als producent, naar te verwachten was, weinig berekend
Talloos zijn dan ook de klachten, uit alle oorden des lands, over de
geringe bekwaamheid van den arbeider voor zijn werk. Een kleine
') Smissaert, 1.c., p. 38. Over de school te Goor: J. H. Halbertsma in Overly. Almanak 1837, p. 81 sqq.
') B. en W. van Groningen 30 April 1838, no. 353.
') U. G. Schilthuis Jz., Vereenigingen tot weldadigheid.... den 1 September 1850
te Groningen bestaande (1850), p. 26, 41.
') S. Je. 1853, p. 334.
om in de behoefte aan werk
") T. Hofkamp, Verhandeling over de middelen
te voorzien (1835), p. 39-43.
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bloemlezing. „De werklieden werken zonder eenige energie, zijn
onbekend met de verbeteringen in hun vak en zijn . . . . tegen veranderingen gezind" 1) ; zij werken, vooral waar het loonpeil laag
is, „traag en slecht" 2) ; „de Nederlandsche arbeider is slecht gevoed, en slecht onderlegd voor zijn werk" 3). Geklaagd wordt over
„de weinige theoretische en practische ervarenheid van de meeste
Nederlandsche werklieden" 3) ; over „de onkunde en dofheid van
den werkman" 4), en de klachten over zijn traagheid, luiheid en
verkwisting worden „zeker niet overdreven" geacht 4) ; bij het
particuliere werkvolk vindt de dagdieverij „in geen mindere mate
plaats .... als bij het stadsvolk" 6) ; aan den stand der Nederlandsche werklieden kan men „in het algemeen geene zekere slaperigheid ontzeggen, die bij de bedrijvigheid van de buitenlandsche
werklieden ongunstig afsteekt" 7). Goedwillig en ordelijk is hij over
't geheel wel 8) ; hij heeft „minder breidels dan wel spoor- en
zweepslagen noodig" en heeft van de zinspreuk „bid en werk"
veel to uitsluitend het eerste gedeelte voorgestaan 0). Uitlatingen
van soortgelijke strekking liggen voor het grijpen.

* *
Na de lichamelijke en verstandelijke ontwikkeling de zedelijke.
Hoewel van sommige zijden gewezen wordt op een toenemend
zedenbederf bij de lagere klassen— o.a. door De Bosch Kemper 10)
— moet toch de zedelijke toestand van de arbeidersbevolking
minder ongunstig zijn geweest dan de physieke en de verstandelijke. Immers de opmerkelijke eenstemmigheid, waarmede over
lichaam en intellect van den arbeider pessimistisch werd geoordeeld, ontbreekt hier; en de klachten zijn, voor zoover ze geuit
worden, weinig talrijk.
• Wrslag K. v. Kooph. A'dam 1863, p. 123.
) Vissering, Herinneringen H, p. 277.
4 ) Economist 1860, Bijblad, p. 335.
4 ) Economist 1866, p. 413.
4 ) Tijdschr. v. h. Armwezen V (1856), p. 321.
' ) A'damsche Gem. Raad. 8 Sept. 1824 (Bijl. no. 44a).
9 ) Sloet's tijdschr. XXIV (1864), p. 67.
°) v. Limburg Brouwer in Gids 1860, II, p. 625.
4 ) J. van Vloten, Over arbeidersvereenigingen, p. 35.
90) Tijdgenoot 1841, kol. 267; id. 1843, kol. 9. Ook C. J. Nieuwenhuys, Proeve eener
geneeskundige plaatsbeschrijving der stad Amsterdam (1816/20), Dl. I, p. 231.
4
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Allereerst de sexueele moraliteit. Deze moet bier en daar wel te
wenschen over hebben gelaten. Het samenzijn van beiderlei
kunne in de fabriek gaf op sommige plaatsen tot minder gewenschte verhoudingen aanleiding ; doch het is teekenend, dat bij de
kinderarbeidenquéte van 1860 van misstanden in dit opzicht niets
blijkt, hoewel daarbij speciaal gevraagd werd of de beide geslachten gezamenlijk dan wel afgescheiden werkten en het gezamenlijk
werken veelvuldig voorkwam. Omtrent de Zeeuwsche katoenwevers weet Coronel mede te deelen, dat te Arnemuiden de vele
uit noodzaak gesloten huwelijken op een laag zedelijkheidspeil
wijzen en dat in vroegere jaren te Zieriksee dronkenschap, baldadigheid en ontucht hoogtij vierden : meisjes van 16 jaren leefden
veelal reeds in concubinaat. Doch anderzijds kon hij van Vlissingen, Veere en Domburg opmerken, dat de arbeiders er sober en
betamelijk leefden 7). De berichten uit andere deelen des lands
vestigen denzelfden indruk : dat de misstanden van meer plaatselijken aard waren en dat er niet symptomen van een algemeen zedenbederf in mogen worden gezien. Ongunstig wordt ons de toestand b.v. beschreven te Stad-Almelo — in 1866 waren daar, naar
schatting van het gemeentebestuur, % der huwelijken gedwongene 3) te Hilversum — hier moesten soms zestienjarige meisjes
reeds in het huwelijk treden 4) te Maastricht, waar reeds bij
kinderen de zedelijkheid te wenschen overliet en dronkenschap
ook bij vrouwen voorkwam 5). Anderzijds echter was de toestand
gunstig o.a. te Haaksbergen, waar de kerk nauwlettend toezicht
hield 6), en te Tilburg 7).
Bij de arbeiders op het platteland waren de toestanden, naar
het schijnt, eveneens zeer uiteenloopend. Terwijl wij bij de
Utrechtsche, Sallandsche, Veluwsche en Friesche boerenarbeiders
niets van slechten levenswandel hooren, worden de Groningsche
ons beschreven als ontuchtigen, die een godlasterlijke en vuile
taal uitbraken en van wie de geneesheeren kunnen getuigen, dat
velen aan kwalen lijden, die het gevolg zijn van hun ongebonden1 ) E. H. J. VIII, p. 89 (calicotsweverij Meppel); Coronet, Gezondheidsleer, p. 362
(Zieriksee).
') L.c., p. 323 sqq.
3 ) R. S. C. p. 34.
6 ) Schat der Gezondh. 1861, p. 328.
3 ) R. S. C., p. 907.
6 ) E. H. J. VIII, p. 102.
3 ) R. S. C., p. 865.
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heid. Ook worden hier heel wat kindermoorden bedreven, die buiten bereik van de strafwet vallen 1 ). Ook uit Zeeland komen klachten over toenemend zedenbederf 2).
Een meer onschuldige eigenschap van den arbeider uit dien
tijd — zij ligt trouwens in het volkskarakter — was de ruwheid
van zijn taal en de voorliefde, waarmede gemeene liedjes in de
werkplaats werden gezongen 8). Verschillende malen wordt er dan
ook op aangedrongen, dat bij reglement van orde het zingen van
„zedebedervende liederen" worde verboden 4).
Het grootste moreele defect van den negentiendeeuwschen arbeider lag elders : in het drankmisbruik, „die steeds voortwroetende kanker in het hart der arbeidende klasse van Nederland" 6).
Soms werd reeds bij de kinderen de werkzaamheid kunstmatig opgewekt door sterken drank 6). Wij wezen er in het vorige hoofdstuk al op, dat aardappelen en jenever het hoofdvoedsel van den
werkman uitmaakten.
Opmerkelijk is nog, dat over de eerlijkheid en de betrouwbaarheid van den werkman nergens klachten worden vernomen. Waar
in 't algemeen de critiek niet werd gespaard, is dit argumentum
e silentio werkelijk.... welsprekend. Zelfs de bittere Strick van
Linschoten, die van de Nederlandsche arbeiders schreef „[Sie]
zeichnen sich durch einen grOsseren oder geringeren Grad von
Rohheit, Ungeschliffenheit, Sittenlosigkeit, Faulheit, Grobheit,
Starrsinn and Eigendiinkel nicht zu ihrem Vorteil aus" 7), wist op
hun eerlijkheid blijkbaar niets of te dingen.
Ten slotte iets over het godsdienstige leven van den arbeider.
De berichten hierover zijn schaarsch, maar volkomen eenstemmig :
naast blind fatalisme of ziekelijk quietisme vond men bij hen een
opmerkelijke dweepzucht en geestdrijverij ; werkelijke godsdienstigheid echter zelden, ook al werd de kerk trouw bezocht 8). Bij
1) Handelingen Genootschap ter bey. van Nijyerheid, gevestigd te Onderdendam,
1851,p. 104-6.
2) Ph. J. Bachiene, Memorie betreffende .... de arbeidende klassen in de landbouwende gemeenten van Zeeland (1848), p. 5 (Knuttel, Cat. Patnfl. no. 28687).
3) Coronel, l.c., p. 355; R. S. C., p. 34; Mansvelt, l.c. lop. 336.
4) E. H. J. VIII, p. 189; Economist 1920, p. 269.
') Coronel, Middelburg, p. 230.
R. S. C., p. 34.
7 ) Eleutherophilos, Vertraute Briefe fiber das KOnigreich der Niederlande, III, p.
409.
') Dit laatste bij de Friesche boerenarbeiders : Beucker Andreae, p. 173.
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de Zeeuwsche weversbevolking constateerde Coronel naast
dom bijgeloof het diepste heidendom. Als uiting van de gesignaleerde dweepzucht, die ook o.a. bij de Utrechtsche boerenarbeiders werd opgemerkt 2 moet ook de godsdienstig-communistische beweging onder de arbeiders te Zwijndrecht en elders worden
beschouwd, die hieronder nog ter sprake zal komen. Nog zij opgemerkt, dat de houding, die de arbeider blijkens het bovenstaande
tegenover den godsdienst innam, geheel in overeenstemming is
met zijn physieke en psychische geaardheid en met den economischen toestand, waarin hij verkeerde. Bij een massa, zoo krachteloos en ondervoed, zoo traag en slap, zoo armoedig en onontwikkeld, kon men of een doffe berusting in het eigen droeve lot, of een
geexalteerde geestdrijverij verwachten, doch niet een opgewekt en
innig godsdienstig leven.
),

Willen wij, ten laatste, de karaktereigenschappen en den psychischen habitus van den arbeider schetsen, dan ondervinden wij als
eigenaardige moeilijkheid, dat uitingen van arbeiderszijde volslagen ontbreken 3). Dat de arbeider zich door middel van de drukpers uitte, was natuurlijk uitgesloten ; maar het is uiterst merkwaardig, dat noch de Staatscommissie voor den kinderarbeid noch
b.v. iemand als Coronel ook maar een enkele maal aan een werkman het woord geeft, zooals bij de parlementaire enquetes in Engeland zoo vaak geschiedde. Wel vermeldt Coronel, dat een wever
tegen hem erover klaagde, dat de arbeid zoo vervelend en vermoeiend was 4). Een stoker op een Leidsche fabriek uit zich tegen
den fabrikant Le Poole, dat hij zoo weinig aan zijn leven heeft 4).
Doch wat baten deze op zichzelf staande uitlatingen ? Wij zullen
de arbeiders derhalve alleen door den bril der tijdgenooten kunnen
beschouwen. Om de juistheid der waarnemingen van deze te controleeren bezitten wij twee criteria: de mate van eenstemmigheid,
waarmee het oordeel wordt uitgesproken, en het beeld, dat wij op
grond van andere gegevens ons reeds hebben gevormd.
1)

Gezondheidsleer, p. 378, 312, 355.
Sloet's tijdschr. VIII, p. 414. Cf. nog De Bosch Kemper, Gesch. arm?)ede, p. 262:
„Het mysticismus is nevens het fatalismus over het algemeen zeer diep in de lagere
klasse doorgedrongen."
3 ) Afgezien van de jaren om 1870, wanneer de arbeider begint te ontwaken. (Zie
Hst. VIII). Hier spreken wij van de periode, die daaraan voorafging.
') Gezondheidsleer, p. 296.
6 ) Economist 1861, p. 359.
3)
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De meeste eigenschappen, die bij een dergelijk onderzoek aan
den dag komen, kunnen beschouwd worden als samenhangende
met de lichamelijke en intellectueele achterlijkheid, die wij reeds
signaleerden. Wij vernemen vooreerst meermalen, dat de werklieden onverschillig, dof en zorgeloos zijn 1). De trage, onontwikkelde arbeider miste immers den prikkel om zich op te willen werken ; een doffe berusting was dus de eenig mogelijke levenshouding.
En waarvoor zou hij, zoo hij er al geld voor beschikbaar had, gaan
sparen voor den kwaden dag? Dan zou de diakonie wel bijspringen ! De afwezigheid van elk gevoel van eigenwaarde, dat bij de
Groningsche landarbeiders wordt opgemerkt 2) en eveneens bij de
Zeeuwsche fabrieksarbeiders 8), is den Nederlandschen arbeider in
het algemeen niet vreemd geweest 4) en zal er toe hebben medegewerkt, alle animo om zich te verheffen te dooden. Met de geringe algemeene en technische ontwikkeling van den arbeider hangt
samen zijn afkeerigheid van veranderingen in de bedrijfsuitoefening 5), zijn zucht tot imitatie, de zouteloosheid van zijne gesprekken 6). Ook het zeer lage peil, waarop zijn lectuur stond. De Middelburgsche handwerkslieden lazen omstreeks 1850 de romans,
die in vroegere jaren bij de hoogere standen furore hadden gemaakt (een verschijnsel dat niet speciaal aan deze tijden eigen is) :
Sue, Dumas, Anna Redcliffe e.a. 7). Op het Friesche platteland bestond in die dagen de eenige lectuur uit den Bijbel, de psalmen of
een enkel rechtzinnig geschrift 8). Van de Middelburgsche arbeidslieden vernemen wij nog, dat zij niet alleen in de litteratuur door
uiterlijke praal werden geboeid ; vandaar de bonte wandversieringen, de felkleurige bloemen, de voorliefde voor . . . . oranjekleurige katten 9). Men bedenke overigens, dat deze opmerkingen niet
1 ) Coronel, Gezondheidsleer, p. 278 (Zeeland); Sloet's tijdschr. VIII, p. 414, 428,
(boerenarbeiders Utrecht); Economist 1853, p. 274 (zorgeloosheid „algemeen erkend")
Stk. en Sthk. J. boekje 1852, p. 39 (Drente); Tijdschr. v. Geneesk. 1864, p. 238 (Leidscbe textielarb.); J. H. Wijnen, 1.c., p. 9 (Maastricht).
') Hand. Genootschap Onderdendam, 1851, p. 110.
3 ) Coronel, 1.c., p. 278. De vrouwen waren ook in dit opzicht in gunstiger conditie
dan de mannen.
') J. Rademacher in De Vrije Gedachte, VI (1874), p. 583.
') K. v. Kooph. Amst. 1863, p. 123.
') Beucker Andreae, 1.c., p. 182, 170.
• Coronel, Middelburg, p. 227.
• Beucker Andreae, p. 172. Potgieter (Gids 1860, I, p. 563) wijst eveneens op de
beperking tot stichtelijke lectuur. De door Jonathan in „Waarheid en droomen" geschetste Zeeuwsche arbeider leest bovendien Vader Cats.
▪ Coronel, Middelburg, p. 226.
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gelden voor het eigenlijke fabrieksproletariaat, dat vaak niet kon
lezen en in zijn armoedige behuizing zelfs aan wansmakelijken op-.
schik niet denken kon.
Beschouwen wij, na deze zijlichtjes op zijn karakter —want zij
mogen er geen aanspraak op maken, meer te zijn — nog eens de
persoonlijkheid van den arbeider in haar geheel, dan zien wij
iemand voor ons, die zich in zijn armoedige bestaan in doffe berusting schikt ; wien de lichamelijke en geestelijke kracht ontbreekt
om zich op te werken ; wiens ontwikkeling te gering is om zelfs aan
de mogelijkheid van lotsverbetering te denken ; in het algemeen :
iemand die nog volslagen onmondig was. Wenscht men nog een
enkel staaltje van die onmondigheid, dan observeere men zijn
houding bij de oprichting, in 1863, van de „leesinrichting voor den
ambachtsman" te 's-Gravenhage 1). Daar de „heeren", die tot
deze inrichting het initiatief hadden genomen, het wenschelijk
oordeelden, dat ook eenige werklieden in het bestuur zitting kregen, werden de bij de openingsvergadering aanwezige arbeiders
verzocht, eenigen uit hun midden aan te wijzen. Zij bleken daartoe echter niet in staat te zijn; de gang van zaken op eene vergadering was hun volslagen onbekend. Ten slotte vatte er den
moed: hij verzocht de heeren, zelf maar eenige werklieden te benoemen. — Zulke kleine trekjes kunnen als argument natuurlijk
niet dienen, maar wel als illustratie 2).

** *
Ten besluite van dit hoofdstuk worde nagegaan, hoe de psychische gesteldheid van den arbeider, zooals wij die hierboven schetsten, zich manifeesteerde in zijn houding tegenover de nieuwe bedrijfstechniek (met name de invoering van de stoommachine) ; in
zijn vereenigingsleven ; in zijn wijze van reageeren op het in het
buitenland opkomende socialisme en communisme.
A. Het is vooreerst zeer merkwaardig, dat ten onzent, in tegenstelling met andere landen, van gewelddadig verzet van de
arbeiders tegen de invoering van de stoommachine, die tech velen
broodeloos maakte, ongeveer niets wordt vernomen, al zijn hier en
I) Ontleend aan Tijdschr. v. h. Armwezen, N. R. V. (1865), p. 285 sqq.
') In dezelfde richting wijst de klacht van 1866, dat de arbeiders de cobperatie niet
begrijpen: M. J. de Witt Hamer, De arbeidersvereenigingen (1866), p. 159.
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daar flauwe symptomen van beweging onder hen merkbaar. Toen
te Tilburg in 1827 de eerste stoommachine in gebruik werd genomen, gooide het werkvolk bij den fabrikant de ruiten in 1). Te
Amsterdam blijkt terzelfder tijd de invoering van paardenmolens
in de diamantslijperijen beweging te hebben veroorzaakt onder de
molendraaiers en -draaisters, en werd zelfs in naamlooze brieven
aan het gemeentebestuur met plundering en vernieling der nieuwe
molens gedreigd 2). Van oproerige tooneelen wordt echter nergens
iets vernomen. Ms oorzaken van dit negatieve verschijnsel zijn aan
te merken : de lauwheid der arbeiders, de afwezigheid van organisatie en de mogelijkheid, door bedeeling voor broodsgebrek te
worden bewaard. De arbeidskrachten voorts, die door den stoom
(of soms de paarden) overbodig waren geworden, waren vaak volkomen ongeschoold en konden dus, vooral omdat bij de geperfectioneerde industrie grootere vraag naar werkvolk ontstond 3), gemakkelijk ander werk krijgen. Voor de handspinners en -wevers
stond de zaak anders. Bekend is hoe de vertwijfelde concurrentie,
die de Engelsche handloom-weavers tegen de grootindustrie
trachtten vol te houden, aanleiding gaf tot gewelddadigheden :
vernieling der machines en plundering der fabrieken.Dat dergelijke bewegingen in Nederland geheel uitbleven, is een bewijs te
meer voor de opvatting, dat de nood der wevers, in Duitschland
zoowel als in Engeland, meer uit algemeene economische oorzaken — afzetmoeilijkheden, concurrentie e.d. — dan uit technische
voortsproot 4). In Nederland ging de opkomst der stoomspinnerijen samen met een uitbreiding der bestellingen van de HandelMaatschappij : na 1830 ; die van de stoomweverijen met den algemeenen opbloei des lands : na 1850.
B. V ereenigingsleven. De stelling van Brentano 5), dat de arbeiders en kleine bazen zich gaan vereenigen voor onderlinge en gezamenlijke belangenbehartiging, zoodra de overheid zich op dit gebied terugtrekt, gaat voor Nederland zeker niet op. De diepe klove
van verval, die tusschen het zeventien- en achttiendeeuwsche koloniaal- en handelskapitalisme eenerzijds en het volledige, moderne
B. Dijksterhuis, Een industrieel geslacht 1808-1908, p. 19.
9 G. A. A., A. Z. 1830, no. 6468.
9 Zoo in Twente: Smissaert, Twentsche katoennijverheid, p. 100.
4 ) Cf. Held, l.c., p. 458 sqq en 604 sqq (Engi land). Voor Duitschland: A. Sartorius
v. Waltershausen, Deutsche Wirtschaftsgeschichte 1814-1914' (1923), p. 86 sqq.
Lujo Brentano, Die Arbeitergilden der Gegenwart I, 1.
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kapitalisme anderzijds inligt 1), komt ook hier aan den dag. Van
een vereenigingsleven toch, dat verder strekkende doeleinden had
dan gezellig samenzijn of de instandhouding van een ziekenbus,
was tot kort v1:56r 1870 geen sprake. Alvorens echter deze vormen
van associatie te behandelen, dienen wij eenig Licht te werpen op
de resten der gilden en daarmee gelijk te stellen corporatien.
De staatsregeling van 1798 had, als met een pennestreek, alle
„Gilden, Corporatien of Broederschappen van Neeringen, Ambachten of Fabrieken" afgeschaft 2 Intusschen worden eeuwenoude sociale instellingen niet zoo plotseling weggevaagd : vele gildebroeders zullen gedaan hebben als de potten- en steenbakkers
te Oosterhout, die besloten de keuren stipt te zullen blijven nakomen ten einde elkaars zaken niet te benadeelen 3) Bovendien
kwam al spoedig de reactie. Lodewijk Napoleon vaardigde op 30
Januari 1808 4) een wet uit, die aan de gemeenten de bevoegdheid
verleende de gilden te herstellen, maar tevens de daaraan verbonden nadeelen trachtte te vermijden : de deelneming was verplicht, maar het poorterschap, het afleggen van proefstukken e d
was geen voorwaarde tot toelating. Het ligt dus voor de hand, dat
bij de Restauratie de gilden nog geenszins dood waren; talrijk was
b.v. in 1814 te Amsterdam het aantal gilden, dat aan het stadsbestuur verzocht om te warden hersteld. Al werden nu in deze richting door de regeering geen maatregelen getroffen en verbleekte
de economische werkzaamheid der gilden dus snel, financieel bleven ze voortbestaan. Een liquidatieregeling van de gildefondsen
kwam eerst in 1820 tot stand 2 de fondsen werden onder het beheer van commissarissen geplaatst en werden bestemd om uitkeeringen te geven aan de vroegere leden en hunne nabestaanden,
alsook aan hen die hetzelfde bedrijf als deze ex-gildebroeders uitoefenden. Wij hebben hier dus een groep van arbeiders, meest
handwerkslieden, voor ons, die nog in zekeren zin geassocieerd
waren tot onderlinge steunverleening 8).
Droegen de corporaties, die hier werden besproken, zuiver het
).

) :

1) Roland Holst, Kapitaal en arbeid in Nederland (3e dr.), p. 6.
2) Art. 53 der „burgerlijke en staatkundige grondregels".
2 ) Mededeeling van Goldberg (Sloet's Tijdschr. XVIII, p. 318).
') Van de Poll, Verz. van vaderl. wetten en besluiten enz., p. 418.
') K. B. van 26 Juli 1820. Over de twijfelachtige rechtskracht van dit besluit: Ch.
A. van Manen, Armenpflege in Amsterdam (1913), p. 132.
I) Natuurlijk trokken niet alleen knechts, maar ook vele ambachtsbazen it deze
kassen.
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karakter van historische resten, anders was het gesteld met de
zoogenaamde werkers voor den handel. Het Koninklijk besluit
van 18 Mei 1827 (Stb. 25) „houdende bepalingen omtrent het
daarstellen van vereenigingen van werklieden tot het lossen, laden, vervoeren, verwerken, meten en wegen van goederen" overwoog, dat eenerzijds de uitoefening van alle bedrijven in den lande
zooveel mogelijk vrij moest worden gelaten, doch dat het anderzijds van belang kon zijn, dat aan los- en laadplaatsen ten alien
tijde werklieden gereed stonden om de goederen te laden, te lossen
of te verwerken en dat de goederen konden worden gemeten en
gewogen door personen, die een publieke aanstelling hadden. Te
dien einde werd bepaald, dat de plaatselijke besturen desgewenscht
voor deze doeleinden vereenigingen van werklieden konden oprichten, die de bedoelde werkzaamheden zouden hebben te verrichten tegen een van overheidswege vast te stellen vergoeding.
leder, die daartoe geschikt en genegen was, moest tot die vereenigingen worden toegelaten. De bepaling in art. 2, dat het gebruikmaken van deze lieden alleen dan verplichtend mocht worden gesteld, wanneer het heffen van plaatselijke belastingen (waaggelden e.d.) dit volstrekt noodig maakte, beteekende een belangrijke
vooruitgang in liberalen zin tegenover de regeling van 1815 1),
waarbij de ingezetenen verplicht werden zich van hen te bedienen. Van belang was ten slotte de bepaling, dat aan elke vereeniging een spaarkas moest worden verbonden, waaruit de eventueel
door de arbeiders aan te richten schade zou worden vergoed en
waaruit zij, die door ouderdom of gebreken niet meer tot werken
in staat waren, onderstand zouden genieten Dergelijke „geadmitteerde werkers" voor den handel bestonden gedurende onze periode o.a. te Amsterdam en te Groningen; de Alkmaarsche kaasdragers bewaren er nog de herinnering aan 2).
Wij hebben hier dus associaties voor ons, die niet slechts door
de overheid werd geduld, maar ook door haar werden voorgeschreven en gereglementeerd. Bezaten de overige arbeiders-groe) K. B. 14 April 1815, Bijv. Staatsblad H, p. 587.
) De geadmitteerde werkers waren veelal georganiseeid in kleine arbeidsgemeenschappen op coOperatieven grondslag, plm. 10 man sterk. Dit zijn de Amsterdamsche
„veemen", de Groningensche „panden" of „kluften" Wij behandelen deze organisaties,
die stellig een nader onderzoek verdienen, hier echter niet, aangezien van de leden een
zekere kapitaalkrachtigheid werd gefischt en het dus Been gewone werklieden waren.
Cf. M. G. de Boer, Van waagdragersveem tot modern grootbedrijf (1917), p. 46; dezelfde in E. H. J. IV, p. 132.
1

1
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pen het recht tot vereeniging? Ongetwijfeld ja. De wet van 1855,
die uitvoering gaf aan het in 1848 ingevoerde grondwetsartikel,
dat het recht der ingezetenen tot vereeniging en vergadering erkende, verleende geen nieuwe bevoegdheden, doch slechts een
rechtsbasis, waarop een vereeniging, ook een arbeidersvereeniging,
kon worden opgericht. Het vOOrdien vigeerende artikel van de
Code Penal immers (291), dat voor elke vereeniging van meer dan
20 personen voorafgaande goedkeuring door de Regeering als
eisch stelde, kon bezwaarlijk als een knotting van de rechten der
arbeiders worden beschouwd, terwiji de beruchte stakingsartikelen (414-416) uit de Code Penal — waarover later meer niet
het vereenigingsrecht zelf, maar bepaalde handelingen der vereenigde personen aan banden legde 1). Dat wij tot in de jaren na
1860 van een vereenigingsleven onder de arbeiders weinig bespeuren, moet dus aan andere oorzaken worden toegeschreven.
Reeds vroeger hebben wij er op gewezen 2), dat in onze periode
het vereenigingsleven het meest ontwikkeld is geweest bij de diamantbewerkers en de typografen. Uitte dit zich bij eerstgenoemden vooral in de oprichting van fondsen tegen ziekte, ouderdom
e.d., bij de typografen was het gezellig verkeer, dat op den voorgrond stond. Met deze beide elementen is tevens het karakter der
arbeidersassociaties uit die dagen geteekend; de naam van de vereeniging van boekdrukkers- en letterzettersgezellen, die in 1849 te
Amsterdam werd opgericht, is dan ook typeerend: zij heette
„Voorzorg en Genoegen". Ook in ander opzicht kan deze vereeniging als een goed voorbeeld van alle arbeidersassociaties uit dien
tijd worden beschouwd: niet alleen omdat zij, naast uitkeering
van ziekengeld en instandhouding van een weduwen- en pensioenfonds, maandelijksche bijeenkomsten belegde waar letterkundige voordrachten werden gehouden, maar ook door de omstandigheid, dat zij zich in de gunst en de bescherming verheugen
mocht van verschillende drukkerspatroons en van „geleerden,
letterkundigen en kunstenaars", die haar als donateurs steunden 3). Hoewel de oudste typografenvereeniging van deze soort,
die reeds in 1815 schijnt te hebben bestaan (te Groningen), een
1 ) De beteekenis, die Treub (Hoofdstukken uit de gesfhiedenis der staathuishoudkundes (1914), p. 125) aan de wet van 1855 voor de arbeidersvereenigen toekent,
schijnt overdreven.
9 Hst. III, p. 164.
9 Cf. over deze vereeniging: Calisch, Liefdadigheid te Amsterdam, p. 430/1.
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zuivere uitkeeringsvereeniging was, stond bij de latere associaties
in dit vak, die vooral omstreeks 1850 opkomen, de viering van den
Koppermaandag en het organiseeren van gezellige avonden op
den voorgrond; sommige zelfs bepaalden zich daartoe en kenden
geen fondsvorming 1). Sedert de viering van het Costerfeest te
Haarlem in 1856 stonden deze vereenigingen ook in onderlinge
relatie. Kenmerkend voor hun geest zijn veelal de pompeuze
namen ; de van 1849 dateerende Rotterdamsche vereeniging
heette „Door Costers fakkel voorgelicht, is deze vriendenkring gesticht" ; toen in 1857 een aantal leden werden geroyeerd, stichtten
deze als nieuwe vereeniging „Hoe schoon is het, Broeders vereenigd te zien" 2).
In andere vakken was de geest van associatie veel minder algemeen verbreid; wij vinden hier slechts losse gevallen. Te noemen
zijn b.v. de Amsterdamsche meubelmakersvereeniging „Eendracht
verzacht" (1864), die een ziekenfonds was 3) ; de in 1862 te 's-Gravenhage opgerichte smidsgezellenvereeniging „Vulkaan", die, behalve ziekteuitkeering, bevordering van „eendragt onder de
werkgezellen" beoogde 4) ; de in 1864 ontstane Haagsche vereeniging van fabrieksarbeiders, ten doel hebbende „om door gezellige
eendragtelijke bijeenkomsten de belangen der leden tot vermaak
to bevorderen" 4).
De patroons hadden geen enkele reden, dergelijke vereenigingen
tegen te gaan ; zij bezochten zelfs met innemende bereidwilligheid
de voordrachtavonden van hunne werklieden, wier vermaken zij
aanschouwden „zooals ze toezien bij de spelletjes van hun kinderen" 5). Een enkel maal kwam het zelfs tot een vereeniging, waarvan patroons en werklieden gezamenlijk lid waren. Op de eerste
jaarvergadering van de Amsterdamsche „Maatschappij tot verbetering van den werkenden stand", die op 12 Februari 1855
werd gehouden, werd op initiatief van den voorzitter, den koffiehuishouder E. H. Hartman, een werkliedenvereeniging opgericht.
Deze zou niet alleen een fonds voor ziekte en ouderdom instellen,
maar ook de behartiging der werkliedenbelangen op zich nemen.
') D. Hudig Jr., De vakbeweging in Nederland 1866-1878 (1904), p. 2-3.
3 ) H. Smits, De Nederlandsche arbeidersbeweging in de negentiende eeuw (1902),
p. 261.
3) Hudig, 1.c., p. 21.
4) Economist 1866, Bijblad, p. 414.
3) Hudig, 1.c., p. 2.
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Al moge deze laatste doelstelling aan een vakvereeniging doen
denken, in werkelijkheid waren het de patroons, die hier de leiding
gaven. Op de oprichtingsvergadering, waar Hartman de arbeiders
op koffie, brood met kaas en punch onthaalde, werd het bestuur
aan vijf, „werkbazen" en vijf „knechts" opgedragen 1). Ook de
Maatschappij van Nijverheid gaf zich moeite in deze richting;
haar departement Arnhem richtte o.a. in 1869 de Werkmansvereeniging „Arnhem" op, die zich ten doel stelde, de arbeiders door
gezellig onderhoud te ontwikkelen en de goede verstandhouding
tusschen meesters en knechts te bevorderen 2). De in deze jaren
ontstane vereenigingen van die soort zijn te beschouwen als een
tegenzet van de patroons tegen de overal opkomende vakvereenigingen.
De associatiegeest bij de .werklieden moest dus, in de jaren na
1850, kunstmatig worden opgewekt door de patroons, door de
„heeren" ; waar zij aanwezig was, uitte zij zich in voordrachtsavonden en feestelijke bijeenkomsten of in voorzieningen tegen
ziekte en ouderdom. Werkelijke vakvereenigingen begonnen pas,
afgezien van een enkele voorlooper, na 1865 te groeien 8). Verwonderlijk was dit niet, omdat iets, dat op klassebewustzijn geleek,
nog totaal ontbrak. Dit ontbreken was het gevolg van verschillende oorzaken. Veelal wordt gewezen op de geringe verbreiding van
de grootindustrie hier te lande 4), welke verklaring echter niet
volledig is, daar, naar ons later zal blij ken, de ten laatste ontstane
vakbeweging juist niet in de grootindustrie 4), maar in de handwerksbedrijven opkwam (meubelmakers, schilders e.d.). De zaak
is deze, dat er wel een arbeidersklasse was 6), maar dat van een
ondernemersklasse nog niet kon worden gesproken; niet alleen
omdat vele werkgevers in deze periode van overheerschend kleinbedrijf eenvoudige „bazen" waren, maar ook omdat de grootere
ondernemers schuil gingen in een omvangrijker groep: de „hoo') Alg. Handelsblad 12 Feb. 1855.
Arbeidsloonen en levensbehoeften in de gemeente te Arnhem (1870), p. III.
2 ) Hierover nader hst. VIII.
4 ) C. te Lintum, Een eeuw van vooruitgang 1813-1913, p. 234. H. Staiekman in
voorwoord bij H. Smits, 1.c.
a) Met uitzondering van de diamantbewerkers.
') Onder „klasse" verstaan wij een groep personen, die zich in beschikkingsmacht
over productiemiddelen en in de wijze van aanwending dier beschikkingsmacht in gelijke positie bevinden, en daardoor ook in sociale invloed en geestespeil gelijk zijn. Cf.
Max Weber, Wirtschaft and Gesellschaft, p. 177.
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gere" standen. Het is waarlijk niet toevallig dat, terwijl het woord
„arbeidersldasse" in deze tijden reeds algemeen gebruikt wordt,
het woord „ondernemersklasse" nimmer wordt vemomen. De ondememers vormden geen afzonderlijke economische klasse, maar
behoorden tot een „stand", d.i. een groep, die op grond van leefwijze, opvoeding, afstamming of beroep een bepaald maatschappelijk aanzien — gunstig of ongunstig — geniet 1). Daar de uitsluitend van industrie levende stand nog niet bestond, hadden de
ondememers zich nog niet van hun standgenooten (bestuurs- en
rechterlijke ambtenaren, grootgrondbezitters, gegoede renteniersfamilien) als afzonderlijke groep losgemaakt.
Er waren nog andere oorzaken, die klassebewustzijn bij de arbeiders deden ontbreken. Zij liggen geheel besloten in hetgeen tot
dusverre reeds over de geaardheid der arbeiders en de algemeene
economische verhoudingen is medegedeeld. Het permanente gebrek aan werk, dat tot het midden der eeuw heerschte, gaf aan
den ondernemer, die trouwens geen exorbitante winsten maakte,
ietwat het karakter van een philanthroop, die werk gaf aan de
„amen". en minder dat van een machthebber, die zich ten koste
van de arbeiders verrijkte. Bovendien : voor het ontstaan van vereenigingsleven is een zekere mate van ontwikkeling en ook zekere
mate van welstand, hoe bescheiden ook, noodig. „The hopelessness of utter poverty and ignorance crushes; a half advance rouses
fierce demand" 2). De Nederlandsche arbeider, zooals wij hem leerden kennen, verkeerde in zulk een toestand van ellende en onwetendheid.
Dat C. het socialisme onder deze omstandigheden in Nederland
geen weerklank vond, behoeft nauwelijks te worden verklaard.
Geen beteren kijk op de mentaliteit der arbeiders te Bien opzichte
kan worden verkregen, dan door hun houding in het veelbewogen
jaar 1848 gade te slaan. Zeker, het ontbrak hier ook aan leiders,
die de massa konden opwekken tot het nieuwe toekomstideaal.
Doch ook daar, waar leiders zich aanboden, bleef de arbeider voor
iedere roepstem doof. De opmerkelijke gebeartenissen te Amsterdam bewijzen het. Daar werden onder de arbeiders gedrukte brief1 ) Weber, Lc., p. 179. Naar Ttinnies' terminologie kan men zeggen: een klasse is een
„Gesellschaft", een stand een „Gemeinschaft".
0. D. Skelton, Socialism, (1911), p. 17.
')
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jes verspreid, waarin zij werden opgewekt om den 24en Maart ten
12 ure op den Dam samen te komen „ten einde aldaar zich mannen zullen bevinden, die hunne belangen zullen behartigen". Inderdaad beyond zich op het aangegeven tijdstip een groote yolksmassa op den Dam; zij bestond echter uit nieuwsgierigen en op
relletjes belusten, weshalve de aanleggers van het plan zich schuil
hielden. Er ontstond ten slotte wel eenig tumult — glazen werden
ingegooid, eenige winkels geplunderd — maar van een volksbeweging werd geen spoor gevonden. — Wie waren het nu geweest,
die het yolk bijeen hadden geroepen ? De leden van een socialistische of communistische vereeniging? Geen sprake van. De beweging ging uit van een in het begin van 1847 opgerichte „Vereeniging tot zedelijke beschaving, onder de zinspreuk : Alle menschen zijn broeders", die in een kleine brochure 2) haar streven
bloot legde. Waarom is, zoo wordt daarin gevraagd, het onderscheid tusschen armen en rijken zoo groot ? Zijn de armen soms
niet uit het zelfde stof gekneed als de rijken? De arbeiders moeten
zich verheffen uit het stof en elkaar broederlijk de hand reiken;
daarom moeten zij een krachtige vereeniging oprichten, „waarin
wij elkander door nuttige gesprekken en zedelessen tot het groote
werk moeten voorbereiden". De vereeniging hield, blijkens een
rapport van den directeur van politie, bijeenkomsten „om de
werklieden van allerlei bedrijf in al die kunsten en wetenschappen onderrigt te doen geven welke zij moeten bezitten om hun bedrijf naar den eisch van den tegenwoordigen tijd te kunnen uitoefenen": leeren van vreemde talen, schrijven, rekenen, schei- en
natuurkunde, geschiedenis, zang, benevens oefeningen in voordracht en redeneerkunst. Dit alles klinkt niet bepaald .... revolutionair. Wel schijnt de vereeniging later in meer radicaal vaarwater te zijn gekomen — er was sprake van uitroeping van een republiek ; blaadjes als de Asmodee, le Courrier Batave e.d. werden
Blok (Gesch. v. h. Ned. Volk' IV, p. 393) en Colenbrander (Historie en Leven II,
p. 194) spreken van een „communistische vereeniging" die volgens C. opgericht zou
zijn „in de eerste dagen van Maart". Zij ontleenen hunne berichten aan De Bosch Kemper (zoo ook H. Brugmans, Het nieuwe Amsterdam (1925), p. 150). Het tloet daarom
zonderling aan, als Van der Goes in „Het Volk" van 25 Nov. 1925 zich op deze auteurs
beroept met het argument, dat zij op „oudere geschriften" teruggaan dan de door ons
gebruikte.
2
„Beknopte schets van den inwendigen toestand des arbeiders" (1847). De brochure is, met de andere hierop betrekking hebbende stukken, te vinden in Gem. Arch.
Adam, A.Z. 1847, no. 8413.
)
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gelezen — doch van communisme of socialisme is niets te zien.
Wij behandelden de geheele zaak zoo uitvoerig, omdat hieruit
blijkt, dat het eenige element van 1848, dat tot dusverre voor socialistisch of communistisch werd gehouden, bij nadere beschouwing een geheel afwijkend karakter blijkt te hebben gedragen.
Deze Amsterdamsche vereeniging was trouwens nog om een andere reden merkwaardig : zij bestond grootendeels uit Duitschers.
De leider was de houtkooper Christian Gtdecke, die met zijn vereeniging de Duitsche Bildungsvereine fiir Arbeiter had nagevolgd.
Wat er dus nog aan radicale beweging was geweest, kwam uit het
buitenland. De Nederlandsche arbeiders bleven nagenoeg onbewogen. De enkele rimpels, die op sommige plaatsen in den stillen
vijver opkwamen, verdwenen ras, toen de werkloosheid, die de oorzaak der roerigheid was geweest, door doelmatige werkverschaffing werd verminderd. In Amsterdam werden de arbeiders aan de
droogmaking van de Buiksloterham gezet ; te 's-Gravenhage benoemde de gemeenteraad een commissie, die gelden inzamelde en
de werkloozen aan wegenaanleg e.d. zette 2) ; de gouvemeur van
Gelderland wekte in een circulaire tot werkverschaffing op, daar
„rust en orde in den Staat niet te duur worden gekocht" 3 Inderdaad : zoodra de arbeider werk had en dus voor broodsgebrek was
bewaard, was van hem niets meer te vreezen. De tijdgenooten prezen de arbeiders, die inzagen, dat alleen rust en orde hun belang
was 4). Wij weten beter : niet verstandig inzicht was het, dat hen
van excessen weerhield, maar het nuchtere feit, dat zij de verlokkende roepstem in 't geheel niet hoorden.
).

Het is opmerkelijk, dat de tweede beweging, die op het eerste
gezicht een communistisch karakter heeft gedragen, bij nadere
beschouwing dit epitheton evenmin verdiende als GOdecke's vereeniging. Wij bedoelen de beweging van de zoogenaamde Zwijndrechtsche nieuwlichters, wier ontstaan van 1816 dagteekent en
die tot na 1860 waarneembaar is. Het betreft hier een kleine groep
Verslag van de gebeurtenissen, voorgevallen te Amsterdam op 24 Maart 1848,
door P. M. Nolthenius en N. J. Ploos van Amstel (1848), p. 38. (De schr. waren, in het
rechtsgeding tegen de leiders, de verdedigers van deze).
') Zie het rapport van de commissie d.d. 5 April 1849 (eat'. Raad, 2 Mei 1849).
') E. H. J. VIII, p. 29.
4 ) B.v. A'damsche Cour. 9 en 21 Maart 1848. Later, in 1855, het Kamerlid Van
Foreest: voor burgeroorlog zijn de Ned. arbeiders „te verstandig, te verlicht, te beschaafd, te godsdienstig" ( I). (Hand. 2e K. 1854/55, p. 801).
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mystiek aangelegde personen, meest uit de lagere ldassen afkomstig, die wilde verwezenlijken wat de eerste Christengemeente te
Jeruzalem had beoogd. De aanhangers hadden te Zwijndrecht,
waar zij na eenige omzwervingen beland waren, een broederschap
gesticht met aanvankelijk volledig, later, toen dit ondoorvoerbaar
bleek, beperkt gemeenschappelijk goederenbezit. Men is geneigd
om, zooals Quack 1 ), hier een uitlooper in te zien van de socialistische strooming, die in deze tijden over Europa ging; bepaaldelijk
ware bier aan het Saint-Simonisme te denken met zijn sterken
godsdienstigen inslag. Wij achten dat niet juist. Communisme en
socialisme zijn beide maatschappelijke stelsels, die worden nagestreefd of bepleit en die een fundamenteele verandering in de be-.
staande economische verhoudingen beoogen. Bij de sekte, die wij
hier voor ons hebben, was daar geen sprake van. Aan maatschappelijke hervorming werd niet gedacht. Hun communisme was
zuiver bijkomstig gevoig van het streven naar herstel van de oude
Christengemeente; niet critiek op het bestaande economische stelsel bracht hen samen, doch alleen de godsdienstige roeping, die
soms tot dweepzucht ontaardde 2). Bij de leiders, lieden van geringe
verstandsontwikkeling maar met diep gevoel van hunne godsdienstige overtuiging, kwam de drang van binnen uit ; aan eenigen
invloed van de socialistische beweging elders kan bij den turfschipper Muller, den schout Valk of de dienstbode Maria Leer
onmogelijk worden gedacht 3).
Het wonder, dat Quack 4) niet wilde aannemen : dat het elders
opkiemende socialisme niet ook Nederland zou hebben beroerd, is
dus in feite aanwezig, doch verdient de qualificatie „wonder"
niet. Eerst omstreeks 1870 zou deze nieuwe beweging ook in
Nederland weerklank blijken te vinden.

') Gids, 1892, II, p. 230. Hij spreekt van „godsdienstige communisten".
') Anders F. van der Goes in „Het Volk" van 25 November 1925. Zijne bezwaren
tegen de in den tekst verdedigde opvatting zijn echter van zuiver leerstelligen aard
en baseeren zich niet op de feiten.
5 ) G. P. Maranz, De Zwijndrechtsche nieuwlichters (1909), p. 3, stelt op analogs
gronden voor, de bewegingliever „communistisch-Bijbelsch-Christendom" dan andsdienstis communisme" te noemen.
') L. c.

VI JFDE HOOFDSTUK
ECONOMISCHE EN SOCIALE DENKBEELDEN IN HET
TOENMALIGE NEDERLAND

Indien de denkbeelden, die de beter gesitueerden koesterden
omtrent de arbeidersklasse, slechts licht konden werpen op de
geestelijke structuur van eerstgenoemde groep, zou het overtollig
mogen heeten ze hier te bespreken. Zoo is het echter niet. Het lot
der arbeiders hangt ten nauwste samen met die denkbeelden, omdat deze in de houding van de ondernemers en in die van den wetgever tot uitdrukking kwamen.
Na den revolutietijd heeft de overheid, zoowel uit reactie tegen
het overspannen en veelal ook verouderde reglementeeringssysteem der praerevolutionaire periode als uit hoofde van het in
den revolutietijd gekoesterde vrijheids- en gelijkheidsideaal, zich
van het gebied der arbeidersbescherming langen tijd teruggetrokken ; de liberale economie met haar laissez-faire-beginsel versterkte deze tendentie. Toen echter de praktijk uitwees, dat de vrijheid
tot ongebondenheid en dus tot de ernstigste misstanden leidde,
rijpte het inzicht, dat op de overheid de taak rustte, de zwakkere,
onderdrukte individuen door nieuwe verbodsbepalingen en reglementen te steunen. Aldus was de ontwikkelingsgang in de meeste
Westeuropeesche staten, met name in Engeland.
In Nederland echter, dat ook in dit opzicht achteraan Imam,
verliepen de zaken eenigszins anders. Van een zich terugtrekken
van de overheid was tij dens de regeering van Willem I nog weinig
te bespeuren. Integendeel, tegen straffe reglementeering zag de
koning niet op. Dat er in die tijden voOr de,arbeidersklasse niets
werd gedaan, kan dus niet aan overheersching van het onthoudingsbeginsel worden toegeschreven.
In latere jaren, inzonderheid na 1850, werd dit anders. De overheid trekt zich dan terug en de liberale economie krijgt vat op de

DENKBEELDEN IN HET TOENMALIGE NEDERLAND

193

geesten. Maar tegelijk wast niet alleen de belangstelling voor de
arbeidersklasse op, doch gaan ook de roepstemmen om het arbeiderskind door overheidsmacht te beschermen steeds luider klinken. Dat het kinderwetje van Van Houten in 1874 het resultaat
was van deze verlangens, is bekend. Het opmerkelijke feit doet
zich dus voor, dat de gedachte aan arbeidersbescherming in de periode van vaderlijke staatszorg ontbrak, en dat zij opkwam in de
periode van staatsonthouding. Een bespreking van de denkbeelden over het arbeidersvraagstuk, eerst in het tijdvak 1813-1850,
dan in het tijdvak 1850-1870, moge de verklaring hiervan geven.
Van de denkbeelden over het arbeidersvraagstuk voor 1850
kan slechts worden gezegd, dat zij . . . . niet bestonden. Men kende het arbeidersvraagstuk niet, omdat men de arbeidersklasse
als zoodanig niet kende. Wij wezen er in het vorige hoofdstuk
op, dat een ondernemersklasse nog niet bestond voor 1870, daar
de ondernemers nog geincorporeerd waren in de „hoogere standen". Die hoogere standen nu zagen tegenover zich slechts: de
„armen", zonder op te merken welk een heterogene massa zij daaronder begrepen. De arbeider werd eveneens onder de „amen" gerekend, waaronder in ruimen zin zij werden verstaan, die in kommervolle, „armoedige" omstandigheden verkeerden 1). Met andere
woorden : men zag den arbeider slechts als consument, niet als
producent. Men nam waar, dat er een talrijke schare personen was
die, hoewel valide, niet in hun onderhoud konden voorzien ; maar
men zag niet, dat in werkplaatsen en in fabrieken kinderen werden afgebeuld, volwassenen aan gevaren voor leven en gezondheid werden blootgesteld.
Uit het bovenstaande volgt, dat weliswaar voor de arbeidersklasse als zoodanig niets werd gedaan, doch dat men den individueelen werkman geenszins aan zijn lot overliet. De hooggeroemde Nederlandsche liefdadigheid, zij moge ietwat bigot van karakter zijn geweest 2), zorgde voor weeshuizen, oudeliedengestichten,
hofjes ; voor spijsuitdeelingen gedurende den winter; voor aanvul1) Dat deze opvatting niet tot Nederland beperkt was, leert het artikel van P.
Mombert in Griinberg's Archiv, Dl. IX. Voor Engeland denke men aan het bekende
werk van Eden „The state of the poor" (1797).
2) Lees b.v. de dithyrambe van Jo. de Vries (Tijdgenoot 1844, kol. 430): „Noem
mij eene uitspanning die den dorst naar volmaking en verheffing tot hemelsche bestemming zoo zeer voldoet, als die van bet bieden van lafenis aan den behoeftige, die
op het krankbed zucht; het schaf ten van arbeid aan den welwillenden, maar nooddruftigen natuurgenoot ...." enz.
Brugmans, Arbeidende Klasse.
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lenden onderstand in geld; voor giften en aalmoezen van allerlei
slag. Belangstelling voor de armen was er eer te veel dan te weinig,
getuige de omvangrijke litteratuur over onderwerpen als het domicilie van onderstand en de armenzorg door de overheid of door
de diaconie, cumuleerend in de aan de Armenwet van 1854 voorafgaande jaren. Uit dien tijd dagteekent Vissering's rake opmerking, dat de armoede een rijke materie was 1 ).
Wil men derhalve weten, met welk oog de beter gesitueerden de
werklieden beschouwden, dan is het volkomen afdoende na te
gaan, hoe in het algemeen werd gedacht over de armen, die grootere groep waarin de arbeiders schuil gingen. Een goede bron
daarvoor zijn de jaarlijksche openbare verslagen der stadsarmenscholen te Amsterdam, die telken jare in Maart of April in de Luthersche kerk werden uitgebracht ; de leerlingen, meest kinderen
uit den werkmansstand, waren daarbij tegenwoordig 2). Twee dingen zijn het, die in deze verslagen ten duidelijkste aan den dag komen : de gedachte, dat de „standen" door God zijn gewild en dat
den armen dus tevredenheid met hun lot past ; en de vrees, dat de
armen zich boven hun stand zullen verheffen. Het is merkwaardig,
met hoeveel uitvoerige nadruk de verschillende sprekers de meening bestrijden, „dat de beschaving der min vermogende yolksklassen door middel van het verbeterd onderwijs, nadeelig is voor
de zedelijkheid en rust der maatschappij" 3). Integendeel, het onderwijs kweekt juist „maatschappelijke deugden . . . . die de rust
waarborgen, zoo als ondergeschiktheid, overtuiging van de noodzakelijkheid van orde, achting en liefde voor de hoogere standen" 4). Den kindefen wordt op het hart gedrukt, dat het vermogen der rij ken weldadig op het lot der armen terugwerkt en dat
rijkdom veel moeite en zorg baart 5). Een wetenschap is het, die
hun op de scholen wordt geleerd : „de wetenschap van hunne afhankelijkheid en dienstvaardigheid" 6). Als op 28 Maart 1848 Mr.
J. A. Jones de toespraak houdt, vermaant hij zijn jeugdig gehoor :
„Weest tevreden in den stand, waarin God U plaatste, met Uw
') Gids 1852, II, p. 318.
De verslagen van de jaren 1822 tot 1857 zijn aanwezig op het A'damsche Gerneentearchief ; verschillende jaren ontbreken.
') Mr. W. D. Cramer in zijn verslag over 1825, p. 6.
') Ibid,. p. 14.
') Mr. Jeronimo de Vries in verslag over 1831, p. 8.
0 ) Ibid., p. 12/3.
3)
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bescheiden deel". Er moet vlijtig worden gewerkt en geen onrust
worden gemaakt die, naar elders is gebleken, op de welvaart der
meergegoeden een slechten invloed heeft en indirect dus ook op de
laagste volksklasse 1).
De gedachte, dat de verschillen in stand, zooals ze op het moment bestonden, door Goddelijke wijsheid waren ingesteld 2), had
ten gevolge, dat de aandrang om het lot der lagere standen te verbeteren geremd werd door de vrees, de standsverschillen te verbreken. Van nieuwere opvattingen omtrent aard en oorsprong der
standsverschillen 3) was nog geen spoor te bekennen. Vandaar,dat
zelfs in de 1861 opgerichte Amsterdamsche ambachtsschool niet
ontkwam aan de grief, dat zij de jongens aan hun stand ontrukte 4). Men gevoelde instinctief, dat de lagere klassen door geldbedeeling beter onder den duim werden gehouden dan dClor kosteloos onderwijs. Aan de achterlijke onderworpenheid, die wij reeds
vroeger bij de arbeiders opmerkten, was het ruime bedeelingsstelsel zeker niet vreemd. Dat bedeelingsstelsel had nog een ander
gevolg : dat er zoo iets als een loonvraagstuk niet bestond. Wie
niet genoeg loon ontving, kon bij diaconie of armbestuur terecht ;
wat wilde men meer ?
De veelal overmatig lange arbeidsduur, die in fabrieken en
werkplaatsen gebruikelijk was, trok vOOr 1850 de aandacht der
tijdgenooten nog niet. Het vraagstuk van den kinderarbeid ging
voor 't eerst omstreeks 1840 de geesten bezig houden, hoewel, zooals wij zullen zien, pas na het midden der eeuw van een werkelijke
beweging ten gunste van beschermingsmaatregelen op dit punt
kan worden gesproken. Men vond in die dagen den arbeidsdag niet
gauw te lang. Als in 1841 B. en W. van Dordrecht rapport indienen omtrent een passementfabriek, waar 16 uur per dag wordt gewerkt (zonder de rusttij den 14 uur), en een pennenfabriek met een
eveneens 16-urigen werkdag (zonder de rusttij den 13 uur), merken
zij op „dat er voor de kinderen in die beide fabrieken eene betame1) Verslag over 1847, p. 40.
2) Zij was zeer algemeen verbreid; cf. nog: Tijdgenoot 1842, kol. 173; Tijdschr. v. h.
Armwezen I (1852), p. 94; Da Costa in zijn gedicht „I648 en 1848": „God wilde 't onderscheid van gaven, rijkdom, rangen"; Van Koetsveld in „De schoone onbekende"
(Godsd. en zedel. novellen III). Dat die gedachte van Middeleeuwschen oorsprong is,
kan blijken uit W. J. Ashley, English economic history and theory, II (1893), p. 389390.
8 ) Hierover H. Cunow in Jahrbuch filr Soziologie II (1926), p. 338 sqq.
4 ) S. S. J. 1872, p. 293.
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lijke tijd van rusten overblijft en alzoo voor derzelver gezondheid
geen schadelijke gevolgen kan hebben" 1 ). Als Willem de Clercq,
de bekende letterkundige-improvisator, het vroeger 2) vermelde
Pesthuys op Feyenoord bezoekt, is hij bijna tot tranen geroerd
als hij de kinderen daar zoo ordelijk ziet spinnen ; bij het weggaan
wenscht hij den exploitant Gods zegen op zijn onderneming toe 3).
Hoe in 1837 over den kinderarbeid werd gedacht, leert de merkwaardige correspondentie, die in dat jaar ontstond naar aanleiding van een adres aan den Koning van W. H. Warnsinck Bzn.,
tullefabrikant te Amsterdam 4). De adressant vestigt daarin
's Konings aandacht op „de groote menigte van behoeftige kinderen, die, zonder werk en in ledigheid, de straten der Hoofdstad
bedekt, en die men gelukkig mag noemen, wanneer zij zich niet
aan losbandigheid of misdrij f schuldig maakt". Het had in zijne
bedoeling gelegen een groot aantal kinderen, die de school hadden
verlaten, in zijne fabriek te werk te stellen, niet alleen om zijne onkosten laag te houden, maar ook — aldus zijne verzekering — met
een zedelijk doel: „nijverheid bij de lagere volksklasse en de daaruit voortvloeijende vermindering der armoede". Echter was de
medewerking der armbesturen in dezen onvoldoende gebleken,
weshalve Warnsinck den Koning verzocht, deze besturen een aansporing in de gewenschte richting te geven. Hoe het kwam, dat
het animo om de kinderen naar deze „nieuwe bron van volksvlijt
en welvaart", zooals de eigenaar zijn inrichting betitelde, toe te
zenden, ontbrak, onthullen B. en W. van Amsterdam in het advies, dat zij op 's Konings last uitbrachten 5 de kinderen begonnen de somma van 10 cent per week te verdienen, terwijl het
hoogst bereikbare weekloon / 3 bedroeg. Zij verklaarden zich dan
ook niet van zins op de bedoelde stadsarmen in dit opzicht eenigen
druk uit te oefenen ; de eigenaar zorge liever, zijn fabriek voor de
ouders meer „aannemelijk" te maken.
Tot dusverre schijnt deze geheele geschiedenis weinig opmerkelijk. Men bedenke echter, dat de genoemde Warnsinck niet een
willekeurig fabrikant was, die gaarne onder het mom van liefdadigheid goedkoope arbeidskrachten verwiesf, maar een man, die
) :

1) E. H. J., VIII, p. 170.
2) p 78
3) W. de Clercq, Dagboek (z.j.), p. 54-55.
4) Afschrift in G. A. A., Armwezen 1837, no. 1398.
6
Ibid.
.

)

.
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niet van beschaving en van zedelijke idealen gespeend was : hij
was een der oprichters van het genootschap tot zedelijke verbetering der gevangenen 1 ). Het is dus denkbaar, dat hij werkelijk
in de edelaardigheid van zijn streven geloofde. Maar vooral is het
treffend, dat noch Gedeputeerde Staten van Noord-Holland noch
de Regeering met het afwijzende advies uit Amsterdam accoord
gingen. De Gedeputeerden waren van oordeel, dat het toch wel
gewenscht was „door adhortatoire middelen den man in zijne loffelijke pogingen .... te ondersteunen en daardoor tegelijk aan
lediggang . . . . afbreuk te doen" 2), en de Regeering beval ten
slotte het Gemeentebestuur, de armbesturen tot medewerking
aan te sporen 3), waaraan het in een zeer mat gestelde circulaire
schoorvoetend voldeed. Het verdient ten slotte opmerking, dat
de verschillende diaconieen blijkens hunne antwoorden geenszins
afkeerig van het voorstel waren, al wenschten zij om verschillende
redenen niet over te gaan tot directen dwang op hunn gealimenteerden. Het Ned. Israelietisch armbestuur liet de circulaire van
B. en W. in de kerken afkondigen 4), en de parnassijns der Portugeesch-Israelietische gemeente achtten het een „genoegelijken
pligt" mede te deelen, dat zij 25 meisjes naar de tullefabriek hadden gezonden 5). Kortom, uit de geheele zaak blijkt, dat in die dagen hij, die tegen absurd lage loonen kinderen fabrieksarbeid deed
verrichten, als een weldoener der armen werd beschouwd en niet
als een uitbuiter. Het was deze welvoldane standsopvatting, die
belette, dat er voor het arbeiderskind iets werd gedaan, niet een
doctrine van staatsonthouding. Dit laatste blijkt uit de antwoorden van de provinciale gouverneurs op de kinderarbeid-enquéte
van 1841. Al gaven de meesten te kennen, dat de misstanden nog
niet ernstig waren, toch stonden zij het nemen van wettelijke
maatregelen voor. Geen staatsopvatting, geen economisch leerstuk bleek hier een beletsel te zijn.
Slechts op een punt zagen de hoogere standen iets van de ellende, waaronder de arbeidersklasse als zoodanig gebukt ging; zij
1)

Cf. J. F. van Bemmelen, Van zedelijke verbetering tot reclasseeting (1923),

p. 7 sqq.
3)

Armwezen 1838, no. 247.
3) Id. no. 433.
4) Id. no. 1994.
3 ) Id. no. 2043. Zie voor de andere antwoorden nrs. 1925, 1939, 1952, 1982, 1989,
2008, 2009, 2062 en 2111.

198

ECONOMISCHE EN SOCIALE DENKBEELDEN

namen waar, dat door de invoering van machines tal van arbeiders broodeloos werden. In het „Magazijn voor het Armwezen"
ontstond in 1817 en volgende jaren een levendige discussie, die
geopend werd met een artikel „over het gebruik der werktuigen in
de Fabrijken", waarin de schrijver het als een plicht der Regeering bleek te beschouwen, bestaansmiddelen te zoeken voor de
arbeiders, die door de machine buiten werk waren geraakt 1 ). Een
andere inzender, van meening dat de machine alle werklieden tot
„acme slaven" maakte, achtte de gouvernementen zelfs geroepen
„het gebruik dezer uitvindingen . . . . te matigen" door een belasting eropte leggen, evenredig aan het aantal ontslagen arbeiders 2).
De zaak gaf de Hollandsche maatschappij van wetenschappen
aanleiding, een prijsvraag uit te schrijven, die door den hoogleeraar H. W. Tydeman werd beantwoord 3 ). Hij erkent, dat in de
practijk in Nederland de invoering van machines met afdanking
van het werkvolk gepaard is gegaan, maar acht overigens de nadeelen niet groot ; het bezwaar van den geestdoodenden invloed rust
meer op de arbeidsverdeeling dan op de machine, meent hij. Doch
de overheid neme maatregelen, om de nadeelen van het overgangs
tijdperk te verzachten : invoering van plaatselijke fondsen voor
het afgedankte werkvolk; geleidelijke openstelling der grenzen
voor buitenlandsche fabriekswaren, opdat deze niet plotseling de
binnenlandsche markt overstroomen ; werkverschaffing; emigratiebevordering naar het platteland 4). Overigens client te worden
bedacht, dat de invoering van machines de industrie als instituut
van armverzorging ongeschikt maakte, zoodat zelfs een breeddenkend man als De Clercq het handwerk bleef prefereeren 5).
Er waren enkelen, die de gevolgen van de industrieele evolutie
met breeder blik zagen. Willem van Hogendorp, de zoon van
Gysbert Karel, wees in 1824 op den arbeider in de fabriekssteden
„die nauwlijks meer genoeg verdient om zijn bekomst aan aardappelen te eten", maar ook op het feit, dat de toenemende rijkdom') Magazijn, DI. I (1817), p. 177.

a ) Id. IV, p. 217, 237, 260. Cf. Sneller in Bijdr. Vad. gesch. 6e R. III, p. 160.

') Het bekroonde antwoord is te vinden in: Natuurk. VA-hand. van de Holl. Mij. der
wetenschappen te Haarlem, X, le stuk (1820) onder den titel „Verhandelingen over
het gebruik van werktuigen in de fabrieken".
4 ) L.c., p. 47, 56, 112 sqq. Een pleidooi tegen de machines bij F. von Sorge, Over
den invloed der machines op de welvaart der volken, 1842 (Knuttel, Cat. pamfl., no.
27930).
') Mansvelt, 1.c. II, p. 97, 237/8.
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men in handen van weinigen bleven : zij „concentreeren zich meer
en meer in de handen van al minder individus" 1 ). Moeten wij hier
onwillekeurig aan Marx denken, bij zijne beschouwingen over de
machine hooren wij klanken, die op Simonde de Sismondi gelijken 2 ). Willem's vriend Da Costa was evenmin blind voor de „ongelijke drukking van 't machtig raderwerk" zooals hij dat in zijn
tijdzang „Vijf en twintig jaren" uitdrukte; ook hij zag de tegenstelling, eenerzijds de rijkdom, anderzijds
„gemor bij d'arbeid die geen brood geeft, jokdierbanden
„geworpen om den hals van vrijen, waar de wanden
„van hitte blaakren dag en nacht, en eeuwge rook
„de steden zwart verwt, en de ziel verstikt in smook" 3 ).
Dit werd geschreven in 1840. Nederland was toen nog niet met
het roet der fabrieksschoorsteenen overdekt, doch de beweging
in die richting had reeds ingezet en werd door den dichter gezien.
Uit denzelfden kring schreef, in 1848, Groen van Prinsterer over de
vrije concurrentie en de wegneming der natuurlijke verhouding
tusschen werkbaas en werkman, die „de maatschappelijke banden
verscheurt, op de overmagt der bankiershuizen uitloopt, aan de
handwerkslieden regelmatig onderhoud ontneemt, de zamenleving
in twee vijandige heirlegers deelt " 4 ). Evenals Willem van
Hogendorp en andere mannen van het Rêveil, welke richting terecht de Nederlandsch-Protestantsche vorm van de Romantiek is
genoemd 5), liet hij zijn sympathie naar de lagere klassen uitgaan.
Het Revell immers had, uit hoofde van zijn maatschappijbeschouwing, meer oog voor de armen en misdeelden dan de heerschende
geestesrichting, waartegen het een reactie was geweest. Anders
dan de gewone optimistische leer, dat het kwaad slechts iets voorbijgaands, een onrijpheid was, hield het Rëveil de maatschappij
voor doodelijk ziek. 6). Opmerkelijk is echter, dat Da Costa geen
W. v. H. aan zijn vader, 30 Dec. 1824 (Colenbrander, Gedenkst. VIII, 2e stuk,
p. 317).
9 Z. W. Sneller, Economische en sociale denkbeelden in Nederland in den aanvang
der 19e eeuw, 1814-1830 (1922), p. 19.
Deze bekende passage o.a. geciteerd door C. G. N. de Vooys, De sociale roman en
de sociale novelle in 't midden van de 19e eeuw (1912), p. 44 noot 6.
') Geciteerd door R. Fruin, Verspr. Geschr. X, p. 216.
Henr. Roland Hoist, 1.c. p. 145. Ook reeds door A. Pierson. Oudere tijdgenootea
(1888), p. 189.
°) Cf. Pierson, 1.c., p. 48/9.
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middelen aangeeft, om het euvel te keeren. In zijn tijdzang 16481848 eischte hij „Toenaadring . . . . van arm en rijk, van standen
en belangen", doch niet meer. Ook de weinige anderen, die in deze
dagen — wij bespreken nog steeds de periode v66r 1850 — jets
van de ellende der arbeiders-producenten zagen 1 ), onthouden
zich van het aangeven van maatregelen ter verbetering. De
meesten zagen die ellende echter niet. Niet Da Costa is representatief voor zijn tijd, maar Staring, die in zijn lied van het Stoomtuig wel veel pathos, maar weinig erbarmen voor de door de
mechaniseering werkloos gemaakte arbeiders aan den dag legde 2).
„In dit Bemis aan wat wij sociaal gevoel zouden noemen, is Staring
een kind van zijn tijd" zegt Kalff terecht 3
Men zie in het bovenstaande niet een, zelfs summier, overzicht
van de sociale denkbeelden in Nederland in de eerste helft der 19e
eeuw. Het was voor ons doel voldoende de oorzaken op te sporen,
die, in een periode waarin de landsvaderlijke zorg de burgerij koesterend beschermde, iedere zorg voor de arbeidersklasse zoo geheel
deden ontbreken. Onder die oorzaken bleken de heerschende
standsopvattingen een belangrijke plaats in te nemen. Het lag
buiten ons bestek, weder van die opvattingen de ontstaansgronden na te speuren.
* *
) .

In Nederland, waar in de eerste helft der 19e eeuw alles in trekschuit-tempo ging, is de liberale economie, zooals die door Adam
Smith was gegrondvest, eerst laat doorgedrongen. Hogendorp
was, 66k in zijn staathuishoudkundige opvattingen, zijn tijd vooruit. Het eerste Nederlandsche leerboek verscheen eerst in 1850;
het was dat van De Bruyn Kops. Meer nog dan door zijn leerboek
wist Kops door zijn sedert 1851 verschijnend tijdschrift De Economist, dat „voor alle standen" bedoeld was, de nieuwe denkbeelden ingang te doen vinden. Daar naast stond het van 1841 dateerende Tijdschrift voor Staathuishoudkunde en Statistiek, onder
') D. J. van Lennep, die in Vaderl. Letteroeffeningen 1817, Mengelwerk, p. 58 sqq.
de Leidsche wevers beschreef in hun eentonig bestaan; G. Wttewaal in zijn Bijdragen
tot de Staatshuishoudkunde en Statistiek (1836), p. 114 sqq. „over het nadeelige van
het werken van kinderen en getrouwde vrouwen in de Fabryken". Zie ook nog:
Brieven en dagboek van den Utrechtschen vrijwilligen jager Pieter Jacob Costerus
(ed. De Boer en Costerus, 1917), p. 144/5.
2 ) Sneller, l.c., p. 14.
L.c., p. 35.
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leiding van Mr. B. W. A. E. Sloet tot Oldhuis 1 ). Sinds Kops de rij
had geopend, nam de economische litteratuur snel toe; wij herinneren aan Vissering's Handboek van practische staathuishoudkunde (1860/1), aan de kleinere werken van Van Rees, Buys,
Tellegen, aan de studien van Mr. W. R. Boer over Bastiat, aan de
vertalingen van belangrijke buitenlandsche auteurs. Op grond
van dit alles kan worden gezegd, dat van een bepaalde economische school of richting, van een positieven invloed ook der economische leerstellingen, eerst na 1850 kan worden gesproken. Het
gevolg was, dat de wetenschap, zooals zij hier te lande veld won,
hoewel ook hier eenzijdig en apologetisch, vrij is gebleven van die
excessen, welke zij elders in haar jonge jaren had te zien gegeven
en die Carlyle aanleiding waren geweest tot het uitspreken van
zijn bekenden banvloek : a dismal science. Gaan wij na, welke opvattingen de genoemde economen ten aanzien van de arbeiders
huldigden.
De theorie omtrent het arbeidsloon is bij de liberale school kort
gezegd deze, dat de arbeid een koopwaar is, die door den arbeider
bij gedeelten wordt verkocht. De prijs dier koopwaar wordt door
vraag en aanbod bepaald. De Bruyn Kops, die natuurlijk deze leer
eveneens huldigt, geeft echter toe, dat de meester in deze ruilverhouding in voordeeliger positie verkeert : hij kan wachten, de arbeider niet; ook constateert hij, dat bij vrije concurrentie het loon
zal dalen tot wat een ongehuwd arbeider behoeft 2 ). De overheid
kan hier niets aan veranderen, evenmin aan den duur van den
werktijd. Bij den kinderarbeid is het echter anders gesteld; hier
heeft de vrijheid noofflottige bezwaren : het onderwijs wordt verzuimd, de zedelijkheid loopt gevaar 2).
Bij Vissering is eveneens de liberale theorie vrij van vele dier
elementen, die haar elders de qualificatie van patroonswetenschap
bezorgden. In het algemeen onthoude de overheid zich, aldus Vissering, van regeling der werkloonen of der werkuren, omdat patroons en arbeiders geacht kunnen worden voldoende hunne belangen te kunnen waarnemen. Doch bij de kinderen, die in fabrieken en werkplaatsen arbeiden, is dit niet het geval ; hier zal de
') De in 1836 door Mr. G. Wttewaall opgerichte „Bijdragen tot de Staatshuishoudkunde en statistiek" zijn door het overlijden van den redacteur in 1838 gestaakt.
9 J. L. de Bruyn Kops, Beginselen van Staathuishoudkunde (le druk 1850),
p. 239/40.
9 Ibid., p. 242 noot.

202

ECONOMISCHE EN SOCIALE DENKBEELDEN

overheid b.v. den werktijd moeten reglementeeren en tot schoolbezoek moeten verplichten 1 ). Vissering gaat in zooverre nog verder dan Kops, dat hij een open oog blijkt te hebben voor de nadeelen van het „groote fabriekswezen" : opeenhooping van personen uit de laagste volksklasse in de steden, overspannen arbeid
door vrouwen en kinderen, schade aan de gezondheid, schade voor
de zedelijkheid 2).
Uit het bovenstaande blijkt, dat de geconstateerde incongruentie : het opklinken van den roep om bescherming van het fabriekskind tegelijk met het doordringen van de liberale staathuishoudkunde, bij nadere beschouwing is verdwenen. Men heeft niet het
oor geleend aan mannen als Bastiat, voor wien de bestaande ellende slechts een bewijs was van de nog niet ten voile bestaande vrijheid, doch heeft de noodzaak van beschermingsmaatregelen
erkend 3).
Ook de loontheorie heeft ten onzent nimmer de scherpe kanten
vertoond, die zij in Engeland wel te zien had gegeven. Daar vond
een tijd lang de loonfondstheorie ingang, volgens welke het loon
niets anders was dan het quotient van het voor loon beschikbare
fonds en het aantal arbeiders, en dus alle actie van werknemerszijde tot onvruchtbaarheid was gedoemd. In Nederland heeft deze
leer nimmer aanhangers gehad. Men stelde eenvoudig vast, dat
vraag en aanbod het loon bepaalden, en rekende met Sloet
tot Oldhuis, „elke regeling van de dagloonen door het openbaar
gezag tot de gevaarlijke hersenschimmen" 4). De theoretische"
onmogelijkheid van loonsverhooging door pressie op de patroons
is hier nimmer gedoceerd; Kops en Vissering zwijgen erover,
maar Van Rees noemt onder de factoren, die bij de vraag naar en
het aanbod van arbeidskracht een rol spelen, de machtsposities
van de eene partij tegenover de andere 5). Dat het arbeidsloon
niet werd beschouwd als een resultante van natuurkrachten,
') S. Vissering, Handboek van practische staathuishoudkunde (le druk 1860/1),
p. 115.
L.c., p. III. De kritiek van Marx (Das Kapital I, p. 443 in de Volksausg. van
Kautzky) op dezen passus is niet geheel billijk.
3) Men vergelijke J. S. Mill, Principles of political economy II (1848), p. 524/6.
4) Tijdschrift Dl. XI (1855), p. 18. Vandaar, dat het Amsterdamsche gemeentebestnur, toen in 1872 om vaststelling van minimumloonen in de besteksbepalingen werd
gevraagd, het verzoek afwees onder opmerking, dat het loon door vraag en aanbod
werd bepaald. (G. A. A., P. W. 1872, no. 4759).
') 0. van Rees, Overzigt der staathuishoudkunde (1861), p. 37.
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waarbij menschenoordeel niets vermag, blijkt ook uit de vele
discussie over de vraag, of hooge dan wel lage loonen verkieselijk
zijn. In het algemeen waren de economen voor hooge loonen geporteerd. Vissering 1 ) zoowel als Sloet 2) en Buys 3) betoogen, dat hoog
loon de arbeidsprestatie ten goede komt, en ook Thorbecke is
doordrongen van de „economy of high wages" 4).Buys ziet bovendien als voordeelen van behoorlijk loon, dat de spaarzaamheid
wordt bevorderd en dat de vraag naar allerlei goederen zal toenemen; voorts — men kon in die dagen openhartig zijn — meer
rust en veiligheid.
Wilden dus de patroons de loonen laag houden, dan hadden zij
aan de staathuishoudkunde weinig steun. Beter konden zij zich
erop beroepen, dat de arbeider het meer verdiende geld slechts in
sterken drank zou omzetten 5) ; ook spraken zij wel de vrees
dat loonsverhooging tot prijsverhooging zou aanleiding geven en
dus den werkman toch niet zou baten 6). Een brief als in 1827 die
van Paul van Vlissingen, directeur van de Amsterdamsche fabriek
van stoom- en andere werktuigen, waarin hij „redelijke dagloonen
. . . . bevorderlijk tot de welvaart der werklieden" verklaart, en
bij het stadsbestuur aandringt om maatregelen te nemen tegen de
ongezondheid van het eiland Kattenburg, opdat „onze natuurgenooten eene gelijke gezondheid met ons zullen mogen genieten" is
uniek 7 ). Andere fabrikanten uit dien tijd klagen wel somtijds over
de hooge loonen, die de mededinging bemoeilij ken ; dat echter een
meer welvarende arbeidersklasse beter werk zou presteeren, kwam
bij niemand in de gedachte. Trouwens, reeds in den tijd van Pieter
de la Court heerschte de gedachte, dat het yolk slechts werkt
omdat en zoolang als het arm is 8).
Een enkel woord over de toenmaals heerschende staatsopvatting, die voor ons onderwerp in zooverre van belang is, dat zij het
streven naar wettelijk ingrij pen zou kunnen hebben bevorderd of
') Handboek, p. 402, 411.
Tijdschr. XI, p. 258 sqq.
9 Over arbeidsloonen (Economist 1853, p. 374/5).
4 ) „Druk den arbeider, dwing hem zich met het meest onmisbare te vergenoegen,
en gij zult zijn ijver uitdooven; stel hem daarentegen tot genietingen boven zijne
volstrekte behoefte in staat, en gij zult zijne kracht verhoogen, zijn vlijt N4rdubbelen".
(geciteerd door Van Welderen Rengers, l.c. I, p. 109).
9 Hudig, 1.c., p 173.
9 Ibid., p. 87.
G. A. A., A. Z. 1828, no. 362 Biji. D.
9 Max Weber, Die protestantische Ethik and der Geist des Kapitalismus (in Ges.
Aufs. zur Religionssoziologie I (1922), p. 45, 199.
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gedwarsboomd. In de regeeringsjaren van Willem I bekreunde
men zich om wezen en doel van den staat niet. De Koning deed
eenvoudig, wat noodig en nuttig scheen en niemand dacht er aan,
zijn theoretische bevoegdheid daartoe te betwisten. Als nadien het
liberalisme opkomt, dat in 1848 de teugels in handen neemt, wordt
dit anders. De liberalen hadden een zeer wel omlijnde staatsidee :
het doel van de regeering en de wetten is slechts „de hinderpalen
weg te nemen, welke de vrije ontwikkeling in haren loop konde
ontmoeten" 1 ). De staat heeft slechts te zorgen voor veiligheid
van personen en goederen ; zij mag, om de welvaart der burgers te
bevorderen, rechtszekerheid geven, onderwijs verstrekken, het
munt-, maten- en gewichtsstelsel regelen, communicatiemiddelen
als vaarten, wegen en ook posterijen verzorgen, maar op alle andere punten is de tusschenkomst van de overheid „niet zelden
zeer nadeelig geweest" 2). Wederom rijst de vraag, hoe deze opvatting te rijmen is met den roep om bescherming van het fabriekskind. Het antwoord moet luiden, dat de staatstheorie evenzeer als
de economische theorie zich van extremen heeft weten te vrijwaren. In de litteratuur over het armwezen uit de jaren v66r
1854 komt dit duidelijk aan den dag. Zeker, er was een partij, die
alle staatsarmenzorg uit den booze achtte, die met Alstorphius
Grevelink van inzicht was, dat de armoede slechts het gevolg was
van een nog niet volledig doorgevoerd laisser-faire 3) ; doch zij
vormde eene minderheid. De meeste liberale economen erkenden
het als taak van de overheid om aan de armen, die geen steun van
kerk of particulieren konden krijgen, het voor levensonderhoud
strikt noodzakelijke uit te reiken, hetzij met De Bruyn Kops deze
hulp als overgangsmaatregel aanvaardend 4), hetzij van oordeel,
dat de armoede een historisch-permanent maatschappijverschijnsel was 5 De brug tusschen staatsonthoudingsleer en staatsarmenzorg werd aldus geslagen, dat rust en veiligheid verzorging
der armen noodig maakten 6).
).

1)

De B. Kops, Lc., Voorrede.

9 B. D. H. Tellegen, Beginselen der volkshuishoudkunde (1853), p. 43.

3) P. W. Alstorphius Grevelink, Gedachten over armverzorging (1850), p. 7. Tot zijne medestanders moeten worden gerekend: Boer, De Sat*, Mackay, Elink Sterk.
4) J. L. de Bruyn Kops, Korte beschouwingen over het armwezen (1851), p. 19.
6 ) Tot deze richting behoorden Blaupot ten Cate, Heemskerk en de beide Tydemans
Het zou ons te ver voeren, zelfs de titels der werken van alle genoemde auteurs op te

geven.
8 ) De Bruyn Kops, Beginselen, p. 298. Van Rees, 1.c., p. 45. Zoo ook minister Fock
in 1870 (E. H. J. VIII, p. 30).
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Van deze houding tegenover de „armen" kwam men gemakkelijk tot de stelling, dat het (arme) fabriekskind moest worden beschermd. Al waren sommigen nog huiverig voor dit ingrijpen van
de overheid — zeide niet Thorbecke nog in 1871: „zoolang niet beslist is of de sociale kracht in staat zij te voorzien, mag de wetgever niet opkomen voor eene taak, die eigenlijk de zijne niet is" ? 1
— toen het in 1874 op stemming over Van Houten's initiatiefvoorstel aankwam, stemden de liberalen er vO6r. Het moge waar
zijn, dat de strekking van dit voorstel individualistisch van karakter was en geenszins de eerste schrede was op den weg naar regeling van den arbeid door den wetgever 2), toch moet deze liberale
concessie als symptoom worden beschouwd van eene nieuwe opvatting omtrent staat en maatschappij. Waar Van Houten in zijne
memorie van antwoord te kennen gaf, dat hij beoogde, „eene verkeerde rigting van het oekonomische leven te bestrij den en de
schaduwzij den van het stelsel van vrije mededinging te temperen"
ging hij verder dan met zuiver liberale opvatting overeen kwam.
De nieuwe richting kondigt zich hier al aan, die wat later haar welsprekende uitdrukking zou vinden in Kappeyne's woorden 3 ), gesproken bij de beraadslagingen over de staatsbegrooting voor
1875: „Als wij vijf en twintig jaren terugblikken, dan zien wij dat
de algemeene opvatting deze was, dat de Staat niets anders is
dan eene groote politiemagt, die slechts te zorgen had voor de
veiligheid van de personen en goederen . . . . Maar die redeneering
gaat niet meer op. Onze moderne levensbeschouwing leert ons inzien, dat die oude opvatting der natuurlijke vrijheid een kiank
zonder inhoud is . . . . dat de Staat van zijne ingezetenen kan
vergen al wat tot zelfbehoud der vereeniging noodzakelijk is,
maar dat hij ook aan hen alles moet verschaffen wat vereischt
wordt om hun het voile genot der beschaving te verzekeren".
Wij hebben in het voorafgaande alleen gesproken over de liberalen; met voordacht. Immers het was niet onze bedoeling na te
gaan, door welke partijgroepeering Van Houten's wetsontwerp,
hoe verminkt ook, het Staatsblad wist te bereiken; wij verlangden
alleen te onderzoeken, hoe de staats- en maatschappijopvatting,
die in den lande overheerschend was, tot wettelijke bescherming
)

1)

Hand. 2e K. 1871/2, p. 337.
Uitvoeriger E. H. J. VIII, p. 58 sqq.
3 ) Geciteerd door Van Welderen Rengers, l.c., II, p. 140/1.
3)
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van het fabriekskind wist te komen. Dat mannen als Wintgens en
andere conservatieven, die nog een goede herinnering hadden bewaard aan de staatsvoogdij van v6Or 1850, tegen Van Houten's
voorstel geen bezwaar maakten, behoeft geen betoog.
Ofschoon dus het liberalisme zich niet alleen tegen wetshulp aan
jeugdige arbeiders niet verzette, doch ook er met eenige aarzelende voorzichtigheid voor pleitte, is het na 1850 steeds luider sprekende inzicht, dat aan de uitbuiting van het fabriekskind paal en
perk moest worden gesteld, hiermede nog geenszins verklaard;
evenmin de belangstelling, die in het algemeen na het midden der
eeuw zich voor het welzijn der arbeidende klasse openbaart. Andere factoren werkten hier mede.
Vooreerst begon men de arbeiders te zien als een afzonderlijke klasse, die eigen problemen opleverde. Niet langer rekende
men, zooals vO6r dien, de arbeiders eenvoudig tot de armen.
De in dezelfde jaren opkomende liberale staathuishoudkunde
droeg belangrijk tot dit inzicht bij. Zij toch moest, bij systematische bestudeering van het productiestelsel, vanzelf tot de
groot schare komen, die in loondienst aan de productie medewerkte ; vanzelf stuitte zij op bet loonvraagstuk, op het vraagstuk der inkomensverdeeling. Zij leerde de armoede kennen
als een geheel afzonderlijk verschijnsel, dat eigen vraagstelling
en eigen remedie met zich bracht. Echter niet alleen door deze
gezuiverde probleemstelling was het, dat deze nieuwe wetenschap de belangstelling in de arbeidersklasse wist te wekken.
Aan den eenen kant afkeerig van overheidsingrijpen in de vrije
ruilverhoudingen, drong zij anderzijds met nadruk op opvoeding
en onderwijs aan. Van de vrees, die een vorig geslacht had gekweld
dat „verlichtine van de lagere klassen de standsverschillen zou
uitwisschen, is bij geen liberaal econoom iets te bespeuren. Onverdachte liberalen als De Bruyn Kops, Tellegen e.a. betoogen, dat
niets meer kan bijdragen tot verbetering van het lot der werklieden dan • onderwijs 1 ), en een man als Mr. W. de Sitter, die van
oordeel was, dat in de ellendigen hygienischen toestand en de korte
gemiddelde levensduur van den arbeider geen verbetering zou intreden, zoolang het laisser-faire niet was doorgevoerd, spreekt —
in hetzelfde artikel! — als zijne meening uit, dat leerplicht noodb.v. Kops, Beginselen, p. 247; I. J. Blaupot ten Cate, Verhandeling over het
')
domicilie van onderstand (1860), p. 21.
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zakelijk is 1). Sproot deze roep om onderwijs inzonderheid voort
uit het streven, de voortbrengende kracht van de natie te verhoogen, het meer directe eigenbelang van de hoogere standen speelde
hier ook een rol. Zie b.v. de argumenten, waarmede Sloet tot Oldhuis 2 zijn pleidooi voor meer beschaving van de arbeiders wil
versterken : „zij zijn onze natuurgenooten, en de honigbijen in de
maatschappij die den honig vergaderen". Zeer schoon, doch onmiddellijk daarna : „Geen rentenier zou de coupons van zijne effecten betaald krijgen, als niet duizende werklieden bij verschillende volken onophoudelijk bezig waren, om door het scheppen
van rijkdom in de interesten van de staatsschulden te voorzien".
Verhef den arbeider, opdat de couponschaar blijve knippen —
mogen wij in de openhartige uiting van dit wachtwoord niet de
erkenning zien, dat deze opvatting algemeen gebruikelijk was?
Niet alleen langs den weg der liberale economie kwamen de
hoogere klassen tot inzicht in en belangstelling voor het arbeidersvraagstuk. Met de opkomende industrieele ontwikkeling ging men
in fabrikantenkringen begrijpen, dat een beter gevoede, beter onderlegde en minder afgebeulde arbeidersklasse ook een ondernemersbelang was. In het tijdschrift van de Maatschappij van nijverheid en in de verslagen van de Vereeniging ter bevordering van
fabriek- en handwerksnijverheid komt na het midden der eeuw
eenige aandacht voor de arbeiders en speciaal het arbeiderskind
tot uiting. Fabrikanten, kamers van koophandel e.d gaan zich
met rekesten tot de landsregeering wenden. De onbetwiste leiding
had hier de Leidsche textielondernemer Mr. Samuel Le Poole,
die sedert 1859 talrijke artikelen in de Economist schreef, en niet
alleen over den kinderarbeid. Door zijne reizen in Engeland was hij
tot het inzicht gekomefi, dat een al te lange werktijd voor den
ondernemer geen voordeel opleverde, omdat de mensch nu eenmaal geen machine is en dus vermoeid wordt 3) ; dat de patroons
ook reeds uit eigenbelang voor de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling hunner ondergeschikten moeten zorgen, omdat dit de
arbeidsprestatie ten goede zal komen 4) ; dat een arbeidersonge)

I) W. de Sitter, Hygiene en economie (Tijdschr. voor het Armwezen IV (1856), p.
33, 28).
$) In zijn Tijdschrift, Dl. XI, p. 137.
3) Economist 1859, p. 391.
4) Id. 1860, p. 247.
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vallenverzekering wenschelijk is 1 ). Hij wenscht, dat de wetgever
zijn beschermende hand over de fabriekskinderen zal uitstrekken
tot hun 18-jarigen leeftijd 2). Men beschouwe al deze uitingen niet
als 'outer door eigenbelang ingegeven. Wij moeten in Le Poole wel
degelijk den voorlooper zien van den sociaal voelenden fabrikant,
zooals die omstreeks 1870 in Nederlands economisch leven zijn
intree doet. Men denke hier aan mannen als Stork en Van Marken.
Wat Stork in 1874 in zijn dagboek schrijft „Als wij geld genoeg
hebben, moeten wij nog wat meer voor de opvoeding der arbeiders
doen. Geen mooier en dankbaarder taak dan deze" 3), dan is dit
een nieuwe klank, die te voren in Nederland nimmer was vernomen. Ook Van Marken, die in 1874 in zijn fabriek het premiestelsel invoerde 4) en het stelsel der fabriekskernen in ons land introduceerde 5 ), was een werkgever, die ten deze in ons land geen voorganger bezat.
Naast de staathuishoudkundigen en de werkgevers was er een
derde groep, waarin, al weder sedert omstreeks 1850, belangstelling in het lot der arbeiders aan den dag komt : de medici. De natuurwetenschap, die hoog in aanzien stond en veel invloed had,
vestigde de aandacht op de stoffelijke invloeden, die de gezondheid der menschen kunnen benadeelen; zij ging behoorlijke waterverversching en rioleering eischen 6 ) en ging letten op den schadelijken invloed van sommige fabrieken op de gezondheid 7). Langs
dien weg kwam men er toe — de cholera-epidemieen versterkten
deze tendens in niet geringe mate — den hygienischen kant van
het woningvraagstuk te onderzoeken 8 ) ; wij beschreven in hoofdstuk III reeds, hoe na 1850 de woningbouwvereenigingen voor
arbeiders tot stand kwamen. In tijdschriften als De Economist
en de Schat der Gezondheid, in het Staatkundig en Staathuishoudkundig Jaarboekje, worden statistische gegevens opgenomen
omtrent den gezondheidstoestand van verschillende stadsbevol') Id. 1865, p. 449 sqq.
2) Ibid. 1866, p. 101. Zie ook het onderschrift bij zijn artikel van De Bruyn Kops.
3) C. T. Stork in zijn leven en werken geschetst, 1822-1895 (1918), p. 56.
6) Cf. zijne mededeelingen in S. S. J. 1879, p. LVI.
6) Centraal Verslag der arbeidsinspectie over 1922, p. 258.
') Cf. J. W. Schick, Over den gezondheidstoestand van 's-Gravenhage (1852);
A. Caland, Beschouwingen over den gezondheidstoestand van Nederland en bijzonder
van Middelbure (1857).
7) Cf. L. Ali Cohen, Algemeene Gezondheid en Fabrieknijverheid (1860); Handboek
der openbare gezondheidsregeling (1873).
6 ) Cf. A. Luyten, Een woord over de woningen der werklieden (1855).
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kingen. De artikelen, dodr Van Hengel eenige jaren achtereen
over den gezondheidstoestand te Hilversum gepubliceerd in de
Schat der Gezondheid, doen zien hoe de medische statistiek als
van zelf tot een bespreking van den gezondheidstoestand der
arbeidende bevolking leidde.
Is van de schoone litteratuur ook een invloed ten gunste van de
arbeidende ldasse uitgegaan ? Hoewel het dikwijls moeilijk is te
meten, op geestelijk gebied, waar de grens ligt tusschen oorzaak
en gevolg, kan hier met zekerheid worden verklaard, dat de Nederlandsche dichters en prozaisten niets hebben bijgedragen tot de
belangstelling in het arbeidersvraagstuk, die met de tweede helft
der 19e eeuw haar intree deed. Bij de mannen, die bezield waren
van den „Kopieerlust des dagelijkschen levens", en dus het leven
wilden weergeven „in zijn uitwendigheid en zijn innerlijk, zijn
licht en schaduw, den rijkdom van zijne tegenstellingen en
details" 1 ), bleef de arbeidersklasse nog buiten het gezichtsveld.
Beets stelt zijne Camera obscura op dit deel van de maatschappij
niet in; in 1867 vraagt hij zich, in zijn gedicht „Wat wil men
toch ?" verwonderd af, wat er voor het Nederlandsche yolk
eigenlijk nog te wenschen overblijft, en stempelt hij de pogingen
der ontevredenen, die nog iets willen verbeteren, tot „bedilzucht
die met buskruit speelt" 2 ). Hasebroek liet het bij een lief schetsje
uit 1840 van een Zeeuwsch arbeider 3), die alle dagen een lekker
gastmaal heeft : „aardappelen door eigen hand geteeld, overgoten
met een saus die honger heet" en een groot feest : „rust na arbeid".
De Rotterdamsche zakkendrager, die later door hem wordt beschreven, is al evenzeer blij te moe, want „hoe zwaarder last op de
schouders, des te lichter last op 't hart".
Het sterkst klinkt in dezen kring de sociale toon bij Van Koetsveld. Hij ging een tijdlang onder polderjongens leven om hun levenswijze te leeren kennen. Hij mist de optimistische maatschappijbeschouwing, die de meesten zijner tijdgenooten kenmerkt 4),
getuige de passage, waarin hij de samenleving fraaielijk vergelijkt
') Kalff, Lc., p. 313.
2 ) Kalff, 1.c., p. 541.
') Jonathan, Waarheid en Droomen: Nederlandsche typen I.
') Vooral Toliens, die alle rijken als hardvochtig en ongelukkig, de armen als braaf
en tevreden voorstelt. Cf. Cd. Busken Huet, Litt. Fant. en Krit. VI, p. 116 sqq. Uit
de na '70 opkomende arbeiderslitteratuur blijkt dan ook weerzin tegen deze gebruikelijke tegenstelling, zie b.v. 0. Rommerts, Een stem uit het yolk (z.j.), p. 39.
Brugmans ,Arbeidende Klasse.
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met een vrouw, „bij wie door de scheuren van 't satijnen kleed
henen, het vuil en rafelig ondergoed zich verraadt" 1). Blijkens
zijne novellen is het de armoede, die deze vlek op de menschenmaatschappij werpt. Door prediking en bekeering kan, meent hij,
hierin verbetering worden gebracht, want de „standen" op zichzelf zijn niet een onrecht, doch eene noodzakelijkheid 2). Karakteristiek is in dit verband de teekening, die hij in zijn bundel „Ideaal
en werkelijkheid" van een idealen fabrikant geeft : deze beschouwt
zijne werklieden als zijne kinderen en houdt Zondags in de eetzaal
van de fabriek godsdienstoefening 8). Dat Van Koetsveld wel iets
verder ging dan de meeste zijner tijdgenooten, blijkt uit zijne preeken over de Internationale en de Commune, in 1872 gehouden.
Hij spreekt daarin van de „waarlijk edele figuur van Karl Marx"
en acht de Internationale „altijd een grootsch en geniaal denkbeeld", al is natuurlijk zijn hoofdbezwaar, dat de nieuwe beweging niet in godsdienstig-zedelij ken bodem wortelt. Hij erkent
zelfs, dat het socialisme eenige bruikbare denkbeelden in praktijk
heeft gebracht: winstdeeling, winkelcoOperatie e.d. 4). Doch het is
duidelijk, dat hij, die in zedelijke verheffing alle heil zag, niet tot
ingrij pen kon aansporen. De krachtige interventionistische stoot,
die van Dickens' romans uitging, moest daardoor bij Van Koetsveld uitblijven.
Potgieter, de behoefte aan een sociale romankunst gevoelend,
eischte van de litteratuur een „zich verdiepen in de ellende van 't
yolk" 6). Doch om zelf dien eisch te verwezenlij ken miste hij het
orgaan ; in dat opzicht stond de predikant Van Koetsveld dichter
bij de werkelijkheid dan hij, de beursman. Van de ontstane kiove
tusschen arbeiders- en burgerldasse bespeurde hij nets 6). Als hij
in 1861 op Twikkel zijn gedicht „Aan Twenthe" 7 ) schrijft, blijkt
hij voor de arbeiders en hunne problemen weinig oog te hebben.
Wel pleit hij voor ontwikkeling der arbeiders, wel voor licht en
lucht in de fabrieken, maar hoofdzaak is voor hem — begrijpelijk bij den man, die zoozeer den jansaliegeest van zijn tijd had be1) Godsdienstige en zedelijke novellen, III, no. 12, geciteerd bij De Vooys, 1.c., p. 23.
2) Ibid.
3 ) C. E. v. Koetsveld, De oude Jonas (Ideaal en werkelijkheid, 1868).
') C. E. van Koetsveld, De Internationale en de Commune. Twee tijdperken (1872),
p. 11, 26, 32.
6 ) E. J. Potgieter, Studien en Schetsen I, p. 297.
') C. G. N. de Vooys, Potgieter en het liberalisme (Beweging 1906, I, p. 300).
') Potgieter, Poezij I (1868), p. 115 sqq.
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jammerd — de energie en de ondernemingszin, die uit het groote
fabriekswezen hier aan den dag komt :
„Zoo waag, wat dolle drift er raas,
U in 't gesis, gegons, geblaas,
Waarvan de koenste zou ontzetten,
Bleek, bij den fakkel van 't genie,
Die bajert niet beheerscht door wetten ....
0 helsche, o heerlijke industrie!"
■..

Wat de overige litteratuur uit deze jaren betreft, deze is in het
algemeen blijven staan op het oude standpunt van v6Or 1850. Zij
kent alleen: armen. Zij kent zelfs de armoede als maatschappelijk
vraagstuk niet, doch ziet alleen: behoeftige personen. De omstandigheid, dat de predikanten in de schoone letteren de boventoon
voerden, verklaart hier veel. Immers de taak van den predikant is
juist : individueelen nood lenigen, opbeuren uit ellende, opwekken
tot steunverleening; hij komt in de krotten, niet in de werkplaatsen. De litteratuur doet dan ook minder een beroep op het hart
dan op de beurs der rij ken ; nog veel minder op de macht van den
wetgever. Zoo ontstond de eigenaardige liefdadigheidspoezie,
waarvan, naar Huet 1) aantoonde, Tollens de meest karakteristieke vertegenwoordiger is (denk aan zijn „Bedelbrief in den Iangen winter van 1844 en '45"). Geen beter kijk op de mentaliteit
van dit geslacht dan door het gedicht van Bernard ter Haar op de
winterpels, die hij van zijne vrouw ten geschenke kreeg (1858) 2).
Hij trekt die pels aan, en:
„Komt mij thans op 's Heeren wegen
Soms een arme stumperd tegen,
Tandenklapp'rend van de kou:
Wee mij, zoo ik niets aan de armen,
Om zich ook den rug to warmen,
Licht bewogen tot erbarmen,
Met dien pels aan, geven zou!"
Men gevoelt, hoe mijlen ver deze zelfgenoegzame aahnoesgeverij
of staat van het streven, de afbeuling van kinderen en volwasse) Litt. Fant. en Kritieken VI, p. 176 sqq.
') B. ter Haar, Gedichten, DI. II, p. 241.
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nen in fabrieken door doelmatige bepalingen tegen te gaan, en
door verschaffing van goede woningen en goed onderwijs de positie der arbeiders te verbeteren 1 ). Ook in ander opzicht is Ter Haar
karakteristiek voor zijn tijd : in zijn houding tegenover het socialisme en communisme. Hij betuigt natuurlijk zijn afgrijzen voor de
nieuwe beweging, die het „Babel der gelijkheid" wil stichten, en
vraagt zich vol bekommernis af, of de tweede helft der 19e eeuw
„een krans van goudenregen" dan wel „de pestdoos van Pandoor" zal blij ken mede te voeren ; maar den ondergrond van deze
bewegingen, en daar gaat het om, doorschouwde hij niet. Alles is
„zinloos wraakgeschreeuw", meer niet, meent hij. Wederom blijkt
hier — wij citeerden uit zijn gedicht van 1850 „Het Communisme
onzer dagen" 2) — dat de interventionistische wind niet uit dezen
hoek woei.
De eerste en de eenige in onze periode, die gepoogd heeft om
door letterkundig werk de maatschappelijke verhoudingen te beinvloeden, is Jacobus Jan Cremer geweest. Niet om zijn reeds
vroeger geciteerd werkje „Fabriekskinderen" van 1863, nog minder om zijn „Openbare brief aan Z.Ex. den minister van binnenlandsche zaken" uit 1870. Immers de bedoeling van deze werken
was rechtstreeksche invloeduitoefening ; het waren pleitredes, zij
het in litterairen vorm, geen kunstwerken met tendens 3 ). Het
was met zijn roman „Hanne de Freule" (1873), dat Cremer den socialen roman, die de verhouding tusschen ondernemers en patroons
beschreef, in ons land introduceerde. Men merke allereerst op:
twee decennia nadat de beweging ten gunste van de arbeiders had
ingezet. De sociale romankunst heeft die beweging dus niet mee
veroorzaakt. Trouwens, wat bepleit Cremer in dezen roman ? Hoogstens slechts dit, dat de ondernemers hart voor hunne werklieden
moeten hebben. Tegenover den harteloozen fabrikant Degen,
voorzien van een tooneelmatige schurkachtigheid, stelt hij diens
compagnon Bronsberg, die, als hij de macht alleen heeft gekregen,
onmiddellijk winstdeeling invoert, een school en een spaarbank
opricht enz. ; ten slotte komt een dijkbreuk, die de katoenfabriek
verwoest, Bronsberg's plan om in het oude gebouw verbeteringen
1 ) Zie ook uit Tollens' Winteravondliedje, hoe de dichter, bij „warmer wijn en pons"
of bij wafels en slemp, tot deernis met de armen wordt opgewekt.
') L.c. Dl. I, p. 321 sqq.
3 ) Deze beide werken vinden daarom een bespreking in hst. VII, waar de beweging
ten gunste van een kinderwet wordt behandeld.
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aan te brengen verhaasten. Van de ellende der arbeiders, die loonsverhooging verlangen, hooren wij soms iets, maar wij zien er nets
van. Kinderarbeid, arbeid in ongezonde fabriekslokalen, schijnt
bekend te zijn, maar wordt ons niet getoond. Naar zijn inhoud
was dus deze roman weinig geschikt om bij het Nederlandsche
yolk het besef te wekken dat een breede volkslaag, die onderdrukt
werd, bescherming behoefde; veeleer kon Cremer's boek aanleiding geven tot de opmerking, dat in de praktijk de meeste patroons
wel minder bruut en gemeen zouden zijn dan Degen 1 ).
Hoe weinig Cremer gepraedisponeerd was, de Dickens van Nederland te worden, toont zijn zonderlinge „Brief van Jan Stukadoor". De metselaar, dien hij daarin ten tooneele voert, waarschuwt in zijn „brief" zijne kameraden tegen de Internationale,
die absolute gelijkheid wil, met argumenten als: dan zouden de
bestaande steden eerst moeten worden afgebroken, en ieder zou
vervolgens van de afbraak zijn eigen huisje moeten opbouwen ;
graaf X zou dus, stel je voor, ook aan 't steenenbikken moeten
gaan .. „Nee jongens, de standen . . . . dat zit hem in de verscheidenheid van hersens en het maaksel van de menschen" 2).
Men vergelijke hiermede nog eens de boven beschreven houding
van Van Koetsveld tegenover de Internationale.
En Multatuli ? Hij heeft met scherpe oogen den gedrukten toestand der lagere volksklassen gezien ; hij sprak zijn ceterum cer.seo
uit: „dat de ellende des yolks moet worden uitgeroeid" 3). Hij betoogde, dat de Nederlandsche werkman onvoldoende was gevoed
— men denke aan het budget van den Amsterdamschen zaagmolenknecht — en dat drie vierden van Amsterdams bevolking slechter was gehuisvest dan een rechtgeaarde Noordhollandsche koe
zou verdragen 4). De slaven in de kolonien hebben het, meent hij,
beter dan onze werklieden „De werkman in onze maatschappij is
slaaf. Z'n maag levert hem gebonden over aan ieder die hem 'n
Dat Cremer's fantasie in dezen roman niet kon steunen op de Nederlandsche werkelijkheid, zooals De Vooys (De sociale roman enz., p. 31) meent, is niet geheel juist :
de stakingstijd had in '73, naar wij zullen zien, reeds ingezet. Specifiek Nederlandsch,
en niet uit Engelsche romans overgeloopen, is de domheid en de onkunde, die Cremer's
arbeiders kenmerkt. Lets wat op organisatie lijkt missen ze totaal en de meesten kunnen lezen noch schrijven.
8 ) Brief aan alle Nederlandsche werklieden, leden en geen leden van de Internationale, door Jan Stukadoor, metselaar (1871), p. 10, 11, 23.
3 ) Ideeen, 2e Bundel, passim.
') Ibid. p. 90 sqq, 118.
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maal aardappelen met azijn betaalt. Hij is slaaf, minus 't regt op
onderstand, minus registratiekosten, minus gezegelden koopbrief,
minus rente en risico" 1). Een regeering zooals de Nederlandsche,
die op dit alles geen acht sloeg, stond gelijk met een spoorwegmaatschappij, die ijverig conducteurs benoemde maar geen treinen liet loopen 2). Doch wat de regeering in concreto zou moeten
verrichten, gaf hij niet aan. Tot een Carlyle voor Nederland is hij
niet kunnen worden 3).

Wij hebben in het bovenstaande met algemeene omtrekken
weergegeven, welke denkbeelden omtrent de arbeidende klasse
in onze periode werden gehuldigd, en speciaal nagegaan, uit welke
bronnen omstreeks het midden der eeuw de belangstelling in den
toestand der werklieden opwelde. Thans zou het dus onze taak
zijn, de concrete uitingen van die belangstelling te beschrijven. De
jaren tusschen 1850 en 1870 kenmerken zich echter door een wijziging in de economische verhoudingen, een wijziging ook van
denkbeelden in het algemeen, die te voren een bespreking verdient. Zij zal in het volgende hoofdstuk een plaats vinden.

1 ) Ibid. p. 97. Deze gedachte ook reeds in Linguet's Th6orie des lois civiles van1767 ;
cf. H. Cunow, Die Marxsche Geschichts-, Gesellschafts- and Staatstheorie I (1920),
p. 117/8.
5 ) Ibid. p. 109.
') Cf. C. G. N. de Vooys in Hand. van de Maatsch. der Ned. Letterkunde 1909/10,
p. 51.

ZESDE HOOFDSTUK
DE OVERGANG NAAR DEN MODERNEN TIJD

De periode 1813-1870 was er eene, zooals uit hoofdstuk I
bleek, waarin Nederland nog niet was meegenomen in de strooming van het moderne kapitalisme. Wil dit zeggen, dat het van de
veranderingen, die elders plaats vonden, onberoerd bleef ? Geenszins. Wij zullen in dit hoofdstuk pogen aan te toonen, dat om en
bij 1870 voor Nederland het punt van ommekeer ligt ; en nu is het
duidelijk, dat die ommekeer niet plotseling zich voltrok, doch het
gevolg was van de steeds intensievere werking van reeds lang bestaande ontwikkelingsfactoren. De eeuwige stroom der economische geschiedenis kent als regel geen watervallen, doch slechts
langzaam verval.
Duidelijke teekenen, die de komst van een nieuwen tijd aankondigden, begonnen omstreeks 1850 waarneembaar te worden 1). De
periode 1850-1870 is er een van overgang, waarin de oude vormen beginnen of te sterven en de jonge ontkiemen. In 1870 kan
dat proces als voltooid worden beschouwd. Inderdaad: het zoo
juist gebruikte beeld past voor de jaren tusschen 1850 en 1870,
waarin eenerzijds de sedert lang kwijnende welvaart voor vooruitgang plaats maakt, anderzijds de belemmeringen, die een krachtige ontwikkeling remden, worden opgeheven.
De verwachtingen, die men in het herstelde Nederland van
1813 had gekoesterd omtrent de wederopleving van de in den revolutietijd geschokte welvaart, waren volkomen beschaamd.
Hogendorp's juichkreet „De zee is open, de koophandel herleeft
. . . . " was prematuur gebleken. En wie gehoopt had, dat het na de
afscheiding van Belgie, met zijn veelal aan die van het noorden
strijdige belangen, beter zou zijn geworden, werd deerlijk teleurgesteld. Van Hall's doortastende maatregelen van 1844 waren
1

) Fruin nam ze in 1861 ook waar: V. Geschr. IV, p. 246.
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noodig, om den Nederlandschen staat voor den financieelen ondergang te behoeden. De jaren na 1840 kenmerkten zich bovendien
door mislukte oogsten en hongeroproertjes 1 ). Een duidelijk beeld
van den gedrukten toestand in deze jaren gaf ook Portielje in zijn
werk „De handel van Nederland in 1844" 2 ), waarin hij gewag
maakt van kwijning, niet alleen in den binnenlandschen handel,
maar ook in de „fabrykmatige nijverheid". In den scheepsbouw,
aldus Portielje, heerscht malaise, evenals in de zeilenmakerijen ;
te Amsterdam zijn vele suikerraffinaderijen opgebroken ; den fabrieken gaat het slecht ; te Schiedam staan vele korenwijnstokerijen stil.... en zoo voort 3). Talloos velen, die hun broodwinning verloren, vervielen tot volslagen armoede en moesten door
de armenkassen worden gesteund. Zoo was de toestand nog
in 1844.
Dat wordt na 1850 anders. Sedert het midden der 19e eeuw
komt er in de stagneerende Nederlandsche volkshuishouding,
waarin de armoede of, zooals men in deze dagen gaarne zeide, het
pauperisme tot het vraagstuk van den dag was geworden, nieuwe
beweging. De gedrukte toestand maakte plaats voor toenemenden
bloei. Speciaal voor den landbouw waren de jaren na 1850 gouden
tijden 4). De troonrede van 1851 reeds noemde den toestand des
vaderlands gunstig; die van 1853 sprak van den „bloeienden toestand" des lands, en in de volgende jaren bleef deze blijmoedige
toon 5 ), die niet louter gevolg was van officieel optimisme. De cijfers bewijzen het, met name die van het verbruik van voedingsmiddelen per hoofd der bevolking. Zoo bedroeg het verbruik van
tame als voedsel per hoofd der bevolking in H.L. :
1852-1856 : 0.43
1857-1861: 0.60

1862-1866 : 0.68
1867-1871 : 0.77 6 )

Dat deze vermeerdering van tarweverbruik niet ten koste van
andere granen plaats vond, blijkt uit de cijfers van verbruik van
rogge en aardappelen. Een toeneming is ook te constateeren in de
1) Cf. J. de Bosch Kemper: Geschiedenis van Nederland na 1830, DI. V, p. 68, 126.
2) Amsterdam, 1844.
Portielje, Lc. p. 63-65. Cf. Mansvelt, I.c. II, p. 105 sqq; ook 227-242.
4 ) De Nederlandsche landbouw in het tijdvak 1813-1913 (ed. Directie van den
Landbouw, 1913), p. 15 sqq.
Van Welderen Rengers, Parlementaire Geschiedenis I, passim.
6 ) Onderzoek naar het verbruik van sommige voedings- en genotmiddelen (Bijdragen tot de Statistiek van Nederland II, 1895), p. 8.
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consumptie van rund- en kalfsvleesch, welke in 1867-1871 45 %
hooger was dan in 1853-1856 1), en in die van suiker 2).
De verandering, die omstreeks het midden der eeuw inzet, gaat
gepaard met en wordt voor een belangrijk deel verklaard door de
opheffing van de talrijke belemmeringen, die een vrije ontplooiing
van de economische krachten in den weg stonden.
De regeering van Koning Willem I, die terecht een verlicht
despoot is genoemd 3), kenmerkte zich in het economische door
een vaderlijke staatszorg in mercantilistischen zin. Door de persoonlijke bemoeiing van den Koning werden kanalen gegraven,
spoorwegen aangelegd, de Nederlandsche Bank en de Nederlandsche Handel Maatschappij opgericht, handels- en nijverheidsondernemingen aangemoedigd en gesteund. Doch, eveneens in
overeenstemming met de mercantilistische praktijk, als middel
werden reglementen en verbodsbepalingen gebezigd. Wij schrijven hier geen economische geschiedenis van Nederland en laten
dus een overzicht van de uitgebreide staatsbemoeiing achterwege,
die trouwens voldoende aan den dag komt, wanneer wij in de volgende regelen een summiere opsomming geven van de maatregelen, die opheffing van deze beperkingen beoogden.
Vooreerst : de tarieven van in- en uitvoer. De tariefwetgeving
van 1816, die zoo ingewikkeld was dat haar bestudeering, naar
Gogel's klacht, meer studie kostte „dan het Romeinsche recht of
de Scheikunde van Lavoisier" 4), werd in 1819 en nogmaals in
1822 door een andere vervangen, waardoor het principe van protectie wel iets verzwakt, maar niet verlaten werd 5). De tariefwet
van 1845 deed wel verschillende concessies in de vrijhandelsrichting, maar liet toch het beginsel van industrieele protectie niet
los 6 Dat gebeurde pas in 1862, toen Betz, minister van financier,
een wet in het Staatsblad wist to brengen, die op waarlijk vrijzinnige beginselen berustte. Andere maatregelen van dezelfde strekking waren reeds voorafgegaan De in 1835 ingevoerde schaalrech) .

') Ibid. p. 23.
9 Ibid. p. 32.
3 ) A. Goslinga, Koning Willem I als verlicht despoot (1918).
9 I. J. A. Gogel, Memorièn en CorrespondentiCn, p. 297, aangehaald bij Portielje,
lc., p. 27.
9 Cf. W. L. Groeneveld Meyer, De tariefwetgeving in het Koninkrijk der Nederlanden, 1816-1819 (1924), p. 159.
Uitvoeriger: E. Verviers, De Nederlandsche handelspolitiek tot aan de toepassing der vrijhandelsbeginselen (z. j.), p. 279 sqq.
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ten, die een bescherming van den landbouw beoogd hadden, welke
geen doel had getroffen, werden in 1847 opgeheven om voor een
regeling plaats te maken, waarbij de in- en uitvoer van graan grootere vrijheid genoot. Verder worde gewezen op Van Bosse's
scheepvaartwetten van 1850, waarbij uitreiking van zeebrieven
ook aan buitenslands gebouwde schepen mogelijk werd gemaakt,
doorvoerrechten werden afgeschaft, differentieele, de Nederlandsche scheepvaart begunstigende rechten kwamen te vervallen. De
scheepvaart ten goede kwamen ook de afschaffing van de Engelsche navigatie-acte in 1849 en de afkoop van de Sonttol, waarin
Nederland bijdroeg (1857). De verlaging, weldra afschaffing der
differentieele rechten in Indie (wetten van 1865 en 1872) noodzaakten speciaal de Twentsche katoenindustrie met haar tijd mede te gaan en ook op andere markten dan de Indische haar oog
te richten. Zooals Tilburg vooral na 1862 opkwam, toen de hooge
rechten op wollen stoffen werden afgeschaft, zoo was in Twente,
behoudens een ongunstige conjunctuur in de eerste jaren, de vooruitgang het grootst na 1874, toen de preferentieele tarieven kwamen te vervallen 1 ). Ook uit andere feiten bleek, dat aan de periode, waarin de staat een „lastige bemoeial" 2 ) was geweest,
een eind was gekomen. In 1846 werd het Fonds der nationale
nijverheid geliquideerd, dat bestemd was geweest om aan diverse
takken van industrie steun te verleenen. Zestien jaren later had
de intrekking plaats van het typisch mercantilistische K.B. van
1820 (Stb. 14), opbeuring van de inlandsche wolindustrie beoogend, waarbij aan leveranciers aan leger en marine, aan bestuurders van gesubsidieerde liefdadige instellingen enz. was voorgeschreven, slechts inlandsche wollen stoffen te leveren resp. te
doen dragen, en waarbij de Koning zich had verbonden, aan het
hof geen andere dan in het binnenland vervaardigde manufacturen te dulden.
Omstreeks 1840 begon ook de periode, waarin met verschillende
landen gunstige handelstractaten konden worden gesloten, die
menige belemmering, waaronder de Nederlandsche export Teed,
deden verdwijnen. Te noemen zijn het verdrag met Pruisen van
1839, dat met Frankrijk van 1840 3).
') Cf. C. T. Stork, 1.c., p. 99; A. Benthem, Gesch. van Enschede' (1920), p. 563; E.
Baasch, Holldndische Wirtschaftsgeschichte (1927), p. 461/3.
') Roland Ho1st, 1.c. p. 52.
') Cf. Baasch, l.c., p. 430 sqq.
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Ten laatste zij de wetgeving op de zeevisscherijen uit de jaren
na '50 vermeld, die een einde maakte aan de talrijke verbodsbepalingen, op dit punt (verbod van deelneming aan vreemde
haringvisscherij, verbod de gevangen haring elders dan in Nederland te brengen enz.). Het nieuwe regime, dat volkomen vrijheid
tot uitoefening der zeevisscherij liet, heeft aan dit oud-Hollandsche bedrijf nieuw leven ingeblazen 1).
Beoogden al deze wetten en besluiten, den producent de noodige vrijheid te geven, de afschaffing van verschillende accijnzen op
eerste levensbehoeften verleende aan de consumenten meer ruimte van beweging door de prijsverlaging, die zij te weeg brachten.
Naast de afschaffing van het gemaal in 1856 is te noemen de reeds
eerder tot stand gekomen opheffing van de accijns op schapen- en
varkensvleesch; tijdens Thorbecke's tweede ministerie werd de
brandstofaccijns afgeschaft, wat tevens de industrie ten goede
kwam. De sluitsteen vormt echter de wet van 1865, waarbij aan
de gemeentebesturen de bevoegdheid om plaatselijke accijnzen te
heffen werd ontnomen.
Men ziet dus, na 1840 schuchter, na 1850 onbeschroomd, de
theorie van de staatsonthouding, zooals de staathuishoudkunde
die, naar wij zagen, doceerde, hier te lande in de practijk toegepast. Anderzijds ziet men in de tweede hefft der eeuw de overheid
een nieuwe taak opvatten : die van steun en voorlichting, welke die
van gebod en verbod komt vervangen. Zoo ging b.v. de Regeering
het houden van nijverheidstentoonstellingen bevorderen 2).
Is het echter wel juist gezien om de twee decennia, waarin de
oude beperkende maatregelen verdwenen, daarom als voorboden
van den modern-kapitalistischen tijd te beschouwen ? Het antwoord hierop kan bevestigend luiden, zij het met deze restrictie,
dat niet in de genoemde afschaffingsmaatregelen zelve het moderne element lag opgesloten, doch in de mogelijkheid, die deze
maatregelen openden voor nieuwe maatschappelijke vormen.
Waar tallooze beperkende bepalingen vigeerden, kon de nieuwe
tijd niet tot ontwikkeling komen.
Dat deze inderdaad tot ontwikkeling kwam, deels tengevolge
van die vrijzinnige maatregelen, deels als gevolg van den nieuwen
tijdgeest, die van deze laissez-faire politiek de drijfkracht was ge) Ibid., p. 502 sqq.
•) Cf. M. G. de Boer, Sarphati en zijn tijd, p. 21/2.
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weest, volgt al dadelijk uit het vele, dat in hoofdstuk I reeds is opgemerkt omtrent de economische structuur des lands tot 1870.
Menig feit, dat ginds diende ten betooge, dat de moderne tijd nog
niet was aangebroken, kan than onze opvatting staven, dat de
kiemen van de nieuwe aera vooral in de twee voorafgaande decennial werd gelegd. En dus brengen wij in herinnering, dat tusschen 1850 en 1870 met de stoomkracht het industrieele grootbedrijf beteekenis gaat krijgen ; post en telegraaf tot ontwikkeling
komen; een spoorwegnet begint te worden aangelegd; de eerste
moderne banken ontstaan. Al deze elementen maken een gekidelijk groeiproces door; waarom dan 1870 als grensscheiding be-.
schouwd ? Dit zal hieronder in het kort worden uiteengezet.
Omstreeks 1870 was in Nederland de tijd gekomen, dat de groote steden, waarin de toenemende bevolking zich meer en meer
ging ophoopen, geen voldoende woonruimte meer konden bieden
aan de toenemende menschenmassa's. Vandaar, dat in deze jaren
de eerste uitbreidingen zich gaan vertoonen bij menige stad, die
tot nog toe dezelfde uitgestrektheid had als in de 17e eeuw. Zoo
begon men te Amsterdam pas na 1860 te bouwen buiten den vestinggordel, die in 1658 was aangelegd. Andere steden, als Groningen, Nijmegen, Deventer moesten wachten op de Vestingwet van
1874, die hen van de knellende verdedigingswallen zou bevrijden.
De ingetreden woningbehoefte gaf tevens het aanzien aan een in
vroegere tijdperken onbekend verschijnsel : de speculatiebouw 1 ).
Op deze wijze ontstonden de slecht gebouwde menschenpakhuizen
die in hun gore doodschheid in alle steden worden aangetroffen,
die niet stil zijn blijven staan in ontwikkeling. Wat v66r dien aan
arbeiderswoningen werd gebou'wd, geschiedde door de vereenigingen van min of meer philanthropischen aard, die wij in hoofdstuk
III reeds bespraken.
De industrieele ontwikkeling geschiedde in het algemeen te geleidelijk, dan dat een bepaald jaar als mijlpaal zou kunnen worden
aangewezen. Wij merkten reeds eerder 2) op, dat Brinckman's
statistiek over 1871 niet den indruk maakt, dat in dat jaar de
grootindustrie een leidende positie innam. Dat de toestand op dat
moment toch reeds bij vroeger veranderd was, leert ons de be1) Cf. Sombart, Mod. Kap. II, p. 778: „Der Spekulationsbau.... gehOrt seinem
Geiste nach durchaus dem Zeitalter des Hochkapitalismus an".
2) Hoofdstuk I, p. 64.
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schrijving van het zoo belangrijke industriecentrum Twente in
1871, waarbij een vergelijking wordt gemaakt met 1857, toen
Muller zijn werkje over Twente uitgaf 1 ). Toen, zegt onze beschrijver van 1871, geen spoorwegen, nu wel; toen geen industrieel onderwijs, thans een uitstekende school te Enschede; toen een kleine ijzerfabriek te Borne, thans een groote te Hengelo; toen in
hoofdzaak slechts fabricage van calicots en madapollams 2), thans
vervaardiging van stoffen in de meest denkbare verscheidenheid.
En niet in de laatste plaats : de ondernemingsgeest, die in 1857 en
ook in 1860 3 ) nog afwezig was, bleek in 1871 te zijn ontwaakt 4).
Van dien ondernemingsgeest was de sterke ontwikkeling van het
machinale grootbedrijf, die de jaren tusschen 1860 en 1870 te zien
gaven, een uiting.
De landbouwindustrie begon zich al vOOr 1870 te ontplooien, inzonderheid de aardappelmeel- en beetwortelsuikerfabricage. Om
en bij 1870 kwamen er echter twee belangrijke takken bij : de vervaardiging van stroocarton (eerste fabriek in 1868 teLeeuwarden) 5 )
en die van margarine (eerste fabriek in 1871 te Oss) 6). Ter zelfder
tijd verviel een andere bedrijfstak, die in Zeeland, West-Brabant
en de Zuid-Hollandsche eilanden van groot belang was geweest :de
meekrapcultuur, doordat de langs chemischen weg te bereiden
alizarine de plantaardige roode verfstof kon vervangen. Zoo verdwenen in korten tijd de talrijke meestoven en garancinefabrieken
in deze streken. De snelle val blijkt uit het aantal H.A. met meekrap beteeld, dat van 3217 in 1870 tot 133 in 1880 daalde 7 ).
De jaren om 1870 brachten ook in de kleedingindustrie een belangrijken ommekeer. Vooreerst kwam, wat de bovenkleeding betreft, naast het maatwerk de confectie in zwang. De confectie was
er in vroegere tijden ook wel, doch algemeen werd zij pas na
1870 8). Eveneens van 1870 dateert de bloei der engros-confectie,
die vooral te Groningen van belang werd 9).
1) J. W. K. Quarles van Ufford, Een kijkje in Twente (Economist 1871, p. 247 sqq.).
2) Madapollams zijn gebleekte calicots.
a) P. A. S. van Limburg Brouwer, Reisindrukken uit het achterland, (Gids 1860,
II, p. 605 sqq): er zijn vele fabrikanten „wien het woord „routine en oude sleur"
duidelijk op het gelaat staat geschreven" (1.c. p. 619).
4) Economist 1871, p. 257.
5) De Nederlandsche Landbouw 1813-1913, p. 463.
•) Everwijn, lc., p. 490.
7 ) Jaarcijfers 1881, p. 8.
a) Onderzoekingen naar de toestanden in de Nederlandsche huisindustrie, MAIL

p. 147.

a) Ibid., p. 249.
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Uit het bovenstaande blijkt, dat er wel reden is op den ontwikkelingsweg der Nederlandsche industrie een mijlpaal te zetten in
de buurt van 1870. Het is echter evenzeer duidelijk, dat een en ander geenszins voldoende is om in het bijzonder den aanvang van de
modern-kapitalistische periode juist omstreeks 1870 te plaatsen.
Daarom moeten nog andere elementen der Nederlandsche yolkshuishouding de revue passeeren.
De scheepvaart, dank zij de vrijhandelsmaatregelen na 1850
opbloeiend, kreeg omstreeks 1870 een belangrijken stoot vooruit,
eenerzijds in de richting van Duitschland, anderzijds in die van
Indie. Nadat met de afschaffing van de Rijnvaarttollen in 1868
het verkeer op die rivier was vergemakkelijkt, kon de Nieuwe
Waterweg van Rotterdam naar zee, welke in 1870 werd in gebruik
genomen, dadelijk goede diensten bewijzen ; want terzelfder tijd
ondergingen de handelsbetrekkingen met Duitschland, waar na
den oorlog van 1870 zich een koortsachtige ondernemersgeest ontwikkelde, een sterke verlevendiging, De activiteit, die zich in het
nieuwe Duitsche rijk ontwikkelde, vond in het nog altijd wat dommelige Nederland weerklank. De toeneming van de totale tonnage
der in- en uitgeklaarde schepen (inclusief in ballast varende schepen) was van 1870-1875 grooter dan in de vorige vier quinquennia : zij bedroeg 1850-1855 22 %, 1855-1860 20 %,
1860-1865 14 % en 1870-1875 29 % van elke voorafgaande
periode 1 ).
Wat Indie betreft : wij vermeldden al vroeger, hoe de opening
van het Suezkanaal tot een spoorslag werd voor Nederlands handel met Indie, die langen tijd door het feitelijke monopolie van de
Nederlandsche Handel Maatschappij was tegengehouden. Daarbij
kwam, dat Indie, hetwelk tusschen 1830 en 1870 de facto een
wingewest voor den Nederlandschen staat was geweest, daarna
meer voor den particulieren ondernemersgeest open kwam te
staan. In dezen tijd verdwenen het cultuurstelsel en de batig-slot
politiek goeddeels ; De Waal's agrarische wet van 1870 maakte de
uitgifte van woeste gronden aan Europeanen mogelijk, zoodat
deze de exploitatie van groote ondernemingen konden aanvatten.
Een gewichtigeontwikkelingsfactor van de moderne maatschappij is de periodieke pers. Zij maakt, dat alle nieuwe denkbeelden,
uitvindingen, toestanden, onmiddellijk gemeengoed worden van
1

) De percentages zijn berekend uit de Jaarcijfers 1881, p. 50.
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de sociale groep, waarin zij thuis hooren ; zij stelt bovendien de
producenten in staat, door advertenties de meest uiteenloopende
bevolkingskringen en -lagen te bereiken. Voor de geestelijke evolutie van Nederland nu is van groot belang geweest de afschaffing
van het dagbladzegel in 1869, die, met de invoering in het volgende jaar van het uniforme stuiversport voor brievenl), het geestelijk
verkeer in hooge mate intensiever heeft gemaakt. De cijfers bewijzen het: het aantal met de post verzonden nieuwsbladen, in
1860 nog slechts 5.107 duizendtallen bedragend, was in 1870 reeds
11.987, in 1873 20.066, in 1880 33.681 duizendtallen 2). Belangrijker
nog is, dat de groote bladen door hun tariefsverlaging — de
abonnementsprijs van het Algemeen Handelsblad werd 1 Juli
1869 van / 8.— op / 6.— per kwartaal gebracht, terwijl het
formaat werd vergroot — than door sociale groepen konden
worden gelezen, die zij vroeger niet bereikten.
Dat de economische verandering, die omstreeks het midden der
eeuw optrad, met politieke hervorming samenhing, is zonder
meer duidelijk, Sinds 1848 kreeg in plaats van de aristocratie de
burgerklasse, de derde stand, de teugels in handen. Zij was het,
die de doorvoering der liberale denkbeelden op economisch gebied
wist door te zetten. De in 1848 aangevangen staatkundig-parlementaire periode moet omstreeks 1870 als afgesloten worden beschouwd. Drie veranderingen waren het, die toen plaats vonden.
Vooreerst trad in de liberale partij de meer radicale, interventionistische richting op, die in het vorige hoofdstuk reeds werd vermeld.
In het tijdschrift Vragen des Tijds, in 1874 opgericht, vonden deze
elementen een tribune. Voorts vierde in 1868 het parlementaire
stelsel in ons staatsbestuur definitief de zege. En ten slotte was ter
zelfder tijd een nieuwe groepeering in de politieke partijen in zooverre waarneembaar, dat de katholieken zich van de liberalen
afwendden en zich in andere richting orienteerden, terwijl anderzijds de antirevolutionairen gingen inzien, dat zij op de voor hen
essentieele punten niets meer van de conservatieven hadden te
verwachtten. Het valt buiten ons bestek de oorzaken aan te wijzen van deze veranderingen, die wij slechts vermeldden om in het
licht te stellen, hoe economische en politieke nieuwvorming hier
samengingen.
') Vgl. de cijfers in hoofdstuk I, p. 71.
1 ) Jaarcijfers 1881, p. 103.
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Doch er is nog meer, In de tweede helft der 19e eeuw veranderen ten onzent de geestelijke, speciaal godsdienstige stroomingen
van richting. Eenerzijds ziet men de opkomst van het modernisme, anderzijds een teruggaan naar de levende orthodoxie, zooals
die door het Reveil was voorbereid. De representanten van deze
beide richtingen in de Kamer zijn Thorbecke en Groen van Prinsterer. Vooral ten gevolge van dezen strijd, waarbij zich nog een
groep van jongeren voegde, die gaarne naarMultatuli luisterde en
traditiebrekende boeken als die van Van Houten (God, eigendom
en familie) en Feringa (Democratie en wetenschap) las, was omstreeks 1870 een veel krachtiger geestelijk leven merkbaar 1 ). De
maatschappelijke ontwaking van de vrouw dateert ook uit Bien
tijd. De eerste vrouwelijke student (Aletta Jacobs) werd in 1871
ingeschreven; de litteratuur 2) toont voor 't eerst in deze jaren
aandacht voor het vrouwenvraagstuk.
Over een punt hebben wij in het voorafgaande opzettelijk gezwegen. Van den modernen kapitalistischen tijd is een essentieel
kenmerk: het bestaan van een arbeidersklasse, die zich als klasse
voelt en als zoodanig duidelijk staat tegenover een andere, die der
ondernemers. Het sociale vraagstuk bij uitnemendheid van de
moderne maatschappij is het arbeidersvraagstuk. Op geen wijze
nu wordt duidelijker het karakter van het tijdperk voor 1870 gedemonstreerd dan door het feit, dat van optreden eener arbeidersklasse als zoodanig geen sprake nog was. Van een vakbeweging
kan pas sedert 1866 worden gesproken. Omstreeks denzelfden tijd
hoort men voor het eerst van loonacties en stakingen. Vandaar
ook, dat in ons land later dan in eenig ander het socialisme en de
sociale wetgeving hun intrede doen (van Houten's kinderwetje
van 1874). Over dit alles zal in de beide volgende hoofdstukken
uitvoeriger worden gesproken.

1) Uitvoeriger: Blok, 1.c. IV, p. 472 sqq.
2) B. v. F. Feringa, Democratie en wetenschap (1871), p. 41 sqq; Multapatior (L. P.
Philipona), De 19e eeuw en eenige van haar maatschappelijke vraagstukken (1870).

ZEVENDE HOOFDSTUK
MAATREGELEN EN VOORSTELLEN TEN BEHOEVE DER ARBEIDERS

Nu wij in hoofdstuk V hebben beschreven, op welke wijze de
geestesakker in Nederland na het midden der 19e eeuw van sub- ,
stantie veranderde, en in hoofdstuk VI een schets hebben gegeven
van de omgeving, zullen wij thans hebben na to gaan, wat uit den
nieuwen bodem opwies. Zoo zal achtereenvolgens worden behandeld, wat door de hoogere standen werd verricht of bepleit ter
beteugeling van den kinderarbeid; ter verschaffing van gezonde
woningen aan de arbeiders ; ter verbetering van de inrichting der
fabrieken en werkplaatsen ; ter bevordering der algemeene en
vakkundige ontwikkeling van de arbeiders; ter vergrooting van
hunne vereenigingsrechten.
A. Kinderarbeid. De voorgeschiedenis van de wetgeving op
den kinderarbeid is, behalve de vakbeweging, het eenige onderdeel van ons onderwerp, dat reeds systematisch is onderzocht ; in
het jaar 1918 werd het plotseling — eigenaardige coincidentie —
van verschillende zijden aangevat 1 ). Wij kunnen hier dus volstaan met de samenvatting der resultaten, met enkele bijzonderheden aangevuld.
De eerste stap op het terrein der bescherming van fabriekskinderen is reeds verscheidene jaren vOOr 1850 gezet. Het was in
het jaar 1835, dat de provinciale commissie van onderwijs in
Overijsel, in haar verslag over 1834, de aandacht vestigde op het
toenemend gebruik van kinderen in de textielindustrie en op de
nadeelige lichamelijke en geestelijke gevolgen, daarmede gepaard
1 ) P. J. M. Aalberse in Kath. Sociaal Weekblad 1918, later in brochurevorm „Een
onbekende enquete naar de arbeidstoestanden in Nederland" (z. j.); N. W. Posthumus in E. H. J. IV, p. 1 sqq.; C. W. de Vries en R. A. Gorter in Economist 1919, p.
299 sqq. en Sociale Voorzorg 1919, p. 251 sqq.; denzelfden in E. H. J. VIII, p. 1 sqq;
R. A. Gorter in Economist 1920, p. 257 sqq.
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gaande. De commissie sprak de wenschelijkheid uit van vaststelling van een minimumleeftijd; ook zouden geen kinderen moeten
worden toegelaten tot de fabriek, die geen onderwijs hadden genoten. Gedeputeerde Staten der provincie achtten de zaak blijkbaar nadere overweging waard en stelden het rapport in handen
van de gecommitteerden voor het onderwijs, ten einde de maatregelen te overwegen om de kinderen niet van onderwijs verstoken te doen blijven. Hieruit blijkt, dat het schoolverzuim als
voornaamste nadeel van den kinderarbeid werd beschouwd,
welke opvatting in het rapport van een drietal Almelosche fabrikanten trouwens evenzeer aan den dag kwam. De nadeelen voor
de gezondheid zijn, heet het daarin, niet groot ; vaststelling van
een uniformen minimumleeftijd en de eisch van genoten onderwijs
zijn niet gewenscht, omdat de ouders de verdienste der kinderen
niet kunnen missen. Met de oplegging van de verplichting tot het
volgen van onderwijs tij dens de fabrieksuren gedurende minstens
vier uren per week (sic) werd het euvel voldoende gekeerd geacht.
Wat de andere textielgemeenten betreft, die om advies werden
gevraagd, de burgemeester van Hengelo 1) meende berustend,
dat de nadeelige invloed van het fabriekswezen op het onderwijs
niet te ondervangen was. Het radicaalst waren Ootmarsum, dat
met de wenschen der provinciale commissie verklaarde in te
stemmen, en Oldenzaal, dat bovendien nog een maximum-arbeidsduur van 8 a 10 uur per dag voor meisjes beneden 16 jaar
wilde instellen. Dat echter de wenschelijkheid om den kinderarbeid te beperken nog niet diep werd gevoeld, blijkt uit het geringe
resultaat, dat de geschiedenis ten slotte opleverde : op voorstel
der gecommitteerden besloten Gedeputeerde Staten slechts op
betere handhaving van het oude schoolreglement van 15 Januari
1807 aan te dringen, dat straffen stelde op ouders, die hunne kinderen van 8-12 jaar niet naar school zonden.
De zaak was hiermede echter niet afgedaan. Een passage in het
provinciaal verslag over 1835, waarin werd opgemerkt, dat het fabriekswezen het schoolverzuim in de hand werkte, doch dat het
treffen van maatregelen moeilijk scheen, trok de aandacht van
den minister van binnenlandsche zaken De Kock. Hij vroeg nadere inlichtingen en ontving, toen hij in 1839 er nog eens op terugkwam, van den gouverneur een ontwerp van wet, dat geInspi9 Het was de bekende B. W. A. E. Sloet tot Oldhuis.
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reerd was door de Pruisische wet van 1839: verbod van fabrieksarbeid voor kinderen beneden 10 jaar en hetzelfde voor kinderen
boven 10 jaar, die niet drie jaren onderwijs hadden genoten. Ook
zou een beperking der werkuren voor de oudere kinderen wenschelijk zijn, opdat deze na afloop van den werktijd nog onderwijs
zouden kunnen ontvangen 1).
De reden, waarom aan dit ontwerp verder geen rechtstreeksch
gevolg werd gegeven, is gemakkelijk te bevroeden. In het jaar
1841 toch werd door de Regeering tot een algemeene enquete
naar den kinderarbeid besloten. De directe aanleiding hiertoe was
de toezending van een drietal te Straatsburg uitgegeven brochuretjes, die behoorden tot de omvangrijke litteratuur, welke aan de
Fransche wet van 1841, „relative au travail des enfants employes
dans les manufactures, usines ou ateliers" voorafging 2). Men mag
echter aannemen, dat de briefwisseling met den Overijselschen
gouverneur de aandacht der regeering voor het euvel had opgewekt ; wellicht ook was niet zonder invloed gebleven het artikel
van den hoogleeraar Ackersdijck in de Algemeene Konst- en
Letterbode van 1839 3), waarin hij wettelijke vaststelling had geeischt van den minimumleeftijd voor kinderen in verschillende
soorten fabrieken, en van den arbeidstijd der kinderen. Toen nu
de actministrateur der nationale nijverheid Netscher, in zijn rapport over de genoemde brochures, als zijne meening te kennen
gaf, dat het kwaad van den kinderarbeid minder ver was gevorderd dan in andere landen, doch ernstiger karakter zou kunnen
krijgen, indien niet tijdig werd ingegrepen 4), besloot de Regeering aan dezen wenk gevolg te geven. Den 6en Juli 1841 richtte de
minister van binnenlandsche zaken (Schimmelpenninck v. d.
Oye) een brief met verzoek om gegevens aan de gouverneurs
der provincien waarin, met vrijwel woordelijke herhaling van
Netscher's argumenten, er op werd gewezen „dat de wijze, waarop
jonge kinderen tot fabriekmatigen arbeid of in werkplaatsen en
andere dergelijke inrigtingen worden gebezigd, eenen hoogst
nadeeligen, ook dikwijls noodlottigen invloed op de zedelijkheid
1) Het bovenstaande is ontleend aan het opstel van R. A. Gorter in Economist
1920, p. 257 sqq.
2) E. H. J. VIII, p. 15.
3) „Over het werken van kinderen in de fabryken" (I, p. 82 sqq.) Cf. ook aldaar het
stuk van J. H. van Opdorp (p. 114 sqq.).
4) E. H. J. IV, p. 9.
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der mindere volksklassen . . . . uitoefent". Van de physieke nadeelen wordt niet gerept ; de noodlottige invloed op de zedelijkheid, waarvan wordt gesproken, bestaat hierin, dat de kinderen
„buiten de gelegenheid, om regelmatig het onderwijs in kerk en
school bij te wonen, in het wilde opgroeien, hunne tusschenuren
in baldadigheid doorbrengen en later, zoo zij al niet tot uitspattingen en misdaden vervallen, toch hunne onbeschaafdheid en
zedeloosheid op kinderen en kindskinderen voortplanten" 1).
Aangezien deze uiteenzetting impliceert, dat bij geregeld schoolbezoek het euvel zou zijn verdwenen, behoeft het geen verwondering te wekken, dat de Regeering, in afwachting van de uit de
provincien te verkrijgen inlichtingen over de feitelijke toestanden,
al vast haar voornemen kenbaar maakte tegen de aangeduide
misstanden „voorzieningen daar te stellen". Dat geen staatstheorie de bevoegdheid der Regeering om in te grijpen betwistte,
zooals Mr. De Vries terecht constateert, was op zichzelf niets bijzonders ; de plicht der Regeering om voor het onderwijs aan
jeugdige personen zorg te dragen vond immers zelfs bij onverdachte liberalen geen tegenspraak 2). Bovendien was, naar reeds
eerder werd aangetoond, de tijd der staatsonthouding nog niet
aangebroken. In overeenstemming hiermede oppert geen der
gouverneurs bezwaar tegen de voornemens der Regeering; allen
zelfs 3) — op den gouverneur van Noord-Brabant na, die zich tot
de opmerking bepaalt, dat de Pruisische en Engelsche wetsbepalingen op dit stuk minder doelmatig zijn voor Nederland 4) — verklaren zich voor een wettelijke regeling, hetzij inzonderheid van
den minimumleeftijd, waarop kinderen zullen worden toegelaten,
hetzij ook van den arbeidsduur. Enkele provincien bepleitten
geneeskundig onderzoek van de kinderen, of ook invoering van
livretten 5 Sommige gouverneurs, zooals die van Zeeland en
Limburg, zagen tegen een uitvoerige reglementeering, veel verder
reikend dan Van Houten's latere wet, niet op. Laatstgenoemde
b.v. dacht zich een verordening van den volgenden inhoud: verbod van kinderarbeid beneden 9 jaar in fabrieken en werkplaat).

') E. H. J. VIII, p. 69 sqq.
2) Cf. supra, p. 206.
3) De antwoorden uit Groningen en Gelderland ontbreken.
') L. c. p. 192.
') Cf. het overzicht der desiderata van de gouverneurs in Sociale Voorzorg 1919,
p. 804 sqq.

TEN BEHOEVE DER ARBEIDERS

229

sen; beperking van den arbeid der kinderen van 9-12 jaar tot
lichte werkzaamheden gedurende hoogstens 8 uren per dag; aanwijzing van de werkzaamheden, die door 12-18 jarigen zullen
mogen verricht worden en wel maximaal 12 uren per dag. De
kinderen beneden 12 jaar zouden verder in de gelegenheid moeten
worden gesteld twee uren per dag onderwijs te genieten; ook
zullen zij een geneeskundige verldaring moeten overleggen, dat
zij in lichamelijk opzicht tot den arbeid geschikt zijn en dat zij
zijn ingeent. Alle kinderen beneden 18 jaar zouden het recht hebben, vrij te worden gelaten voor het godsdienstonderwijs 1).
Verschillende gouverneurs gingen ook hierin verder dan de Regeering, dat zij aan de physieke nadeelen van den kinderarbeid
aandacht gaven. Die uit Drente sprak als zijne meening uit, dat
een werktijd van 12 uren daags, na aftrek der drie rusturen, „als
in geene verhouding staande tot derzelve jeugdige physieke krachten, onvermijdelijk in de gevolgen almede nadeelige uitkomsten
op de yolk vorming der ligchamen moet uitoefenen" 2). Uit den
wensch, om tot wettelijke beperking van den arbeidsdag der
kinderen over te gaan, blijkt trouwens hetzelfde. In het algemeen is dit van de ingekomen antwoorden, ook die der gemeentebesturen, het opmerkelijke: dat niet gepoogd wordt, het
kwaad te verbloemen of te verzwijgen, doch dat openlijk wordt
erkend, dat er misbruiken voorkomen en dat deze door overheidsingrijpen moeten worden tegengegaan.
In 1841 zou de kwestie van den kinderarbeid nog een tweede
maal de aandacht der overheden hebben. De secretaris van
Zwolle, Luttenberg, publiceerde in dat jaar een „Proeve van onderzoek omtrent het armwezen in ons vaderland" 3). De Regeering zond het werkje naar de Gedeputeerde Staten der verschillende provincien met het verzoek hunne denkbeelden omtrent
des schrijvers voorstellen kenbaar te maken. Onder de middelen,
die zouden kunnen dienen „ter verbetering en opbeuring van den
stand der armen" noemde Luttenberg 4 „De invoering eenerverordening, ten aanzien der toelating van de kinderen als werk)

1)

:

E. H. J. VIII, p. 123/5.
$) Ibid., p. 91. Cf. ook p. 178.
3) 1841. Terloops zij opgemerkt, dat uit den titel wederom de verwarring tusschen
„armen" en „arbeiders" blijkt: men vindt in het werkje talrijke zaken vermeld, die
betrekking hebben op de arbeidende klasse.
4) L. c. p. 154. Cf. p. 106.
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lieden op de fabryken." Eigenaardig is, dat de verschillende Gedeputeerden-colleges, voor zoover zij op dit onderdeel ingingen,
minder lust tot ingrijpen toonden dan de gouverneurs. Groningen
acht, wat de eigen provincie betreft, wettelijke voorziening minder noodig; Utrecht zelfs, de bedoeling verkeerd begrijpend, is
van meening, dat de kinderarbeid niet behoeft te worden . . . .
aangemoedigd, omdat de fabrikanten er reeds uit eigen belang
gebruik van maken ! Deze laatste vergissing is minder zonderling dan karakteristiek ; men denke aan de vroeger 2 ) gememoreerde V 'arnsinck-affaire.
Wat was nu het resultaat van de bemoeiingen der Regeering?
Niets. De ingekomen stukken werden opgeborgen en vergeten.
De buitenwereld schijnt nimmer iets van de enquéte te hebben
vernomen, zoodat de zich onthoudende Regeering niet kon worden geinterpelleerd. Dat de Regeering uit zichzelve niets deed,
moet aan verschillende oorzaken worden toegeschreven. In de
eerste plaats kwamen gewichtiger aangelegenheden haar aandacht vragen : eerst de financien, die eindelijk door Van Hall in
1844 in het rechte spoor werden geholpen, toen de hongersnood
in 1845 en 1847 en de grondwetsherziening; ten slotte zal het
onderzoek zijn vergeten. Daar kwam echter nog iets anders bij.
De tijd was nog niet rijp voor een dergelijk ingrijpen. De gouverneurs mochten nog zoo zeer hebben betoogd, dat wettelijke beperking van den kinderarbeid gewenscht was, de algemeene opvatting dier dagen zag, getuige oak Luttenberg, de kwestie van
den kinderarbeid als een onderdeel van het armoedevraagstuk.
Dat hierdoor de geneigdheid tot een als partied beschouwde regeling niet werd versterkt, behoeft geen betoog. Een publieke opinie op dit punt was nauwelijks in nuce aanwezig en het is niet toevallig, dat de stoot tot de enquete van 1841 uit het buitenland
moest komen. Ten slotte was de malaisetijd in de jaren na '40
weinig geschikt om tot maatregelen te prikkelen, die den jammerenden ondernemer van goedkoope werkkrachten, de arbeidersgezinnen van bijverdienste zou hebben beroofd 3).
') E. H. J. VIII, p. 186, 195.
9 p. 196/97.
3 ) In Sociale Voorzorg 1919, p. 809, noemen De Vries en Gorter een tweetal oorzaken, die minder juist schijnen. Dat de veldwinnende individualistische staatsopvatting geen beletsel kon zijn voor een wettelijke regeling van den kinderarbeid, betoogden wij reeds in hst. V. Dat verder de kwijning in de textielindustrie, die de hoofdzeteI
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Om al deze redenen is de oude opvatting, dat eerst in het derde
kwart der 19e eeuw de roep om arbeidswetgeving, speciaal ten
behoeve van de kinderen, zou zijn begonnen, minder onjuist dan
men, gezien de gebeurtenissen van 1835 en 1841, zou denken. Van
een beweging ten gunste van het arbeiderskind in een vroegere
periode kan inderdaad niet worden gesproken. Men kan zelfs
als aanvangspunt van de zelfstandig uit de burgerij opkomende
beweging blijven beschouwen de door de Maatschappij van Nijverheid uitgeschreven prijsvraag van 1849 (niet 1853, zooals in
1878 Coronel 1 ) en Kerdijk 2) beweerden en sindsdien door alle
auteurs over dit onderwerp is herhaald). De vraag is opmerkelijk genoeg om in haar geheel te worden afgedrukt. „Dat het gebruik van kinderen tot fabrijkarbeid niet alleen hunne ligchamelijke, maar ook hunne verstandelijke en zedelijke ontwikkeling
zeer benadeelt, hierover zal men het wel geheel eens zijn; maar of
het bezigen van kinderen in fabryken voor de nijverheid zelve
voor- of nadeelig is, deswegens bestaat nog verschil van gevoelen
en daarom stelt men de vraag voor: In hoeverre zoude eene wet,
waarbij het gebruik van kinderen in Fabryken eenigzins werd beperkt, voor de Nijverheid al dan niet wenschelijk zijn? En is zulk
eene wet wenschelijk, wat zoude zij dan hoofdzakelijk moeten bevatten ? Wat is hieromtrent in andere landen bepaald en met
welk gevolg ?" 3) Uit deze vraagstelling blijken twee dingen. Vooreerst, dat men zich in industrieele kringen reeds van de nadeelen,
die de jeugdige werklieden zell van den arbeid ondervonden, bewust was, al moeten wij, op grond van hetgeen van elders bekend
is, twijfelen aan de veronderstelde eenstemmigheid op dit stuk.
En verder, dat men twijfelde aan de mogelijkheid, zonder schade
voor de industrie den kinderarbeid te verbieden ; immers er
wordt gesproken van een „eenigzins" beperken.
Een antwoord kwam niet in. Echter werd in 1853 de prijsvraag
opnieuw uitgeschreven, ditmaal in andere bewoordingen, gelijk
reeds in 1851 door de commissie van algemeene zaken was aanvan het kwaad was, de Regeering zou hebben geremd, is niet aannemelijk. Toen de
enquete werd gehouden (2e helft 1841) was de reductie der bestellingen van de N. H.
M. reeds ingetreden. Cf. E. H. J. VIII, p. 109 en het in hst. II, p. 126 opgemerkte.
1) S. Sr. Coronel, Kinderarbeid (D. C. Nijhoff's stemmen over staatk. en maatsch.
vraagst. No. 12, 1878), p. 265.
2) A. Kerdijk in Vragen des Tijds 1878, I, p. 93.
') Arch. Mij. van Nijv. 1850, No. 166, 19.
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bevolen 1). Er werd nu gevraagd „1°. Een volledig onderzoek
„naar den invloed, dien het gebruik van kinderen tot fabrieks„arbeid heeft op hun lichamelijke, verstandelijke en zedelijke
„ontwikkeling; 2°. In hoeverre zou een wet, waarbij het gebruik
„van kinderen in de fabrieken werd beperkt, voor de nijverheid
„voor- of nadeelig zijn ? En is zulk een wet voordeelig . . . ." enz.
(als vorige prijsvraag) 2). De veranderingen zijn opmerkelijk : het
gezichtsveld is verruimd Niet alleen het enge nijverheidsbelang
wordt in acht genomen, doch ook de invloed op de kinderen zelf.
Niet langer wordt gesproken van „eenigzins" beperken. Anderzijds wordt de gemakkelijke dooddoener, waarbij de psychische en
physieke nadeelen, als zijnde voldoende bekend, buiten bespreking
werden gehouden, overboord gezet.
De Maatschappij is met deze prijsvraag niet gelukkig geweest.
Toen eindelijk in 1857 een antwoord inkwam, werd dit niet bekroond, o.a. omdat de voordeelen van den kinderarbeid te sterk
waren gekleurd, de nadeelen te veel verdoezeld waren 3). Ziet
men het bedoelde document in 4), dan blijken inderdaad als
voordeelen van den fabrieksarbeid door kinderen o.a. te zijn vermeld : de bijverdienste voor de ouders; het gewennen van de kinderen aan orde en stiptheid ; het leeren beschouwen der ondernemers als hunne meerderen, hetgeen hen van revolutionaire
wenschen zal athouden ; het kweeken van prijzenswaardigen naijver door de ervaring, dat oppassende en geschikte werklieden
vooruit komen; „door vroege gewoonte, zich in hun lot te voegen,
zonder er over te murmureeren" ; vooral ook: „het onttrekken van
de kinderen aan den lediggang". Ondanks al deze heilzame gevolgen echter, ondanks ook zijne weerlegging van vele tegen den
kinderarbeid aangevoerde bezwaren, komt zelfs deze schrijver
tot het resultaat, dat er wettelijk moet worden opgetreden. Webswaar zal iedere bepaling, hoe mild ook, de nijverheid schaden,
doch het algemeen belang gaat boven nijverheidsbelang. Derhalve
wordt voorgesteld een verbod van fabrieksarbeid beneden 10
jaar; een zesurige arbeidsdag voor kinderen beneden 15 jaar,
een twaalfurige voor kinderen van 15 tot 17 jaar; verbod van
nachtarbeid beneden 18 jaar. Het gebrek aan samenhang tus1) Hand. van de Maatsch. 1851, p. 484.
2) Geciteerd door Aalberse,I. c. p. 5.
4 ) Handelingen 1858, p. 142/3.
4 ) Archief van de Maatsch. 1857, no. 173, 7.
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schen deze voorstellen en de geschilderde zegeningen van den
kinderarbeid springt in het oog; doch wij zijn geneigd een en ander mede als een bewijs te beschouwen, dat zelfs voor apologetische waarnemers menschelijke gevoelens te sterk kunnen
worden.
Intusschen liet de Maatschappij het hierbij niet. Op de algemeene vergadering van 1859 werd tot het instellen van een cornmissie besloten „om middelen te beramen dat kinderen beneden
de 14 jaren niet zoo vroeg naar de fabrieken, trafieken en ambachten worden gezonden, en indien zij arbeiden, dat zulks geen
12 tot 15 uren daags geschiede . ." 1 ) De uitsluitend uit Leidenaars bestaande commissie, in 1860 haar verslag uitbrengend 2
stelde door enkele cijfers in het licht, hoe diep het misbruik van
kinderen in loondienst was ingevreten. 8 % der kinderen beneden
13 jaar was te Leiden op fabrieken en ambachten werkzaam 8).
In de laatste tien jaren waren daar van 3636 dienstplichtigen
1366 te klein, 422 om andere redenen ongeschikt gebleken. De
commissie adviseerde dan ook, de Regeering om vaststelling van
een minimumleeftijd en een maximumarbeidsduur (voor kinderen beneden 14 jaar) te verzoeken en voor bedeelden e. d. schooldwang te bepleiten.
De toestanden te Leiden, die meer de aandacht trokken dan
die in het afgelegen Twente of Brabant, noopten ook anderen tot
pogingen ter verbetering. In December 1859 werd, op uitnoodiging van diakenen der Ned. Herv. gemeente, een vergadering
gehouden van afgevaardigden uit de verschillende armbesturen
en de Leidsche Maatschappij van weldadigheid om te beraadslagen over de middelen tegen het te vroeg en te lang arbeiden
door kinderen in fabrieken. Een in die bijeenkomst benoemde commissie stelde een uitvoerig plan van enquéte op, dat niet slechts
den feitelij ken toestand betrof, maar ook de lichamelijke, intellectueele en moreele gevolgen van den arbeid 4). De ministerieele
enquete, die in 1860 werd ingesteld, was oorzaak, dat het onderzoek ten slotte achterwege bleef, wat te betreuren is, omdat de

),

') Economist 1860, Bijblad, p. 332.
Handelingen Maatsch. v. Nijv. 1860, p. 31 sqq. Rapporteur was H. Zaalberg,
grossier in manufacturen te Leiden, (blijkens E. H. J. IV, p. 36).
9 Niet: 8% der arbeiders was jonger dan 13 jaar, zooals De Vries in E. H. J. VIII,
p. 34 leest.
') De vraagpunten zijn afgedrukt door S. le Poole in Economist 1860, p. 244-6.
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door de Regeering gevraagde gegevens veel minder uitvoerig
waren 1).
Het vraagstuk van den kinderarbeid werd in 1854 ook in studie genomen door de in 1851 opgerichte vereeniging ter bevordering van fabriek- en handwerksnijverheid 2). Het hoofdbestuur
richtte in dat jaar een brief aan de afdeelingen, met verzoek om
bouwstoffen te willen leveren voor een actie in de richting van
wettelijk ingrijpen. Het verdient opmerking, dat het hoofdbestuur
bier niet slechts dacht aan de kinderen, maar ook aan „eene geheel wettelijke regeling op den arbeid in de fabrieken" 3). Een
typisch staaltje van de beschouwingswijze in sommige ondernemerskringen leverde het antwoord uit Leiden op, dat samengesteld was door een commissie van fabrikanten 4). Na te hebben
verzekerd, dat arbeid van tienjarigen of jongeren zelden voorkwam 5), kon zij tal van argumenten tegen wettelijke beperking
aanvoeren. Lichamelijke bezwaren? Zijn er niet : dat de fabriekskinderen geenszins blaken van gezondheid is niet aan de fabriek,
maar aan hun armoedigen staat te wijten. Zedelijke bezwaren?
Evenmin : de fabrikant zal uit eigenbelang nauwlettend op de moraliteit toezien Misstanden zijn er zeker, maar die zijn er op de
scholen ook; gaat men dan soms de scholen sluiten? Bovendien
zal de wet door de kleine bazen worden ontdoken en zullen de
ouders door het opdrogen van deze inkomensbron nog ellendiger
worden; dan staat nog te vreezen, dat men, eenmaal op dezen
weg, ook den arbeid van vrouwen, ten slotte van alle arbeiders,
zal willen reguleeren. — Men ziet hieruit, dat het humanere inzicht nog geenszins algemeen was doorgedrongen in patroonskringen. Doch de strooming ten gunste van het mishandelde fabriekskind bleef wassen, en zoo was het dezelfde afdeeling Leiden,
die, naar aanleiding van het reeds vermelde besluit van de Maatschappij van nijverheid (dat zij afkeurde), den Koning om een enquéte verzocht 6). Van de noodzaak tot ingrijpen zal zij niet
overtuigd zijn geweest ; daarom de beweging, die niet te keeren
1 ) Zoo ontbreken de vraag naar de inrichting der werklokaliteiten en eveneens alle
vragen naar den invloed van den arbeid op lichaam en geest.
1) Over haar ontstaan zie Tijdschr. v. h. Armwezen II (1853), p. 123-4,
3
E. H. J. IV, p. 17.
') Ibid., p. 17 sqq.
°) Dat dit onjuist wash mag op grond van De Vries Robbe's mededeeling uit 1860
(Ibid. p. 29) en van het rapport der staatscommissie (p. 750) worden aangenomen.
Coronel in Economist 1873, p. 489.
)
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bjeek, liever in kalmer vaarwater geleid : een regeeringsonderzoek.
De toestanden in Leiden, die, naar wij zullen zien, ook na 1860
in het centrum der belangstelling bleven liggen, zullen mede
Gedeputeerden van Zuid-Holland hebben geinspireerd tot de opmerking in hun verslag over 1854 (p. 120), dat het tegengaan van
fabrieksarbeid door al te jeugdige kinderen , wenschelijk zou
zijn. Ook dit zaadje schoot wortel en wel in Moordrecht, het
broeinest van kinderexploitatie. Het gemeentebestuur schreef in
1855, dat bij de wet, beter dan bij plaatselijke of provinciale verordening, moest worden ingegrepen en dat daarom de Regeering opmerkzaam moest worden gemaakt op de in vele plaatsen
bestaande misbruiken 1 ). Terzelfder tijd publiceerde Lalleman
zijn artikel „Slavernij in Nederland" 2) waarin hij, op grond van
zijne waarnemingen te Moordrecht, een pleidooi gaf ten gunste
van een arbeidsverbod voor jonge kinderen, trapsgewijs in te
voeren (eerst b.v. beneden 8 jaar, dan beneden 9 jaar enz. ) 3).
In andere deelen des lands begon nu ook opmerkzaamheid voor
den kinderarbeid te komen. Het departement Deventer van de
Maatschappij van nijverheid stelde in 1857 een onderzoek er
naar in 4). In de te Groningen gevestigde Algemeene vereeniging
tegen het pauperisme bracht in November 1860 een daartoe ingestelde commissie 5) rapport uit omtrent den toestand der kinderen, die in fabrieken, trafieken en ambachten werken. De commissie, die over de feitelijke toestanden weinig gegevens verstrekte, kwam tot de conclusie, dat door drie dingen de bestaande verhoudingen konden worden verbeterd : onderwijs, luchtverversching in de werklokalen en beperking van den arbeid. Veel verwachtte zij van de patroons, wier belang met dat der arbeiders
parallel ging; doch daarnaast zou de wetgever de zaak ter harte
dienen te nemen. In welken zin ? Daarover lieten de heeren zich
niet uit 6).
,

1) E. H. J. IV, p. 27.
2) Cf. hst. H, p. 93.
') Economist 1855, p. 41.
4) Het uitgebrachte rapport schijnt te zijn verloren gegaan (Cf. Economist 1919, p.
308).
5) Zij bestond uit de heeren Dr. L. Ali Cohen, Mr. H. J. Trip en Mr. A. M. Pareau.
°) Het rapport is afgedrukt in Tijdschr. v. h. Armwezen, Nieuwe Reeks III (1861),
p. 263 sqq. Pleitredenen voor wering van den kinderarbeid ook in het in 1856 opgerichte Volksblad, uitgegeven door „De vriend van armen en rijken"; zie de nrs. van
2 Sept. '57 en 7 Mei '63.
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De Regeering had dezen wenk trouwens niet meernoodig ; zij was
reeds diligent. Ongetwijfeld is zij voor de stemmen, die wij hierboven weergaven, niet geheel doof gebleven ; in 1859 althans ging
het departement van binnenlandsche zaken zich op de hoogte
stellen van de bepalingen op den kinderarbeid, die in het buitenland bestonden. De hieromtrent ingekomen stukken werden door
den minister (van Tets van Goudriaan) om advies gezonden naar
den ingenieur van het stoomwezen De Vries Robbe te Ede. Diens
antwoord kwam 7 October 1860 in; het is, niet ten onrechte, de
stichtingsbrief onzer sociale wetgeving nit den nieuweren tijd genoemd 1). Immers het was deze brief, die voor de Regeering aanleiding werd tot het instellen eener enquete (December 1860). De
inhoud was dan ook kras genoeg. De ingenieur verklaarde „dat
een verordening op het werken der kinderen in de fabryken vooral
bij het gemis van verpligt onderwijs niet alleen volstrekt floodzakelijk is, maar zelfs eene spoedige voorziening eischt, zullen niet
de fabryksarbeiders, zoowel phyziek, intellectueel als moreel, te
gronde gaan" en gaf verschillende bewijzen dier noodzakelijkheid 2 ). Het meest gevoelde hij voor het Engelsche half-time
stelsel voor de kinderen; daarnaast zou de vrouwenarbeid moeten
worden beperkt tot hoogstens 10 uren per dag. Een inspecteur
met assistenten zou toezicht moeten houden op de zindelijkheid
en veiligheid in de lokalen — een afzonderlijke arbeidsinspectie
dus 3).
De Regeering kon, nu van bevoegde zijde dergelijke alarmeerende berichten inkwamen, moeilijk zich van alle actie onthouden.
Zij deed dan ook het minste wat zij doen kon: een enquete instellen. Den 17en December 1860 zond minister Van Heemstra een
aanschrijving met dat doel naar de commissarissen in de provincien 4). Zij was natuurlijk in minder scherpe termen gesteld dan de
nota van De Vries Robbe. Er wordt gesproken van „sporen" van
het kwaad, dat andere landen zoo teistert, doch zich in Nederland
„in veel mindere mate dan elders voordoet". De minister, hoezeer
in het algemeen slechts noode in zaken van nijverheid met beperkingsmaatregelen tusschen beide tredend, verklaart, dat hij
1)

De Vries in E. H. J. VIII, p. 36. De brief is afgedrukt ibid. IV, p. 27 sqq.

9 Cf. hst. II, p. 97.

Zie zijn uitgewerkte voorstellen 1. c., p. 32 sqq.
Te vinden in E. H. J. VIII, p. 196-8. Ook reeds in Vr. des Tijds 1878, I, p. 95
en Tijdschr. v. Geneesk. 1861, p. 535.
4)
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een voorziening noodig acht om het kwaad zooveel doenlijk te
stuiten en daarom verschillende feitelijke gegevens behoeft. De
considerans is, in vergelijking met de enquéte van 1841 (die niet
vermeld wordt en dus vergeten schijnt) ruimer geworden : de overmatige kinderarbeid oefent een nadeeligen invloed uit op de
lichamelijke, verstandelijke en zedelijke ontwikkeling.
De meeste commissarissen zonden hunne antwoorden in zonder beschouwingen omtrent de te nemen maatregelen 1 ). Van
eenig verzet tegen de plannen der Regeering is echter geen spoor
te bekennen ; en zij, die er hun oordeel over te kennen gaven, verklaarden hun instemming. De commissaris in Limburg schrijft
zelfs : „Met voile overtuiging meen ik dan ook te moeten verklaren
dat ook hier onbeschaafdheid en zedeloosheid onder de fabriekarbeiders eensdeels, en verzuim of nalatigheid der particulieren
an derdeels het hoogst wenschelijk, j a noodzakelijk maken, dat de
Hooge Regeering met beperkende maatregelen tusschenbeide
trede. Uwer Exc. 's voornemen daartoe wordt dan ook in de hoogste mate door mij toegejuicht" 2 ). In alle geval: de rem der staatsonthoudingstheorie werkte in 't geheel niet.
De resultaten dezer regeeringsenquéte bleven nagenoeg onopgemerkt. De rapporten der commissarissen, in ambtelijken stijl de
gestelde vragen meest zonder commentaar beantwoordend, waren
weinig geschikt om sluimerende gewetens wakker te schudden,
om verontwaardiging of deernis te 'wekken. De enquete van 1860
sluit geen periode af, noch is zij de voorbode van een nieuwe. Wel
echter kan worden gezegd, dat het koor der om bescherming roepen den na 1860 met nieuwe stemmen werd versterkt. De Twentsche vereeniging ter bevordering van nijverheid en handel besloot op haar in April 1861 te Delden gehouden vergadering, de
Regeering te verzoeken, den arbeid van kinderen in fabrieken te
beperken 3). Le Poole, die in 1859 zijn artikelenreeks in de Economist begon, en aanvankelijk nog zijn hoop had gesteld op de
goede gezindheid der ondernemers, welke een wettelijken maatregel onnoodig zou maken 4), ging meer en meer voor ingrij pen
') Dat de enquéte-1860,in tegenstelling met die van 1841, slechts feiten zou hebben
gevraagd en geen voorstellen, zooals De Vries schrijft (E. H. J. VIII, p. 36), berust op
een vergissing.
Ibid. p. 241.
') Coronel, Gezondheidsleer, p. 270.
4 ) Economist 1859, p. 155/6.
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pleiten 1). In het jaar 1863 echter bereikte de actie haar hoogtepunt : een ware kanonnade van rekesten en aansporingen barstte
toen los. Op 17 Maart wendden P. J. Zuurdeeg en 31 andere
Leidsche fabrikanten zich in een petitie tot den Koning, waarin
zij, bewogen met den toestand der fabriekskinderen, Z. M. verzochten, voorschriften vast te stellen „betreffende het onderwijs,
de uren van arbeid en rust dier kinderen"; zij verklaarden zich
overtuigd hier hun eigen belang te behartigen, aangezien de ervaring heeft geleerd, dat bij kortere werkuren en bij gent van
onderwijs beter wordt gewerkt. De Tweede Kamer, die een afschrift van het adres had ontvangen, besloot den minister te verzoeken, de beslissing van den Koning aan haar mede te deelen 2).
Dit was de eerste maal, dat de kinderarbeid in onze volksvertegenwoordiging werd behandeld. Ter zelfder tijd sprak de Maatschappij van nijverheid als hare overtuiging uit, dat de Regeering
de noodzaak eener wettelijke regeling voldoende besefte 3) ;
richtte de Groningsche vereeniging tegen het pauperisme een rekest aan de Regeering, vragende om een onderzoek naar den
toestand der fabrieken uit gezondheidsoogpunt, niet alleen voor
de kinderen, maar ook voor de andere arbeidskrachten 4) ; schreef
het Provinciaal genootschap van kunsten en wetenschappen in
Noord-Brabant een prijsvraag uit over „den invloed door den arbeid der kinderen in fabrieken op hunne zedelijke, verstandelijke
en ligchamelijke ontwikkeling uitgeoefend, voor wat betreft Tilburg, Eindhoven en Helmond, met de aan die steden grenzende
gemeenten" 5). In de toelichting bij laatstgenoemde prijsvraag
trekt de zinsnede de aandacht, dat het staatsgezag het recht
heeft zich in deze aangelegenheid te mengen en regelend op te
treden 6).
Niet in de laatste plaats moet Cremer's rede (en brochure)
„Fabriekskinderen" worden vermeld, dateerend van den aanvang
van 1863. Zij moge nogal bombastisch van toon zijn, de tegenstellingen mogen te sterk zijn aangedikt, als pleidooi ten gunste
) Cf. Economist 1860, p. 246; id. 1861, p. 113; id. 1864, p. 454.
) Hand. 2e Kamer 1862/3, p. 1095; cf. Hand. le Kamer, p. 186.
') E. H. J. VIII, p. 39.
') Tijdschrift v. h. ArmwPzen, N. Reeks V (1865), p. 64.
6 ) Handelingen v. h. genootschap over 1863, p. 43. Een antwoord kwam niet in,
wat wel aan de kort daarna ingestelde staatscommissie zal liggen.
1 ) Ibid, p. 20.
1
3
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van het fabriekskind miste zij haar doel niet. 1 ) „Die arme fabriekskinderen worden vermoord naar ziel en naar lichaam" was
Cremer's kreet 2). Niet de fabrikanten zijn hier schuldig: zij zien
het euvel wel, maar kunnen het niet verhelpen, want: „eene is er
die 't ons belet, en haar naam is : Concurrentie!" Wat dan de remedie is? „Daar ginder, aan gene zijde van den Oceaan, daar bloeit
en daar tiert het op Engelands bodem; daar behoedt een schoone
zegenrijke wet die arme, arme fabriekskinderen voor den ellendigen toestand, waarin zij hier verkeeren" 3).
Het verdient ten slotte opmerking, dat ook de medici zich in
deze jaren met het vraagstuk der bescherming van de fabrieksarbeiders zijn gaan inlaten. Op de jaarvergadering der Nederlandsche maatschappij tot bevordering der geneeskunst, in Juni
1861 te Hoorn gehouden, was het wederom de onvermoeide Coronel, die het onderwerp „arbeid van vrouwen en kinderen in fabrieken" ter sprake bracht. De vergadering besloot daarop met
algemeene stemmen, dat een rekest aan de Regeering zou worden
gericht 4). Dit geschiedde vervolgens op 31 Augustus 5). De Maatschappij drong daarin aan op een enquéte naar den toestand der
fabrieksarbeiders, inzonderheid kinderen en vrouwen, waarbij
óók de medische zijde van het vraagstuk in acht zou worden genomen, die in de ministerieele enquete van 1860 geheel was verwaarloosd. Het nieuwe onderzoek zou niet door provinciale- en
gemeentebesturen moeten geschieden, doch door eenige geneeskundigen en industrieelen 6).
Wie het minst hadden gevraagd, hebben het meest gekregen.
Thorbecke, die sinds '62 weder in het Torentje zetelde, was tot
het inzicht gekomen, dat er iets behoorde te worden gedaan; hij
schreef aan Cremer in zijn antwoord op de toegezonden brochure
Fabriekskinderen, dat een wettelijke regeling ernstige overweging verdiende 7). En zoo stelde hij op 30 September 1863 een
staatscommissie in om te enquéteeren ; voor het ontwerpen van
een wet, zooals zoo velen hadden gevraagd, achtte hij blijkbaar
Coronel (Ned. Spectator 1866, p. 46) spreekt van de „extase" waarin Cremer hiermede het publiek gebracht heeft.
2 ) Fabriekskinderen, p. 34.
1 ) Ibid, p. 35, 37.
') Ned. Tijdschrift voor Geneeskunde V (1861), p. 534-5.
5) In 1863 herhaalde de Maatschappij haar verzoek (T v. Geneesk. 1863. p. 593).
6) Tijdschr. 1861, p. 543.
7 ) E. H. J. VIII, p. 39.
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het materiaal nog onvoldoende. Op zichzelf was dit juist, al was
ook zonder uitvoerige feitelijke gegevens ingrijpen mogelijk geweest. De in 1860 gevraagde gegevens waren inderdaad verre van
volledig. Men behoefde slechts op te geven: welke fabrieken in
de verschillende gemeenten 10 of meer jongens, meisjes of kinderen in dienst hadden; een splising dezer jeugdige arbeiders
naar leeftijd en geslacht ; werktijd en loon. Op den zedelijken toestand had slechts betrekking de vraag, of de beide geslachten gescheiden dan wel gezamenlijk arbeidden; op den intellectueelen
de vraag, of er gelegenheid was tot schoolgaan en of hiervan gebruik werd gemaakt. De voor de hand liggende vraag: hoeveel
kinderen enz. kunnen lezen of (en) schrijven, welk onderwijs
hebben zij genoten, werd zelfs niet gesteld. Van den lichamelijken
toestand werd met geen woord gerept 1). Daar komt nog bij, dat
de resultaten van het onderzoek, zelfs in hunne beperktheid, niet
al te betrouwbaar kunnen zijn geweest, omdat de gemeentebesturen veelal aangewezen waren op de inlichtingen van belanghebbenden, de fabrikanten 2). Een onderzoek door onbevooroordeelde
deskundige buitenstaanders bleef dus alleszins noodig.
Tot leden van de Staatscommissie werden benoemd: twee geneeskundigen (Dr. J. Zeeman, secretaris van het hoofdbestuur
van de Mij. tot bevordering der geneeskunst, en Dr. J. C. G.
Evers), een fabrikant ( J. van Heukelom Jr. te Leiden), de secretaris van de Leidsche Kamer van Koophandel Mr. W. C. D.
Olivier (die als secretaris optrad) en De Vries Robbe 3), die voorzitter werd. Opmerkelijk is, dat het Leidsche fabrikantenmilieu
niet door Le Poole is vertegenwoordigd; ook het passeeren van
den verdienstelijken Coronel trekt de aandacht. Vreesde de Regeering van deze laatsten een vooropgezette meening of de wensch
tot een al te radikaal ingrijr en ?
Het is bekend, hoe de commissie, tot groote ergernis van Thorbecke, een dusdanig uitgebreid onderzoek is begonnen, dat de
eerste aflevering van haai rapport, het eindverslag bevattend,
pas in 1869 van de pers kwam. De andere deelen (physisch onderzoek, militiestatistiek, sterftestatistiek en lokaal onderzoek)
e wellicht nog vei gt f lijk indien de
verschenen nog later. Dit
,

') Cf. de kritiek van Coronel in zijn Gezondhoidsleer, p. 256 sqq.
,) E. H. J. VIII, p. 238-9.
8 ) De op p. 23 gennemde ngen eur van het stoomwezen.
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commissie werkelijk een minutieus verzameld en nauwkeurig bewerkt materiaal over den kinderarbeid had geleverd. Echter kan
dit niet worden gezegd. De commissie heeft te veel willen doen.
Zij heeft trachten na te gaan, of fabrieksarbeid door kinderen
werkelijk die physieke nadeelen meebracht, die er gewoonlijk aan
werden toegeschreven. Daartoe heeft zij, met behulp van militieen sterftestatistiek en met behulp van gewichten, lengtemaat,
dynamometer en spirometer, de lichamelijke ontwikkeling in fabriekssteden met die van andere steden, die van fabriekskinderen met die van schoolkinderen, weeskinderen e.d. vergeleken.
Dat een dergelijke methode — waarbij b.v. Amsterdamsche
weesmeisjes met Zuidhollandsche meisjes, die in stearinekaarsenfabrieken werkten, werden vergeleken — tot geen resultaat kon
leiden, schijnt zij niet te hebben bedacht. De physieke toestand
van een bevolkingsgroep immers is de resultante van velerlei
krachten (voeding, huisvesting, erfelijkheid, beroep, levenswijze, inkomen, geografische ligging en vele andere) ; aan de
constateering van het feit, dat een groep met veel kinderarbeid
physiek achter staat bij een andere, die weinig kinderen te werk
stelt, kan nog geen strikt bewijs ten detrimente van den kinderarbeid worden ontleend.
Daar komt echter nog iets anders bij. De commissie moest, na
zoo vlijtig te hebben gestudeerd en geexperimenteerd, ten laatste
een voorstel doen ten aanzien van de vraag, of wettelijke regeling
noodzakelijk was. Wat was haar antwoord ? Dat een verbod van
kinderarbeid niet moest worden uitgevaardigd. Men zou anders
het kind de straat opjagen, de ouders van hun inkomsten berooven of hen verleiden, de kinderen in huisindustrie te doen arbeiden. Wil de wetgever ingrijpen, dan voere hij den leerplicht in,
b.v. van het 7e tot het 12e of 13e jaar 2). Het is merkwaardig, dat
de commissie zelve niet gevoeld heeft, dat dit eindoordeel het
voorafgegane uitgebreide onderzoek overbodig maakte. Wie op
logische gronden beredeneeren kan, dat de wetgever tegen een
bepaald maatschappelijk verschijnsel niet behoort op te treden,
kan een breed onderzoek naar de mate van nadeeligheid van
dit verschijnsel gerust achterwege laten 8).
1) Cf. Rapport, p. 125 sqq.
2) Ibid., p. 18-26.
3 ) Natuurlijk laten wij de zuiver wetenschappelijke waarde van zulk een onderzoek
baiten beschouwing.
Brugmans, Arbeidende Klasse.
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Dat een dergelijk uitvoerig rapport, rijkelijk voorzien van bijlagen, uitslaande tabellen e.d., weinig geschikt was om de yolksconscientie wakker te schudden, behoeft geen betoog. Die ruim
duizend kurkdroge bladzij den werden eenvoudig niet gelezen.
Indien er eenige invloed van is uitgegaan ten gunste van het
mishandelde fabriekskind, dan is dat te danken aan De Vries
Robbe. Hij was het eenige lid, dat zich niet met de meerderheidsconclusie kon vereenigen. In een afzonderlijke nota betoogde hij,
dat er moest komen : „wettelijke regeling van den duur des arbeids in verhouding tot den leeftijd, gepaard aan den schoolpligt." Het meerderheidsvoorstel zou ten gevolge hebben, dat de
kinderen v66r en na den schooltijd aan den arbeid zouden worden
gezet. Hij wees erop, dat genoemd voorstel de uitbuiting van kinderen boven 13 jaar niet zou ondervangen en dat de wetenschap,
dat niet alle kwaad zou worden weggenomen, geen reden mocht
zijn om in 't geheel niets te doen 1 ).
Ook na de instelling van de Staatscommissie bleef de rekestenstroom doorvloeien. De Regeering zond nu echter alles naar de
commissie door en hield zich, zoolang deze geen verslag had uitgebracht, van het probleem afzij dig ; men kan dus zeggen, dat
reeds hierdoor de instelling der commissie de zaak van den kinderarbeid meer heeft belemmerd dan vooruitgebracht.
In December 1863 richtte het Nederlandsch onderwijzers-genootschap een brief aan den minister, waarin werd aangetoond,
welk een nadeeligen invloed de kinderarbeid op het schoolbezoek had 2). Na '63 kwamen ook uit andere kringen de bewijzen,
dat de fabrieksarbeid door jeugdige kinderen als een misstand
werd gevoeld. In December 1865 wendde de Raad der gemeente
Stad-Almelo zich tot den Koning met het verzoek om een wet,
waarbij de arbeid door kinderen zou worden beperkt en beneden
een zekeren leeftijd verboden. De besturen van verschillende andere fabrieksgemeenten betuigden hunne adhaesie met dit adres :
Stad-Ommen, Goor, Veenendaal, Hellendoorn, Steenwijkerwold
en Kampen 3).
Intusschen zat ook Cremer niet stil. In den Nederlandschen
Spectator van 1866 (p. 25) gaf hij zijn ongeduld te kennen over de
9 Ibid., p. 27-8.

9 R. S. C., p. 76.

9 Ibid, p. 32 sqq.
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langzame staatscommissie, en betoogde hij nog eens, dat de Nederlandsche regeering wel degelijk de industrie aan banden mocht
leggen, omdat het bier het belang der volksontwikkeling en dus
ook der nijverheid gold 1). Wat later (1870) schreef hij in „Het
Vaderland" een „Openbare brief aan Z. Ex. den minister van
binnenlandsche zaken", 2) waarin hij de bezwaren tegen een wettelijk verbod ontzenuwde en het door sommigen voorgestane vrijheidsbegrip hekelde. Wel zeker, spot Cremer, ieder moet vrij zijn
zijn tegenstander overhoop te schieten ; de spoorwegen vertrekken als ge 't goed vindt ; berg vrij buskruit in uwe pakhuizen en
steekt ze in brand, als ge dat aardig vindt ; ik echter koester een
ander vrijheidsideaal, en maan daarom den minister tot spoed
aan, „want de verdrukking van die ellendige kleinen moet een
einde nemen in ons vrije dierbare Nederland" 3). Diepgaand was
dit betoog niet, maar het pakte. Meer dan het gedegener betoog
van Van Vloten tegen ditzelfde averechtsche vrijheidsprinciep 4).
Terwij1 naar wij zagen, in de schoone letteren over het algemeen
weinig belangstelling voor deze sociale vraagstukken te bespeuren was, maakte Van Vloten een uitzondering; zijn beteekenis
ligt trouwens minder in de geschiedenis der letterkunde dan in
die van het geestelijk leven 5). Van Vloten lette niet alleen op de
beperking van den kinderarbeid — in 1873 stelde hij nogmaals de
vraag: „Quousque tandem 6) —, ook de nog slechts flauw opvlammende associatiegeest onder de werklieden trok zijn aandacht,
getuige zijn van 1863 dateerend werkje : „Over Arbeidersvereenigingen en vennootschappen van handwerkslui; Een lichtpunt in
de toekomst der zamenleving."
Al het bovenstaande was slechts: uiting van een bestaande
zienswijze of beter overtuiging. Door publicaties van nieuw feitenmateriaal zou echter die overtuiging worden versterkt of,
waar zij nog ontbrak, worden opgeroepen. In 1872 gaf het Nederlandsch Schoolverbond een rapport uit over het onderwijs der
kinderen, die in of voor fabrieken werken 7), naar aanleiding van
1 ) Cf. het stukje van Coronel, Spectator 1866, p. 46.
') Ook als brochure gedrukt.
') Brochure, p. 15-6.
') In zijn Levensbode, II (1867) p. 298 sqq. inzonderheid p. 315 sqq.
') Kalif, 1. c., p. 579.
') Levensbode VI (1873), p. 143.
1 ) Handelingen en Verslagen van het Ned. Schoolverbond no. 4.
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een in het voorafgegane jaar op de algemeene vergadering te
Zwolle genomen besluit, dat — ook door medewerking van het
verbond — geen kinderen behoorden te worden gebruikt in fabrieken en openbare werken, dan in wier geregeld onderwijs tot
den 12, liefst 14-jarigen leeftijd zou zijn voorzien. Het door een
commissie ad hoc ingesteld onderzoek was op verre na niet zoo
breed als dat van de Staatscommissie; er kwamen bovendien diverse leemten in voor 1). Toch verkreeg zij voldoende materiaal
om te kunnen concludeeren, dat de omvang van den kinderarbeid
niet zoo gering was als men, ook de Staatscommissie, dacht 2).
Bepleit werd voor Nederland: een verbod van loonarbeid in fabrieken en werkplaatsen beneden 12 jaar; een achturendag voor
12-14 j arigen met verplichting van den werkgever om twee
uren voor onderwijs gelegenheid te geven; verbod van nachtarbeid beneden 16 jaar; geen kinderen in loondienst toe te laten,
die onvoldoende onderwijs zouden hebben genoten. 3 )
Het rapport maakte, en om zijn helderheid en beknoptheid, en
om de positieve voorstellen, die werden gedaan, grooten indruk,
o.a. op Van Houten.
In de tweede plaats wijzen wij op den Maastrichtschen kapelaan J. H. Wijnen, die in 1873 zijne ervaringen te boek stelde,
eerst in de Maasbode, dan ook in een afzonderlijke brochure 4).
Na den arbeid der kleinen in de aardewerkfabrieken te hebben
beschreven, geeft hij de gevolgen aan : „verstomping des geestes,
idiotisme, zedelijk bederf en losbandigheid, onverschilligheid en
verwaarloozing der Chr. plichten; verzwakking des lichaams,
vroegtijdige dood, zwak en ziekelijk nakroost". Er is dus een wet
noodig om dit euvel te keeren; de Staat heeft de macht en het
recht, hier op te treden. 3) — Toen Wijnen's geschrift verscheen,
was Van Houten's initiatiefontwerp reeds ingediend; het zal
echter vele weifelmoedigen van de noodzakelijkheid van een beperking bij de wet hebben overtuigd.
Wederom was nu het woord aan de Regeering. Jaren lang had
zij zich achter de Staatscommissie kunnen verschuilen. Toen deze
') Zoo is de textielindustrie alleen door Tilburg vertegenwoordigd.
9 Rapp. Schoolverbond, p. 22, 24.
Ibid, p. 48-9.
4 ) J. H. Wijnen, De arbeid der kinderen in fabrieken, onder godsdienstig, zedelijk
stoffelijk oogpunt beschouwd. (z. j.).
s> Ibid, p. 9, 49.
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ten langen leste haar rapport inzond, moest zij kleur bekennen.
Bij de behandeling van de staatsbegrooting voor 1870 antwoordde minister Fock desgevraagd, dat zich eerst de openbare meening
over het verslag van de staatscommissie diende te vormen 1).
Toen nu die openbare meening geheel uitbleef — te verwachten,
waar de commissie haar lezers zulk een onverteerbare kost had
voorgezet — kon bij de Regeering de meening post vatten, dat de
toestanden minder ernstig waren dan de vele rekesten hadden
doen schijnen; de al te voorzichtige conclusies van de commissie
zelve versterkten haar in die opvatting. Zoo gebeurde het, dat de
Regeering steeds minder geneigdheid vertoonde, handelend op te
treden. Terwijl in 1869 Fock zijn meening nog niet had gevormd,
was in 1871 bij Thorbecke, die in 1863 nog „ernstig overwegen"
noodig vond, de weegschaal reeds overgeslagen naar: afzijdig
blijven. Toen Van Houten hem aanspoorde tot ingrijpen, antwoordde de minister, dat het de taak van dit kamerlid was „eer
zelf het initiatief te nemen, dan een Minister, die nog aarzelt, tot
het nemen van initatief aan te moedigen" 2). En nog een jaar later,
November 1872, bleek deze ontwikkelingsgang te zijn voltooid;
minister Geertsema weigerde toen onomwonden, de reddende
hand naar het fabriekskind uit te steken. Ook de Kamer als geheel volhardde in haar apathische houding; het waren slechts enkelingen, die oog hadden voor het fabriekskind. Het uiterst beperkte kiesrecht dier dagen, dat zelfs aan enkele kamerleden de
kiesbevoegdheid ontzegde, had ten gevolge, dat de stem van het
Nederlandsche yolk — Van Houten liet niet na er op te wijzen —
in de Kamer slechts flauw weerldonk.
Zoo was dus op het eind van 1872 ten duidelijkste gebleken, dat
van de Regeering niets meer te verwachten was. Van Houten nam
nu den door Thorbecke gegeven wenk ter harte en diende op 23
Februari 1873 een initiatiefvoorstel in. Wij hebben reeds in
hoofdstuk V met enkele lijnen geschetst, hoe weliswaar de toenmaals overheerschende richting in de liberale partij niet principieel tegen een wet op den kinderarbeid was gekant, loch dat een
werkelijke drijfkracht in dezen niet van haar kon uitgaan ; eveneens hebben wij reeds aangestipt, hoe het voorstel van Van Hou') Hand. 1870/1, 2e K., Bijl. A, no. 129.
2 Hand. 2e K. 1871/2, p. 337. Cf. ook supra, p. 205.
)
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ten, die tot de jongere en geavanceerde liberalen behoorde, een
symptoom was van de koersverandering, die wat later welsprekend door Kappeyne zou worden aangegeven. Hoezeer tusschen
Van Houten en de andere liberalen een klove gaapte, blijkt en uit
de kamerrede van eerstgenoemde op 23 September 1873 bij de
behandeling van het adres van antwoord op de troonrede 1), en
uit de houding, die de liberalen tegenover diens initiatiefvoorstel
innamen.
Al was over het rapport der Staatscommissie geen publieke
opinie zich komen uiten, ten aanzien van den kinderarbeid zelf
had de volksmeening zich duidelijk geopenbaard. Talrijke gelijkluidende adressen, opgemaakt door Cremer, kwamen in 1870
binnen 2). Een jaar later bracht Coronel de zaak ter sprake in de
Vereeniging voor de statistiek ; het opmerkelijke feit deed zich
toen voor, dat door niemand de stelling van den inleider, dat de
Staat hier regelend moest optreden, werd bestreden 3) Het in
1870 opgerichte „Comae ter bespreking der sociale quaestie"
— waarover straks nader — sprak op een in 1871 te Arnhem gehouden vergadering als zijne meening uit, dat er een wet behoorde
te komen, die het werken door kinderen beneden 12 jaar verbood,
van 12-16 jaar regelde 4) Ook het pas opgerichte Algemeen
Nederlandsch Werklieden Verbond stelde den eisch van beperking van den kinderarbeid 6). Waarlijk, niet het feit van de
indiening van het initiatiefvoorstel behoeft te worden verklaard, doch eerder het lange uitblijven ervan 6). Een der oorzaken
van dit uitblijven was stellig deze, dat de juist tegen 1870 beginnende ontwaking der arbeidersklasse zelf deels de aandacht
van het fabriekskind heeft afgeleid, deels ook de neiging, om vrijwillig den arbeiders eene verbetering van hun ellendige positie
te verschaffen, heeft verkoeld 7) Men keek vol afgrijzen naar
.

.

.

') Hand. 1873/4, p. 52 sqq. Cf. ook zijne artikelen in De Gids, 1863, I, p. 401 en id.
1866, III, p. 185 sqq.
9 E. H. J. VIII, p. 45.
3) Economist 1871, p. 1066 sqq.
4) Vragen des Tijds 1895, II, p. 361.
9 Wij behandelen deze en andere uitingen van arbeiderszijde in hst. VIII, waar zal
blijken, dat mede door de actie der arbeiders de aanneming van Van Houten's wet is
bevorderd.
9 Er was waarlijk wel reden voor de vinnige opmerking van den vrijdenker Feringa
(Democratie en wetenschap (1871), p. 80) dat er t. a. v. den kinderarbeid niets was
gebeurd, dan er rapporten, novellen en komediestukken van te maken.
7 ) Cf. E. H. J. VIII, p. 46.
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de Parijsche Commune en trok de handen van de arbeiders af.
Tot het indienen van zijn initiatiefvoorstel was Van Houten
aangezet door het gematigd-liberale Kamerlid Mr. D. J. Mackay,
voorzitter van de Vereeniging ter bevordering van fabriek- en
handwerksnijverheid 1). Het voorstel 2) hield, kort gezegd, het
volgende in : verbod van arbeid door kinderen beneden 12 jaar
en bevoegdheid der gemeentebesturen, om tot invoering van
leerplicht voor alle kinderen van 8 tot 12 jaar over te gaan. Voorts
wenschte Van Houten: mogelijkheid van dispensatie voor jongens van 10-12 jaar in fabrieken, mits niet 's nachts, niet langer
dan 6 uren per dag en onder verplichting tot het volgen van onderwij s.
De toelichting op het voorstel was sober en voorzichtig gesteld.
Wel niet zonder bedoeling werd vooropgezet, dat tengevolge van
den kinderarbeid het schoolverzuim zoo aanzienlijk was. De vraag
of de Staat geroepen is Kier tusschenbeide te treden, wordt summierlijk beantwoord in bevestigenden zin : de kinderen zelf kunnen hunne belangen niet waarnemen en de ouders verzuimen hun
plicht tegenover de kinderen; daarom : „indien nadere omschrijving en betere handhaving van de bij het lamilieregt erkende en
opgelegde regten en pligten hiertegen waken kan, is de wetgever
er toe verpligt". Deze zinsnede, waarin wij cursiveerden, was kennelijk bestemd om het voorstel ook voor de minder geavanceerde
liberalen aannemelijk te maken Als wij iets verder lezen, dan
komt, niet geheel consequent, een andere gedachte naar voren,
meer in Van Houten's lijn liggend: „Eerst wanneer de wet voor
allen gelijke beperkingen handhaaft, zal het stelsel van vrije
mededinging bij vraag en aanbod van arbeid . . . . ophouden . .
schaduwzij den te vertoonen." Hier dus beperking van het recht der
individuen, niet slechts omschrijving en handhaving van dat recht.
De Tweede Kamer, het strekt haar tot eer, heeft zich weinig
bekreund om de gedachtensfeer, waaruit het voorstel was ontsproten. De opmerking van den liberaal Bredius 3), dat hij slechts
de mirites der voorgestelde maatregelen wilde beoordeelen, onverschillig van welke zijde zij afkomstig waren, had door de meer') S. van Houten, Vijfentwintig jaar in de Kamer, H, le stuk (1908), p. 166. Van
invloed van kapelaan Wijnen, waarvan De Vries (1. c. p. 45) spreekt, rept Van H. niet.
') Hand. 1872/3, Bijl. No. 113. Cf. voor het volgende ook De Vries in E. H. J. VIII,
p. 58-64.
') Hand. 2e K., 1873/4, p. 1356.
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derheid der leden kunnen worden herhaald. Ten overvloede kwam
Mackay verzekeren, dat hij in het voorstel niets had gevonden
„van hetgeen men zou kunnen noemen de meer eigenaardige
staatkundige denkbeelden van den Heer Van Houten" 1). De
verschillende sprekers bepaalden er zich dan ook toe, naast detailcritiek hunne eigene algemeene denkbeelden over dit staatsingrijpen kenbaar te maken. Behalve de afgevaardigde van Goes,
Saaymans Vader, die van overheidsbemoeiing niet wilde weten,
zoolang geen misbruik van de patria potestas was aangetoond,
werd van geen enkele zijde betwist, dat er hier voor den Staat iets
te doen viel. De liberalen durfden geen van allen de leer der absolute staatsonthouding verkondigen 2). De Bruyn Kops vond de
rechtvaardiging van het optreden der overheid hierin, dat het een
normaal object van wetgeving betrof : de „nijverbeidspolitie" ;
voor andere liberalen was deze opvatting zelfs te eng Langs anderen weg kwam Kuyper, woordvoerder der anti-revolutionairen, tot de slotsom, dat het orgaan, dat pas in de laatste plaats in
aanmerking kwam — de Staat — regelend kon optreden. Nu de
Kerk, die het eigenlijk behoorde te doen, in dezen nalatig was geweest, moest de Staat ingrijpen, mits de conscientien eerbiedigend. In het aanhangige voorstel verklaarde hij een sympathieke
noodbrug te zien tusschen zijne partij en die der liberalen 4).
Zoodoende heerschte, wat de theoretische mogelijkheid en
wenschelijkheid van staatsbemoeiing aangaat, een opmerkelijke
eenstemmigheid, want de katholieken noch de conservatieven
huldigden een belemmerende staatsleer.
Anders was het met den concreten vorm, die aan den wensch tot
ingrijpen was gegeven. Het kan niet ons doel zijn den loop der
uitvoerige discussies hieromtrent te beschrijven ; wij volstaan
daarom met te vermelden, hoe ten slotte Van Houten's voorstel
uit den parlementairen smeltkroes te voorschijn kwam. Eigenlijk
werd slechts een algemeen beginsel, door den voorsteller gewild,
behouden : het arbeidsverbod beneden 12 jaar. Wel werd van
verschillende zijden betoogd, dat ook oudere kinderen op eeniger.

1)

Ibid, p. 1354.
3) Ibid, p. 1367. Opmerkelijk is, dat in het voorloopig verslag (Hand. 1873/74, Bijl.
No. 34) enkele leden twijfel uitten, of de staatszorg zich wel tot het onderhavige onderwerp behoorde uit te strekken, en over „verkorting der ouderlijke macht" en over „den
gevaarlijken weg der organisatie van den arbeid" wordt gesproken.
•) Ibid. p. 1363, 1368.
4) Ibid. p. 1348.
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lei wijze dienden te worden beschermd, doch hier zegevierde Van
Houten's opvatting, dat men zich voorloopig tot het bereikbare
en uitvoerbare diende te bepalen. Doch overigens bleef er van
zijn voorstel bitter weinig over. De mogelijkheid van dispensatie, wat fabrieksarbeid betreft, voor jongens van 10-12 jaar,
waarmede hij een soort facultatief half-time-system had beoogd, werd afgestemd 1). Daarentegen moest de voorsteller in zijn
gewijzigd ontwerp, gevolg gevend aan den sterken aandrang, de
bepaling opnemen, dat onder het arbeidsverbod niet de landbouw zou vallen ; zelfs werd zijn toevoeging, dat deze uitzondering
alleen zou gelden voor kinderen, die geregeld onderwijs ontvingen, verworpen. Van het artikel, waarin naast den ondernemer
ook de ouders aansprakelijk werden gesteld voor eventueele overtredingen, wilde de Kamer niet hooren : de ouders moesten er
buiten worden gelaten. En ten slotte : de geheele afdeeling van
het ontwerp, die den leerplicht behelsde, moest worden ingetrokken. De voorsteller was van meening geweest, dat een verbod van
loonarbeid zonder meer gemakkelijk leiden zou tot arbeid en verwaarloozing in de huizen; om nu niet direct algemeenen leerplicht
in te voeren, had hij deze facultatief gesteld, afhankelijk gemaakt
van het inzicht der gemeentebesturen. De oppositie tegen deze
bepalingen was algemeen. In de eerste plaats van kerkelijke zijde,
waar men als practisch gevolg van den leerplicht zag aankomen
de noodzakelijkheid om de openbare school te bezoeken overal
waar de bijzondere ontbrak; doch ook van liberalen kant, waar
men van oordeel was, dat een zoo hoogst belangrijk instituut als
de schoolplicht, ook al was deze facultatief, niet als aanhangsel
aan een andere wet, als door een zij deur, mocht worden ingevoerd.
Het wetje, dat zoodoende in No. 130 van het Staatsblad van
1871 kwam te staan, behelsde weinig anders meer, dan dat kinderen beneden 12 jaren niet in dienst mochten warden genomen,
behalve voor huiselijke diensten en veldarbeid. De naam „Kinderwet-Van Houten" kwam het nauwelijks meer toe. Niettemin
verdient dit eerste stukje sociale wetgeving, na de periode van
staatsonthouding, in hooge mate de aandacht. Anderzijds hoede men zich echter voor overschatting en bedenke daarbij twee1 ) Naar wij meenen, terecht. Het was inderdaad niet duidelijk, waarom deze digpensatie alleen voor fabrieken gold, en alleen voor jongens; ook wekt bevreemding,
dat niet als eisch was gesteld, dat deze tienjarigen onderwijs hadden genoten.
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: dat de roep om bescherming van het fabriekskind reeds
meer dan twintig jaren lang had geklonken, en dat het wetje van
1874 geenszins het gevolg was van een nieuwe richting in de economische politiek. De stelling, dat de vrijheid en het geluk der
individuen niet steeds door staatsonthouding, doch meermalen
slechts door min of meer forsch staatsingrijpen wordt bereikt, die
stelling werd toenmaals door de liberalen — de overheerschende
richting — niet gehuldigd. In dit eerie concrete geval, waar de
verkeerde uitwassen der hooggeroemde vrijheid zeer duidelijk aan
den dag waren gekomen, hadden de liberalen staatshulp aanvaard. De nieuwere beschouwingswijze zou bij hen eerst later
ingang vinden 1).
Een enke woord over de adressen, die bij de Tweede Kamer
naar aanleiding van Van Houtens voorstel inkwamen. Onder de
adhaesiebetuigingen kwam er eene voor van de Vereeniging ter
bevordering van fabriek- en handwerksnijverheid, alsmede eene
van de Nederlandsche glasfabrikanten. Doch de Kamer van koophandel te Leiden, dat nog wel een der haarden van het misbruik was, noemde het voorstel „geheel onaannemelijk" : onvolledig, eenzij dig, het kwaad slechts verplaatsend. Een bewijs, dat
niet alle Leidsche fabrikanten Le Poole's waren, en dat zij gretig
de argumenten van de Staatscommissie herhaalden, toen zij
schade aan hunne belangen vreesden.
B. Huisvesting. In hoofdstuk III werd reeds uiteengezet, hoe
van 1850 of met de oprichting van vereenigingen voor arbeiderswoningbouw werd begonnen. Wij hebben dus, in aansluiting
daaraan, bier nog de overige feiten te bespreken die, hoewel niet
direct verandering brengend in de huisvesting der arbeiders,
blijk gaven van de veranderde gezindheid der hoogere standen op
dit punt. Het spreekt van zelf, dat die gezindheid zich op minder
nadrukkelijke wijze openbaarde, minder het karakter van een
werkelijke beweging had, dan de actie ten gunste van het fabriekskind. Het bewonen van krotten schijnt den mensch betreurenswaardig, het afbeulen van kinderen afkeurenswaardig, mede omdat de kinderarbeid door betrekkelijk eenvoudige verbodsbepalingen kan worden tegengegaan, terwijl ellendige huisvesting veel
') Cf. de beschrijving van dezen ontwikkelingsgang door C. W. de Vries in Sociaal
Jaarboek III (1921/2), p. 2 sqq.
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minder gemakkelijk kan worden verbeterd. Toch kan, evenals bij
den kinderarbeid, bij het woningvraagstuk van een wassende aandacht in de periode 1850-1870 worden gesproken.
De praktijk schijnt hier de theorie te zijn vooruitgeijld. De behandeling toch van het woningvraagstuk kwam pas aan de orde,
toen de bouwvereenigingen voor arbeiders enkele jaren hadden
gewerkt. In 1853 gaf Willem III aan het Koninklijk instituut van
ingenieurs de opdracht, verslag te doen over de vereischten voor
en de inrichting van arbeiderswoningen 1) : de eerste officieele
stap in die richting. Andere volgden. Een op het eind van hetzelfde jaar door de Koninklijke Akademie van wetenschappen ingestelde commissie adviseerde de Akademie — en haar advies
werd opgevolgd bij de Regeering het nut te bepleiten van een
zorgvuldig onderzoek naar den algemeenen gezondheidstoestand
des yolks, en onder meer ook naar de woningtoestanden 2). Daar de
opdracht aan het instituut van ingenieurs toen reeds was gedaan,
werd aan dit verzoek geen verder gevolg gegeven. De Regeering
werd ook nog van andere zijde op het woningvraagstuk opmerkzaam gemaakt. De Kamercommissie over het verslag aangaande
het armbestuur over 1851 merkte naar aanleiding van dit verslag
op, dat de arbeiders-woningbouwvereenigingen de bescherming
van den minister verdienden; de gemeentebesturen behoorden
door de Regeering te worden opgewekt deze vereenigingen aan te
moedigen, o.a. door het goedkoop afstaan van gronden. Voorts
bepleitte de Kamercommissie verordeningen, waarbij het bewonen van onbewoonbare verblijven zou worden verboden ; tot dusverre was uitsluitend gelet op de gevaren, die perceelen voor het
publiek konden opleveren 8).
Het scheen, dat verschillende der wenschen van de commissie
spoedig zouden worden vervuld. Den 2en October 1854 diende
het conservatieve kamerlid Wintgens een voorstel van wet in,
volgens welke in iedere gemeente een „Raad van Gezondheid"
moest worden opgericht, die inzonderheid met het toezicht op de
woonverblijven zou zijn belast ; op 'sRaads voorstel zou de ge') Gepubliceerd 1855 onder den titel: Verslag aan den Koning over de vereischten
en inrigting van arbeiderswoningen, door eene commissie uit het Kon. inst. van ingenieurs.
') Versl. en Meded. van de Kon. Akad. v. Wetensch., I (1853), p. 305 sqq; id. H
(1854), p. 4 sqq.
Hand. 2e K. 1853/54, Bijl. p. 682 sqq.
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meenteraad het aanbrengen van verbeteringen of, werden deze
niet uitgevoerd, ontruiming kunnen gelasten 1). De voorsteller
wees er op, dat de strekking van het wetsontwerp was „de verheffing van de minvermogende en arme standen" 2). In de Kamer
werd het doel, dat de voorsteller zich had gesteld, met sympathie
begroet. „Geen land is er, waar de gezondheidspolitie . in
zulk een ellendigen en verwaarloosden toestand verkeert . . . .
dan juist in Nederland" klaagde het lid Westerhoff 3). Het ontwerp werd ten slotte verworpen op verschillende technische en juridische gronden, die hier niet ter zake doen. Practisch bleven de
gemeenteraden bevoegd om, zooals Rotterdam en Delft reeds
hadden gedaan, op eigen initiatief gezondheidscommissies in te
stellen en deze met bevoegdheden, de volkshuisvesting betreffende, te bekleeden. Bovendien werd in Augustus 1856 een ministerieele circulaire naar alle gemeentebesturen gezonden, waarin
deze tot het instellen van gezondheidsraden werden aangespoord 4).
Omstreeks 1870 kwam opnieuw een vleug van aandacht voor
het huisvestingsvraagstuk der arbeiders aan den dag. De Maatschappij van nijverheid, die reeds in 1865 aan hare departementen
had gevraagd, wat er was gedaan om het bouwen van arbeiderswoningen te bevorderen 5), schreef in 1868 een prijsvraag over
hetzelfde onderwerp uit. Het antwoord van Dr. S. Stratingh
Tresling, arts te Havelte, werd bekroond 6). Meer nog werd de
aandacht op de woning van den arbeider gevestigd door de Internationale tentoonstelling „voor de huishouding en het bedrijf van
den ambachtsman", die in 1869 te Amsterdam in het Paleis voor
Volksvlijt werd gehouden en onder meer ook over het inrichten
der woning materiaal te zien gaf 7). De dissertatie van Engelen
en verschillende artikelen in het Staatkundig en Staathuishoudkundig Jaarboekje 8) gaven eveneens blijk, dat de huisvesting
van den arbeider binnen den gezichtseinder der hoogere standen
Hand. 1854/55, Bijl. p. 69 sqq.
') Ibid, p. 559.
9 Hand. 1855/56, p. 770.
4 ) Coronel, Gezondheidsleer, p. 250.
') Archief Mij. v. Nijv. 1865, No. 182, 9.
') S. Stratingh Tresling, Het bouwen van arbeiderswoningen (z. j.).
7 ) Cf. Coronel in Economist 1870, p. 193 sqq.
") D. 0. Engelen, Over arbeiderswoningen (1870). Cf. voor de overige litteratuur
p. 157 noot 2.
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was gekomen. Natuurlijk is bier samenhang met de in deze zelfde
jaren noodig geworden stadsuitbreidingen 1).
C. Inrichting van fabrieken en werkplaatsen. In een periode,
waarin huisindustrie en handwerk de overheerschende bedrijfsvormen zijn, bestaat weinig aanleiding tot maatregelen, om de
inrichting der lokalen waarin wordt gewerkt te verbeteren; het
toezicht bepaalt zich, juist zooals dit bij de woningen werd opgemerkt, tot enkele bepalingen om het publiek tegen gevaar of
hinder te beschermen. Zoo ook in Nederland. Gedurende onze
geheele periode is het bij een tweetal Koninklijke Besluiten gebleven : dat van 31 Januari 1824 (S. 19) „rakende de vergunningen ter oprigting van sommige fabrij ken en trafij ken" en dat van
6 Mei 1824 (S. 32) vervangen door K. B. van 26 September 1833,
(S. 58) betreffende het toezicht op de stoomtoestellen
Echter begon met de toeneming van het fabriekswezen het inzicht te groeien, dat ook tot de arbeiders deze overheidszorg diende te worden uitgebreid. Reeds in 1841 bepleitte de gouverneur
van Zeeland, dat bij het verleenen van de vergunningen, bedoeld
in genoemd Hinderbesluit, mede erop mocht worden gelet „dat
uit de localiteit en inrigting geene schadelijk gevolgen voor de
gezondheid der arbeiders kunnen ontstaan" 3) ; en eenige jaren
later klaagde „De Tijdgenoot" over het volkomen gemis van
wettelijke bepalingen omtrent dit punt 4). Eerst na 1850 echter,
als de mechaniseering van de industrie in versneld tempo gaat geschieden en het grootbedrijf veld wint, kan men zeggen, dat de
openbare meening ook voor deze zijde van het arbeidersvraagstuk
opmerkzaam werd. Zoo wees in 1852 de staatscommissie voor het
vraagstuk der politie op de „ongenoegzaamheid" der bepalingen,
die het toezicht van het openbaar gezag op de fabrieken betroffen 5 ) ; zoo werd op het tweede congres over het armwezen, dat in
1856 werd gehouden te Amsterdam, een resolutie aangenomen, die
wettelijke regeling van het aanleggen en veranderen van fabrie') Cf. over de practische maatregelen ter verbetering der arbeiderswoningen supra
p. 156-159.
') Deze beide besluiten zijn de voorloopers van de Hinderwet van 1875 en de Stoomwet van 1869.
') E. H. J. VIII, p. 155.
4 ) Tijdgenoot 1845, kol. 622/3.
Verslag der Staatscommissie .... over een aan de tegenwoordige staatsinrigting
en wetgeving meest passend stelsel van politie-wet (1853), p. 83.
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ken met het oog op de gezondheid der arbeiders voor noodzakelijk
verklaarde 1). De raden van gezondheid, die Wintgens had bedoelen in te stellen, zouden eveneens met toezicht op de fabrieken
uit gezondheidsoogpunt zijn belast. De latere inspecteurs van het
geneeskundig staatstoezicht gaven wel eens voorschriften omtrent
de werkplaatshygiene 2 ), hoewel er ook waren, die nimmer een
fabriek bezochten 3). Vissering schreef in 1861 in zijn Handboek,
dat de luchtverversching en de plaatsing der werktuigen in de
fabrieken „eene geheel bijzondere zorg der overheid" was, die
„onmisbaar" moest worden geacht 4). Beide malen, dat in deze
periode een ontwerp-Hinderwet werd ingediend, eerst door
Thorbecke in de zitting 1864/65, later door Fock in de zitting
1869/70 — geen van beide brachten het tot een openbare behandeling — werd in het voorloopig verslag geklaagd, dat op veiligheid en gezondheid der arbeiders in het ontwerp niet was gelet 5).
Bleek uit dit alles wel eenige aandacht voor de fabrieksveiligheid
en -hygiene, de diepe overtuiging, dat voorzieningen noodwendig
waren, ontbrak nog. Naar men weet, kreeg Nederland zijn Veiligheidswet eerst in 1895, nadat de Arbeidswet van 1889 (art. 4) de
mogelijkheid had geschapen, de uitoefening van bepaalde soorten
arbeid afhankelijk te maken van veiligheidsvoorwaarden.
D. Stakingsrecht. Met een enkel woord hebben wij in hoofdstuk
IV vermeld, hoe den arbeiders in Nederland, die zich wilden vereenigen, nimmer wettelijke hinderpalen in den weg zijn gelegd,
loch dat een bepaalde uitingsvorm der associatie, de werkstaking, verboden was. De verbodsbepalingen, waar het hier om
ging, waren de artikelen 414 616 van den Code Penal 6 Kort
gezegd hielden deze tweeerlei in : 1°. een verbod voor de werkgevers om zich te vereenigen ten einde het loon te verlagen„tegen
regt en billijkheid" ; een poging tot of een begin van uitvoering zal
gestraft worden met boete of gevangenis van hoogstens een
).

• Tijdschr. voor het Armwezen V (1856), p. 76.
9 Verhooren Staatscomm. kinderarbeid enz. van 1886, Ile Bundel, p. 113/4.
▪ Ibid, Ie Bundel, p. 3.
') S. Vissering, Handboek van practische staathuishoudkunde, p. 441.
• Hand. 1864/5, Bijl., p. 1344; id. 1869/70, p. 1510.
') Volgens S. van Houten, De regtstoestand der werklieden in Nederland (1870), p.
11, hadden eveneens nog rechtskracht de bepalingen uit den Code Rural, die coaliti&I
van landbouwers en veldarbeiders verboden. Ze werden voor alle zekerheid in 1872
mede afgeschaft.
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maand. 2°. een soortgelijk verbod voor de arbeiders, die ernaar
zouden streven den arbeid te doen staken, te beletten of duurder
te maken; poging tot of begin van uitvoering zal worden gestraft met gevangenis van hoogstens drie maanden, wat de aanleggers betreft hoogstens vijf jaren. — Reeds bij oppervlakkige
beschouwing blijkt, dat van gelijke behandeling van patroons en
arbeiders in deze artikelen geen sprake was. Niet alleen was de
zwaarte der op te leggen straffen voor beide partijen al zeer uiteenloopend, ook de voorwaarden voor strafbaarheid verschilden
aanmerkelijk. Den patroons was alleen verboden zich te associeeren ten einde de loonen „tegen regt en billijkheid" te verlagen ;
het bewijs, dat de verlaging onrechtvaardig was, zou moeilijk zijn
te leveren, en bovendien stond het hun vrij andere verslechteringen in de arbeidsvoorwaarden aan te brengen, als werktijdsverlenging, verhooging van boeten, strengere eischen bij stukloon e. d. m.
Wij laten nog daar, dat de werkgevers, ook al door hun kleiner
aantal, gemakkelijker geheime afspraken konden maken dan de
werklieden en bovendien minder behoefte aan associatie hebben
dan deze. Daarentegen was aan de werklieden iedere tot uitvoering gekomen afspraak om het werk neer te leggen, te verbieden,
of op een bepaald uur te eindigen of aan te vangen, absoluut verboden; of de eisch rechtmatig was, deed hies niet ter zake.
Dat deze bepalingen buiten het vereenigingsrecht stonden, is duidelijk 1). De arbeiders mochten vereenigingen oprichten en daar
hunne belangen bespreken; alleen was hun het hanteeren van het
stakingswapen ontzegd. Anderzijds gold het stakingsverbod natuurlijk niet alleen voor permanent georganiseerde arbeiders,
maar voor iedere groep, die zich in een concreet geval aaneensloot
om pressie op den patroon uit te oefenen. Hoe weinig dit verbod
het vereenigingsleven der arbeiders in Nederland heeft geknot,
blijkt uit het staatje, dat in 1872 door minister Jones werd overgelegd aan de Kamer 2) alle daarop vermelde gevallen van berechtingen sedert 1850 op grond van art. 415 C. P. betroffen ongeorganiseerde pogingen tot loonsverhooging, die buiten de vakbe1) Door Treub (Hoofdstukken uit de geschiedenis der staathuishoudkunde', p. 120

sqq.) wordt een en ander onvoldoende uit elkaar gehouden. De Fransche wet van 22
Germinal jaar XI (1803) is niet eene, waarbij voor de werklieden „het coalitieverbod in
zijn voile gestrengheid gehandhaafd" werd, voor de patroons dit verbod werd verlicht.
De wet toch van 14-17 Juni 1791 beoogde den terugkeer der gilden onmogelijk te
maken en liet zich over de werkstaking niet uit.
') Hand. 1871/72, Bijl. p. 1282 sqq.
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weging stonden. Niettemin schijnt het opmerkelijk, dat het tot 1872
heeft moeten duren, eer deze weinig rechtvaardige bepalingen
werden afgeschaft. Opmerkelijk hierom, omdat zij de vrije concurrentie van de koopwaar „arbeid" belemmerden en dus indruischten tegen de heerschende liberale doctrines. Zoo werd in
1859 in de economische kroniek van de Economist (door De Bruyn
Kops zelf ?) geschreven : „Bij het bestaan van vrije concurrentie
kan het beginsel niet gewraakt worden om den arbeider, de eene
partij, even zoo goed vrijheid te laten, als zulks der andere partij,
den meester, vrijstaat . . . . De taak van het gouvernement is dan
ook hier geenszins, om alle dergelijke arbeidersafspraken bepaald
te onderdrukken" 1). Mannen als Sloet tot Oldhuis 2) en Vissering 2) hadden eveneens op afschaffing van het stakkingsverbod
aangedrongen. In een Leidsche dissertatie van 1853 4) was trouwens reeds hetzelfde bepleit, zoowel op staathuishoudkundige als
op rechtsgronden.
Hoe is het dan te verklaren, dat deze belemmeringen van het
vrije ruilverkeer niet zijn medegesleept in de vloedgolf van liberalistische staatsonthouding, die na 1840 en vooral na 1850 zooveel
beperkingsbepalingen deed verdwijnen ? Het antwoord moet luiden, dat de bezwaren tegen de gewraakte artikelen meer van dogmatischen dan van practischen aard waren. Artikel 414, dat het
verbod voor de patroons beheisde, had nimmer toepassing gevonden. Van het stakingsverbod (art. 415) kan dit niet worden gezegd; van 1851 tot 1870 waren er, blijkens Jones' staatje, 23 strafzaken met 126 beklaagden, waarvan 75 werden veroordeeld. In de
meeste dezer gevallen had echter tevens bedreiging, mishandeling,
geweldpleging e d plaats gevonden, die ook zonder art. 415 den
bedrijver voor den strafrechter hadden gebracht. Slechts vier der
23 gevallen schijnen zuivere toepassingen van het stakingsverbod
zonder meer te zijn geweest 5). In deze vier gevallen werden alleen
zij veroordeeld, die tot staking hadden aangezet, en gingen de
overige stakers vrijuit. In overeenstemming hiermede geven de
door den minister opgesomde gevallen den indruk, dat de stakin') Economist 1859, Bijblad, p. 330.
9 Tijdschrift, Dl. XI (1855), p. 133.
°) Handboek, p. 430.
') J. C. J. van der Schalk, Art. 414 en 415 van den Code Penal beschonwd in ver
band met de theorie van het loon (1853), p. 61, 103, 105.
9 Ze zijn opgesomd door D. Hudig,I. c., p. 121.
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gen als regel meer het gevolg waren van ophitsing door enkele
malcontenten dan van het eensgezinde besluit eener homogene
arbeidersgroep.
Voelbare pressie oefenden de aangehaalde artikelen dus nauwelijks uit. En toen zij het begonnen te doen, toen zich de eerste
symptonen van doelbewuste vakactie begonnen te vertoonen —
toen werden zij afgeschaft ; het beste bewijs, dat zij zichzelf hadden overleefd. Een geruchtmakend geval viel in 1869 te Rotterdam voor; daar werd een man, die als hoofdaanlegger werd beschouwd bij een staking van spoorwegwerkers, veroordeeld tot
twee jaar gevangenisstraf — gerekend naar den geest van het
strafwetboek, dat vijf jaar als maximum kende, niet eens zoo'n
barbaarsch hooge straf. Deze veroordeeling vestigde de aandacht
op de onhoudbaarheid van het positieve recht op dit stuk. Van
Houten nam ook hier de leiding. Bij de begrootings-debatten voor
1870 aandringend op afschaffing der beruchte bepalingen, vond
hij bij minister Van Lilaar nog weinig gehoor 1). Zijn plan om ter
zake nu zelf het initiatief te nemen werd echter voorkomen door
de mededeeling van den minister (die scheen te zijn bekeerd) op 1
Februari 1870 2), dat een wetsontwerp van die strekking op weg
was naar den Raad van State 3).
Dat ontwerp, dat in 1872 tot wet werd verheven, hield echter
iets anders in dan Van Houten had gewild. De afgevaardigde voor
Groningen had willen volstaan met een intrekking der drie strafwetsartikelen 4). Zoo ver wilden de liberale ministers (Van Lilaar
en Jolles) niet gaan, en de liberale Kamerleden ook niet. Zij achtten
hun vrijheidsprinciep niet voldoende gewaarborgd door een bloote
afschaffing: niet slechts voor vrijheid tot staken, ook voor vrijheid tot werken moest worden gewaakt. Het staken zou, aldus de
memorie van toelichting 5 ), vrij zijn; al mochten de werkstakingen naar 's ministers oordeel de arbeiders meer schaden dan baten,
de strafwetgever had dit aan hen over te laten. Maar middelen om
tot neerleggen van het werk te dwingen zouden niet mogen worden gebruikt. Zoo kwam ten slotte de regeling tot stand, waarbij
') Hand. 1869/70, p. 327, 366.
2 ) Ibid, p. 845.
2 ) Van Houten publiceerde bet initiatiefvoorstel, dat hij had willen indienen, als
afzonderlijke brochure (reeds geciteerd p. 254 moot 6).
4) De regtstoestand enz., p. 8.
5) Hand. 1870/1, Bijl. p. 1667 sqq.
Brugmans, Arbeidende Klasse.
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strafbaar werd verklaard „al wie inbreuk heeft gemaakt of gepoogd heeft inbreuk te maken op eens anders vrijheid in de uitoefening van zijn arbeid of nijverheid".
Wat was er dus in de praktijk veranderd ? Weinig. Juridisch
bracht 1872 de opheffing van het stakingsverbod ; practisch slechts
een wettelijke sanctioneering van de bestaande gewoonte, dat
slechts feitelijkheden, bij de staking voorvallende, excessen dus,
werden gestraft (beschadiging en ontneming van gereedschappen,
bedreiging, samenscholing bij de fabriek of de woning van den
werkgever. e.d.m.) Aileen was aan de rechterlijke macht de zelden gebruikte bevoegdheid ontnomen het staken-zonder-meer te
straffen. Het groote belang van het wetje van 1872 ligt dan ook
ergens anders. Het is te beschouwen als een doorwerking van de
liberale gedachte 66k op het gebied van het arbeidsrecht — vrijheid en gelijkheid — en tevens als een veiligheidsmaatregel tegen
de opkomende arbeidersbeweging. De minister erkende het openlijk : men moet den arbeider elk argument ontnemen, dat zijn toestand mede aan drukkende wetsbepalingen zou zijn te wijten 2).
Bovendien : de oude bepalingen, tot nog toe ongevaarlijk, hadden bij strengere toepassing in een tijd van toenemende actie van
arbeiderszijde tot ernstige conflicten kunnen leiden. Vooral uit
dat oogpunt kan men zeggen, dat ze te rechter tijd zijn afgeschaft.
E. Onderwijs. Hoe in de tweede helft der 19e eeuw de geneigdheid ten onzent toenam, om den arbeider te beschaven en te „verlichten", vermeldden wij reeds. Wij zouden, om volledig te zijn,
een geschiedenis van het volksonderwijs in Nederland moeten
schrijven, wat ons te ver zou voeren. Derhalve worde volstaan
met het noemen van een tweetal uitingen van den nieuwen geest
bij de hoogere standen : de volksvoordrachten en het ambachtsonderwijs.
De „Maatschappij tot Nut van 't algemeen" heeft zich steeds
verdienstelijk gemaakt met pogingen, de lagere standen door lezingen en voordrachten te ontwikkelen. Veelal echter bereikten
deze „Nutslezingen" meer de middenklasse dan de arbeiders. De
oudste vereeniging, die werkelijk lezingen voor het yolk hield,
De conservatieven, katholieken en antirevolutionairen waren voor het behoud
der oude bepalingen; zij wezen op de noodzaak van deze in een tijd van toenemende
gisting.
') L. c., p. 1668.
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schijnt een in 1817 te Rotterdam opgerichte te zijn.geweest, waar
het plaatselijke Nutsdepartement de hand in had. De groote opbloei van het instituut der volksvoordrachten is echter na 1860 gekomen. Vooral in het j aar 1864 werd er overal werk van gemaakt :
in Friesland b.v. te Leeuwarden, Harlingen, Sneek en Dokkum,
veelal door of in samenwerking met het „Nut" 1). Te Amsterdam
werden in 1866 voordrachten georganiseerd door Tetterode, voorzitter van de Maatschappij voor den werkenden stand, welke maatschappij op 't eind van 1867 een speciale afdeeling hiervoor stichtte.
Op de eerste voordrachtsavond, door die afdeeling georganiseerd,
werd gesproken over Vondel en over cholera; ook werd muziek ten
gehoore gebracht. De toegangsprijs, aanvankelijk 10 cent, werd
alras tot 5 cent teruggebracht. Later kreeg men o.a. redevoeringen over het leven van den werkman en over „het leven eener edelaardige dienstbode." De toeloop was in 't algemeen groot 2). Geen
wonder, dat reeds in 1869 26 steden en 18 dorpen konden worden
aangewezen, waar de arbeidersklasse op dergelijke wijze werd ontwikkeld 3). Of die ontwikkelende kracht zeer groot was, staat nog
te bezien ; de onsystematische verscheidenheid der Amsterdamsch
onderwerpen weld hier twijfel, alsmede de klacht uit Leeuwarden
en uit Drachten, dat de arbeiders niet konden worden geboeid en
meer voor amusement clan voor leering ter vergadering verschenen 4). Een overzicht der behandelde onderwerpen leert, dat .,Moran" en „Poesie" de meest voorkomende en vermoedelijk dus ook
geliefkoosde onderwerpen waren 5). Ook vreezen wij, dat de
versnaperingen, die menigmaal werden uitgedeeld, — te Sneek
kreeg iedere hoorder kosteloos i flesch bier — de deelneming ietwat kunstmatig hebben bevorderd. Meer vrucht moesten afwerpen de vereenigingen, waarin de arbeiders zelf medewerkten. Te
Amsterdam bestond de handswerksliedenvereeniging „Neerlands
Werkman", waar soms door de leden zelf voordrachten werden gehouden ; te Middelburg was een associatie „Voor het yolk — door
het yolk." 6)
De volksvoordrachten zijn een der vele uitingsvormen geweest
') Coronel in S. S. J. 1867, p. 383 sqq.
9 Amsterd. Courant 19 Nov. en 8 Dec. 1867; Alg. Handelsbl. 8 Nov. 1869.
9 A. Gildemeester in S. S. J. 1869, p. 448 sqq.
4 ) Coronel, I. c., p. 393.
9 Gildemeester, I. c., p. 450.
9 Ibid. p. 453.
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van de aandacht, die de hoogere klassen in de tweede helft der I 9e
eeuw aan de arbeiders gingen wijden. Het gaat niet aan ze te beschouwen als een verweermiddel tegen de opkomende arbeidersbeweging van de bourgeoisie, die hier „met koffie en koek" den
klassenstrijd zou zijn gaan voeren 1 ). Ten onzent zette trouwens
de arbeidersbeweging eerst in, toen de volksvoordrachten reeds
in vollen bloei stonden.
In de periode 1850-1870, waarin zooveel nieuws ontsproot,
zijn ook de eerste „ambachtsscholen" ontstaan, scholen dus, waar
de arbeider technische vakopleiding kon verkrijgen. Het was de
al meer genoemde Maatschappij voor den Werkenden Stand, die
bier vooraanging : in 1861 richtte zij te Amsterdam een school op,
die dadelijk met 50 leerlingen begon. De deelnemers van het in
1864 gehouden internationaal congres voor sociale wetenschappen
brachten een speciaal bezoek aan de school 2). Rotterdam kreeg
zijn eerste ambachtsschool in 1869. Theoretisch werd het vraagstuk reeds in 1857 aan de orde gesteld, toen de Maatschappij ter
bevordering der bouwkunst een prijsvraag uitschreef over de vereischten, waaraan een ambachtsschool met betrekking tot theorie
en practijk had te voldoen. Een tweetal ingekomen antwoorden
werd het volgend jaar bekroond 8).
F. Algemeen. Wanneer wij, ten besluite van dit hoofdstuk, op
eenige symptomen willen wijzen van een meer algemeene belangstelling voor het arbeidersvraagstuk, die zich niet tot bepaalde onderdeelen beperkte, dan komt allereerst in aanmerking de in 1851
te Groningen opgerichte vereeniging, die den pleonastischen naam
droeg van : „Algemeene vereeniging tegen het pauperisme bij de
arbeidende klassen van den minder gegoeden stand". Deze vereeniging organiseerde, te beginnen met 1854, congressen over het
„armwezen", waar menige zijde van het opkomende arbeidersvraagstuk werd behandeld. Op het eerste congres hadden de deelnemers gelegenheid, het loonvraagstuk te bespreken 4) ; het tweede,
te Amsterdam gehouden in 1856, behandelde het toezicht op fabrieken en werkplaatsen en het sparen voor den winter door ar1 ) H. Smits, De Ned. arbeidersbeweging in de 19e eeuw (1902), p. 26.
') E. S. Witkamp in S. S. J. 1872, p. 289 sqq.
3 ) Witkamp, 1. c., p. 290.
9 L. Ali Cohen en W. de Sitter, Verslag over het eerste congres van het armwezen
te Groningen, 26 en 27 Juni 1854, p. 18 sqq.
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beiders 1). Op de algemeene vergaderingen der vereeniging werden
analoge onderwerpen ter sprake gebracht : kinderarbeid, arbeiderscoOperaties e. d. m.
Aan de boerenarbeiders en -daglooners is men in dezelfde jaren
de aandacht begonnen te wijden. Wij hebben voor de beschrijving
der arbeiderstoestanden van de verschillende publicaties, op den
boerenstand betrekking hebbende, gebruik gemaakt en kunnen
dus volstaan met in herinnering te brengen, dat in 1850 het te Onderdendam gevestigde genootschap een onderzoek instelde naar
den toestand der „dienstbaren" in de provincie Groningen en dat
omstreeks denzelfden tijd over de arbeiders ten platten lande in
Friesland, Salland, Utrecht en op de Veluwe studies verschenen
in Sloet's tijdschrift. Een en ander is opmerkelijk, omdat de aandacht voor het landbouwvraagstuk in deze dagen nog niet groot
was; eerst de landbouwcrisis van omstreeks 1880 heeft de behandelirig van dit onderdeel van het sociale vraagstuk aan de orde gesteld 2).
De Vereeniging voor de Statistiek in Nederland bleef evenmin
stilzitten. De drijvende kracht was hier Mr. J. J. F. de Jong van
Beek en Donk, advocaat-generaal bij het gerechtshof te Zwolle,
die op de vergadering van 14 April 1866 3) het voorstel indiende
een commissie te benoemen „belast met het verzamelen en ordenen van bouwstoffen ter kenschetsing van den tegenwoordigen
toestand der arbeidende klassen". Na eenige discussie werd het
voorstel aangenomen ; tot leden van de commissie werden, behalve de voorsteller zelf, de heeren Coronel, Jacobi, Mackay en
Pierson benoemd 4). De commissie besloot haar zeer uitgebreid arbeidsveld in te perken, door alleen de boeren- en de bouwvakarbeiders in haar onderzoek te betrekken 5) ; zij klaagde echter in
1868 reeds over gebrek aan medewerking 8) en schijnt ten laatste
met haar arbeid in het zand te zijn geloopen 7).
Een belangrijker stap deed dezelfde De Jong van Beek en Donk
in 1870. Op zijn initiatief kwam in dat jaar het „Comite ter bespreking der sociale quaestie" tot stand, dat niet slechts bestu') v. h. Armwezen V (1856), p. 64 sqq.
') L. Deckers in: Het Katholiek Nederland 1813-1913, Dl. I, p. 358.
Niet: 1863 (E. H. J. VIII, p. 41).
4 ) Economist 1866, Bijblad, p. 433 sqq.
9 Id. 1867, Bijbl., p. 230.
°) Id. 1868, p. 573.
9 Het archief der vereeniging is in de verstrooiing geraakt.
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deering beoogde, maar ook van de gedachte uitging, dat de aandacht der bezittende klassen op het bestaan der maatschappelijke
vraagstukken — speciaal werd bedoeld : het arbeidersvraagstuk
— behoorde te worden gevestigd. Ten einde een betere en meer
doeltreffende oplossing dier vraagstukken te verkrijgen werden
ook arbeiders in het comite opgenomen. De „heeren", die in 1870
of later tot het comite toetraden, behoorden allen tot de nieuwe
economisch-politieke richting, die wij reeds bij Van Houten waarnamen ; te noemen zijn mannen als Feringa, Goeman Borgesius,
De Witt Hamer, Kerkijk, Van Marken, Pekelharing, Armand Sassen, Veegens 1). De oprichting van dit comite is dus meer geweest
dan een der vele vormen, waarin de toenemende aandacht voor
de arbeiders tot uiting kwam. Het comite is het eerste bewijs geweest, dat het arbeidersvraagstuk in zijn vollen omvang werd gezien ; de kort tevoren aangevangen actie van de zijde der arbeiders zelf is hier natuurlijk niet zonder invloed geweest. Indien wij
dus nog op enkele daden van dit comite, dat eigenlijk tot een nieuwe periode behoort, de aandacht vestigen, dan is het alleen omdat
het in de behandeling van kwesties als stakingsrecht en kinderarbeid in de eerste jaren na '70 een niet onbelangrijke rol heeft gespeeld.
De „heeren" waren in het Comite in de meerderheid. De arbeiders waren numeriek gering in aantal, doch elk van hen nam in de
pas ontloken arbeidersbeweging en -organisatie een leidende positie in : in het volgende hoofdstuk zullen wij mannen als Heldt en
H. Gerhard, de typografen De Rot, Rommerts en Werthweyn
nog ontmoeten. Hun lidmaatschap maakte, dat het Comite een
dubbelzijdigen invloed kon uitoefenen : en op Regeering en burgerklasse, en op de arbeiders. Met name zijn langs dezen weg de arbeidersorganisaties voor het verbod van kinderarbeid warm gemaakt. Op de in 1871 te Arnhem aangenomen motie ten gunste
van wettelijk ingrijpen op dit punt wezen wij reeds 2). Op andere
vergaderingen kwamen onderwerpen aan de orde als : winstdeeling, kiesrecht (d.w.z. de vertegenwoordiging van de arbeiders in
het parlement), verzoeningsraden tusschen patroons en werklieden, landverhuizing, postspaarbank, arbeiderswoningen enz. De
op 5 Maart 1871 te Amsterdam gehouden bijeenkomst besloot,
) Van Houten achtte het, als Kamerlid, niet gewenscht toe te treden.
') Supra, p. 246.
1
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een adres aan de Tweede Kamer te richten met verzoek tot intrekking der drie stakingsartikelen van den Code Penal 1). Wat
de door het comite na 1871 gevoerde actie ten gunste van een verbod van kinderarbeid betreft, deze is zoo nauw verbonden met de
gestie der arbeiders in dezen, dat wij haar verkiezen te behandelen in het volgende hoofdstuk. Vooraf echter dient nog een ding
te worden onderstreept : dat de strooming ten gunste van de arbeidende klasse, die in het midden der 19e eeuw in Nederland is
begonnen, niet door angst voor een zich verheffend proletariaat is
ontstaan of zelfs maar bevorderd 2). Toen die strooming ontstond,
was de arbeidende klasse ten onzent nog geheel in den dut. Evenzeer is het zoeken naar een economischen factor, die deze veranderde geestesgesteldheid zou hebben gecreeerd, vruchteloos.Groeiend
besef bij de fabrikanten, dat een beter gesitueerde werkliedenklasse ook hun belang was, was geenszins hoofdzaak. De voortschrij ding van de wetenschap der staathuishoudkunde en die der
hygiene, de practische ervaring van fabrikanten en onderwijzers,
het bekend worden van toestanden en maatregelen in andere landen, zij zijn het geweest, die den van ouds bestaanden philanthropischen zin van het Nederlandsche yolk in andere, meer opbouwende richting hebben geleid.

') De vermelde bijzonderheden over het Comit6 zijn ontleend aan: B. H. Pekelharing, Herinnering aan een tweetal comites (Vragen des Tijds 1895, II, p. 354 sqq). Cf.
ook C. W. de Vries en R. A. Gorter in Economist 1919, p. 325 sqq.
') Een tweetal socialistische critici (F. van der Goes in „Het Volk" van 25 Nov.
1925, A. W. I Jzerman in „Mensch en Maatschappij" III (1927), p. 137) gelooven anders.
De Nederlandsche bourgeoisie zou, naar zij meenen, niet onkundig zijn gebleven van
de roering bij de arbeiders in andere landen, en zou voorts, voegt v. d. Goes er bij, door
de gebeurtenissen van '48 ten onzent „het bestaan van de tegenstelling tusschen kapitaal en arbeid (hebben) ontdekt", welke ontdekking „een diepen indruk op haar
maakte en haar sedert ook niet met rust liet". De ontdekking is van Van der Goes, niet
van de „bourgeoisie" van 1848. Vooropgesteld moet worden, dat deze laatste geen
blad voor de mond behoefde te nemen — en ook niet nam — omdat de arbeiders van
hare uitingen toch geen kennis namen ; aan de oprechtheid der opgegeven motieven
behoeft men dus niet te twijfelen. Bovendien worde bedacht, dat de geheele beweging
ten gunste van de arbeiders juist niet in den kring van „belanghebbenden" wortelde,
doch bij mannen van wetenschap, artsen, onderwijzers e. d.

ACHTSTE HOOFDSTUK
HET ONTWAKEN DER ARBEIDENDE KLASSE

Het heeft tot tegen 1870 moeten duren, eer de arbeidende klasse
in Nederland zich ervan bewust is geworden, dat zij door eigen
werkzaamheid iets ter verbetering van haar toestand kon verrichten. Eerst omstreeks 1870 gaan de arbeiders zich in vakvereenigingen organiseeren, die pressie op de werkgevers pogen uit te
oefenen, desnoods door werkstaking; eerst omstreeks 1870 is bij
hen een coOperatieve beweging waarneembaar, die hen en van de
werkgevers en van de leveranciers der eerste levensbehoeften
minder afhankelijk beoogt te maken. Ter zelfder tijd ontstaan ook
de eerste arbeidersweekbladen en -jaarboeken. Men is geneigd,
hier verband te zien met de economische veranderingen, die Nederland omstreeks denzelfden tijd op ander gebied onderging en
die wij in een vroeger hoofdstuk uiteenzetten. Inderdaad is dit
verband ook aanwezig; doch men hoede zich voor simplistische
„economische" verklaringen en zegge niet, dat het in 1870 ten
onzent in ruimere mate opgetreden grootbedrijf een bewuste
arbeidersklasse heeft geschapen als zijn noodwendig complement
of, wil men, tegenpool. Hoe de verhoudingen dan wel waren ?
Dat moge uit de thans volgende uiteenzetting gaandeweg blijken.
A. De opkomst der vakbeweging 1). Gelijk het oudste vereenigingsleven, naar wij in hoofdstuk IV zagen, bij de meer ontwikkelden onder de arbeiders ontstond, nl. bij de typografen en de
1 ) Over het ontstaan van de vakbeweging in Nederland bestaat reeds eenige litteratuur. Te noemen is vooral: D. Hudig, De vakbeweging in Nederland 1866-1878
(1904), voorts: H. Smits, De Nederlandsche arbeidersbeweging in de 19e eeuw (1902)
en: B. Bijmholt, Geschiedenis der arbeidersbeweging in Nederland (1894). Daar deze
werken talrijke, mede op archiefonderzoek berustende, bijzonderheden vermelden,
volstaan wij met het trekken van de groote lijnen, hetgeen niet overbodig mag heeten,
omdat de kroniekachtige behandeling van de stof bij Hudig e. a. het overzicht bemoeilij kt.
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diamantbewerkers, evenzoo waren het deze zelfde categorieen,
bij welke zich de eerste sporen van vakorganisatie hebben vertoond. Voor zoover kan worden nagegaan, is de eerste associatie
in ons land, die als echte vakvereeniging kan worden beschouwd,
het in 1861 te Amsterdam opgerichte Algemeen onderling hulpfonds „Boekdrukkunst", dat ten doel had den leden „zedelijke en
stoffelijke hulp aan te bieden", o.a. door geldelijke ondersteuning
bij werkloosheid, die niet door ziekte of schuld was veroorzaakt 1
De bedoeling van deze regeling was niet zoozeer, steun te verleenen bij staking, als wel te voorkomen, dat werkloozen de
markt voor hunne kameraden zouden bederven. Dat de vereeniging niet een eenvoudig werkloosheidsfonds was, blijkt uit de actie, die zij in 1865 en latere jaren ging voeren ; in 1865 wendde zij.
zich met eene circulaire tot de potroons met verzoek om algemeene loonsverhooging 2), dat geen resultaat opleverde.
Het bleef hier echter niet bij. In 1866 werd door de typografen
een tweede stap van principieele beteekenis gezet : er kwam in dat
jaar een landelijke vakbond tot stand, de eerste in Nederland.. Het
denkbeeld, om door interlocale aaneensluiting een doeltref fender
belangenbehartiging mogelijk te maken, was in deze kringen niet
nieuw. In 1860 was, door samenwerking van de te Rotterdam,
Arnhem en Utrecht bestaande vereenigingen, een zgn. Hoofdvereeniging tot stand gekomen, die oorspronkelijk lotsverbetering
der leden ten doel had gehad, doch practisch tot een rederijkersfederatie was geworden 3). Zoodoende kwam in 1866 de Arnhemsche vereeniging „Boekdrukkunst, de grondzuil der verlichting"
op de gedachte, alle in den lande bestaande typografenvereenigingen uit te noodigen tot een conferentie, waar de materieele
toestand der vakgenooten zou worden besproken en de middelen
ter verbetering zouden worden aangegeven. De conferentie, die
in April 1866 te Amsterdam werd gehouden, was eenstemmig van
oordeel, dat de vakgenooten niet naar hun waarde werden bezoldigd en dat het loon, toen gemiddeld / 6.—, op / 9.— per week
zou gebracht moeten worden; een voorstel van die strekking zou,
).

Ter toelichting diene nog, dat wij onder „vakvereeniging" alleen die associaties verstaan, die, zoo noodig door strijd, in het algemeen verheffing van het welvaartspoit
hunner leden beoogen. De gezelligheids- en fondsvereenigingen vallen er dus buiten.
1 ) B. H. Heldt, Algemeen Nederlandsch Werklieden Verbond 1871-1896, p. V.
5 ) Hudig, 1. c., p. 9.
I) Ibid., p. 6-7. De Hoofdvereeniging beeft Naar onbeduidend bestaan tot 1870
gere kt.
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met eenige andere desiderata, aan de patroons worden voorgelegd. Over het oprichten van een bond zouden de verschillende
afgevaardigden hunne vereenigingen hooren.
Toen de ingekomen antwoorden gunstig luidden, kon de bond,
die zich „Algemeene Nederlandsche typografenbond" noemde,
als opgericht worden beschouwd. Niet de reeds bestaande gezelligheids- en ondersteuningsvereenigingen echter werden afdeelingen van den bond; als zoodanig werden nieuwe vereenigingen
gevormd, al of niet nauw verbonden met de oude 1). Ziet men dus
hier, hoe uit oude gezelligheidsvereenigingen de nieuwe belangenassociaties voortsproten, die naast elkander bleven bestaan, gewoonlijk moest, als het andere beroepen betrof, de vakvereeniging uit nets worden opgebouwd. Een enkel maal werd een bestaand ziekenfonds eenvoudig tot vakvereeniging omgezet ; dit
geldt o.a. voor de Amsterdamsche meubelmakersvereeniging
„Eendracht verzacht", later genaamd „Amstel's eendracht" 2).
De vraag rijst, door welke oorzaken de typografen, wier plaatselijke vakorganisatie nog nauwelijks in kiem aanwezig was, at
dadelijk tot landelijke aaneensluiting kwamen. Hudig 3) meent,
en zeker net ten onrechte, dat de aard van het bedrijf hier een
beslissende rol heeft gespeeld; het drukwerk is niet aan een bepaalde plaats gebonden en wordt door den afnemer of ook door
den patroon, aan wien de opdracht is gegeven, gemakkelijk naar
streken gezonden, waar hij goedkooper terecht kan. Op deze wijze
treedt de samenhang, die tusschen de loonen op diverse plaatsen
bestaat, sterk op den voorgrond en rijpt bij de drukkersgezellen
de wensch naar „een gelijk Nederlandsch loon" 4). Wij meenen,
dat daarnaast nog een andere factor de vorming van een algemeenen bond bevorderde of althans vergemakkelijkte : de typografen waren de eenige categorie van arbeiders, die toenmaals een
eigen orgaan bezaten in hun sinds 1858 verschijnend tijdschrift
Laurens Coster, dat weliswaar slechts technische aangelegenheden, poezie e. d. bevatte, doch niettemin den band tusschen de
Costerzonen moet hebben versterkt.
') Hudig, I. c., p. 11. Sommige vereenigingen verplichtten hunne leden, lid van de
afdeeling van den bond to worden, andere maakten deze bepaling alleen voor nieuwe
leden; weer andere lieten vrijheid.
3 ) Ibid., p. 21.
3) Ibid., p. 16.
4) Aldus op de reeds vermelde Amsterdamsche conferentie van '66.
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Een enkel woord over het doel, dat de nieuwe bond zich voor
oogen stelde. Onder de „gepaste en wettige middelen", die konden
dienen om het algemeen belang en de verbroedering der leden te
bevorderen, werden in de statuten 1 ) in de eerste plaats genoemd :
alles wat tot veredeling en verheffing van het vak kon leiden ;
voorts: steun aan werkloozen ; eerst in de laatste plaats werd vermeld „het voeren van gedachtenwisseling over de algemeene
beroepsbelangen van de leden." De oude associatievorm werkte
dus nog na. Hoe schuchter men den nieuwen koers nam, blijkt
ook uit de bepaling in het huishoudelijk reglement, dat de verbetering van den toestand der leden zou behooren te geschieden
„met eerbiediging van het verschil in rang en stand."
Wat de diamantwerkers betreft, voor hen geldt hetzelfde als
wat bij de typografen kon worden geconstateerd : dat het reeds
bestaan van associaties het vormen van zuivere vakvereenigingen vergemakkelijkte. De eerste vakvereeniging ontstond hier
in 1866, en wel onder de diamantslijpers ; de roosjesslijpers
volgden dit voorbeeld in 1870, wat later ook de snijders, klovers
en verstellers 2). In 1873 kwam een soort federatie tusschen deze
vereenigingen tot stand, die echter geringe levensvatbaarheid
bleek te hebben en nog in hetzelfde jaar weder verviel.
In de overige vakken begon nu ook de associatiegeest te ontwaken. Te Amsterdam openden de timmerlieden de rij in 1865 door
de vereeniging „Concordia inter nos" op te richten. Weldra volgden de meubelmakers, lithografen, schilders, metselaars, tabakswerkers, schuitenvoerders, scheepstimmerlieden. In andere steden was v6Or 1869 nog weinig van de nieuwe beweging te bespeuren, behoudens in Arnhem, waar meubelmakers, timmerlieden,
schilders, smeden en steenhouwers zich vereenigden.
Tweeerlei verdient in dezen ontwikkelingsgang de aandacht :
dat niet de arbeiders in de grootindustrie, doch die in de handwerks- of ambachtsnijverheid zich het eerst associeerden ; en
voorts, dat de stad Amsterdam zoozeer de overhand had. Uit
verschillende oorzaken zijn deze beide omstandigheden, die samenhangen, te verklaren. Dat de handwerksbedrijven domineerden, vindt zijn grond in het karakter der Amsterdamsche
nijverheid, die weinig grootbedrijf kende. Amsterdam was
1
1

) Staatscour. 5 Juni 1867, No. 132.
) Hudig, 1. c., p. 221 sqq.; M. Barents, 1. c. p. 50.
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niet een fabrieksstad zooals Maastricht of Tilburg. De toeneming van het aantal bouwvakarbeiders, gevolg van de in deze
jaren beginnende stadsuitbreiding, vergrootte het overwicht van
het handwerk. Daar komt bij, dat in de handwerksbedrijven de
oude gilden nog niet waren vergeten 1), vooral niet, als de oude
gildefondsen nog intact waren of getransformeerd waren in
nieuwe ziekenpotten e. d. Doch waardoor werd juist Amsterdam
het concentratiepunt ? In de eerste plaats hierdoor, dat de Amsterdamsche arbeiders in de diamantbewerkers en de typografen
een voorbeeld voor oogen hadden, dat elders grootendeels — wat
eerstgenoemden betreft zelfs geheel — ontbrak. Deze plaatselijke
invloed moet niet worden onderschat. In deze tijden, toen het personenverkeer minder ontwikkeld was en een arbeiderspers nog
moest opkomen, was het contact tusschen arbeiders in verschillende plaatsen nauwelijks aanwezig. Zoo kon het gebeuren, dat
de arbeidersbeweging in dicht bij elkander gelegen plaatsen aanmerkelijk verschilde in intensiteit. Verder is de ontwikkeling
in de verschillende plaatsen sterk door persoonlijke invloeden
bepaald geweest. Dat de Amsterdamsche meubelmakers in 1868
b.v. een vakvereeniging maakten van hun ziekenfonds, was aan
den invloed van Heldt te danken, die in de opkomende arbeidersbeweging een positie van gewicht is gaan bekleeden. Elders ging
het evenzoo: te Arnhem ging de drijfkracht uit van den typograaf
Scheepers en den meubelmaker Potharst ; toen deze laatste later
in Leeuwarden terecht kwam, wist hij daar alras een meubelmakersvereeniging op te richten en ook bij andere vakken leven en
actie te wekken 2). Die persoonlijke invloed nu was te Amsterdam
in sterke mate aanwezig door de ter plaatse opgekomen vrij denkersbeweging.
Toen wij in een vroeger hoofdstuk de kringen bespraken, binnen welke aandacht en belangstelling voor de arbeidersklasse
ontwaakte, hebben wij opzettelijk geen melding gemaakt van de
vrijdenkers, die zich voornamelijk in Amsterdam ophielden. Deze
groep toch was te klein om in dit opzicht invloed te kunnen uitoefenen en, gehaat als zij was, zou zij eerder de hoogere standen
afkeerig hebben gemaakt van wat zij bepleitte. Doch bovendien :
1 ) Men bedenke, dat de vroegere knechtsgilden in het grootbedrijf niet voorkwamen.
Cf. E. M. A. Timmer, Knechtsgilden en knechtsbossen (1913), p. 204.
Hudig, 1. c., p. 61.
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haar beteekenis ligt elders, nl. in de omstandigheid, dat uit haar
midden verschillende leiders van de jonge vakbeweging werden
gerecruteerd. De samenhang is duidelijk : lieden, die vrij onderzoek beoogden en inzonderheid oppositie voerden tegen hetgeen
zij godsdienstigen waan achten, konden ook gemakkelijk de traditie breken van standsverschil en standsontzag en vereenigingen
gaan leiden, die strijd moesten voeren tegen de machthebbers.
Bovendien waren de Dageraadsmannen hun vereeniging heette
„re Dageraad", van 1856 dateerend — volbloed democraten, getuige hun orgaan (sedert 1870) „De Toekomst, orgaan der democratie in Nederland". Het nauwe verband tusschen Dageraad en
arbeidersbeweging blijkt o.a. uit de omstandigheid, dat de Nederlandsche sectie van de Internationale in 1869 grootendeels
door Dageraadsmannen werd opgericht; ook E. H. Hartman, die
de Maatschappij van den werkenden stand oprichtte 1), behoorde
tot dezen kring 2).
De sterk overheerschende positie, die door Amsterdam werd
ingenomen, bleef zich in de eerste jaren voortdurend uiten. En bij
de oprichting van de Nederlandsche sectie der Internationale, en
bij het instellen van de bestuurdersbonden, en bij de totstandkoming van het Werkliedenverbond ging Amsterdam voor. Wij
willen de ontwikkeling van elk dezer associaties in korte trekken
schetsen.
Den 30en Augustus 1869 werd te Amsterdam de eerste sectie in
Nederland van de Internationale opgericht door eenige jongeren,
naar wier oordeel de arbeiders beweging totnogtoe te langzaam
was voortgeschreden ; het waren een drietal typografen (Michon,
Van den Berg en Wollring), twee smeden (Ansing en Maagdenberg) en een timmerman (Assenbroek), die zich in verbinding
hadden gesteld met Dageraadsmannen als H. Gerhard, Timmer en
anderen 8). De directe aanleiding tot de oprichting was de staking,
die in dat jaar onder de scheepstimmerlieden was uitgebroken 4).
Men meene niet, dat het Marxistische socialisme daarmede in ons
land was geintroduceerd. De Internationale was niet uitgesproken socialistisch in dien zin, dat zij de zich in particuliere handen
9 Cf. supra, p. 186.
') Cf: De Dageraad, Geschiedenis, herinneringen en beschouwingen, 1856-1906
(1906), p. 22-23.
') Bymholt, 1. c., p. 56.
4 ) Hudig,I. c., p. 27.
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bevindende productiemiddelen aan de gemeenschap verklaarde
te willen brengen. Haar programma sprak slechts van de onderworpenheid der arbeidende Masse aan het kapitaal, welke
moest worden ongedaan gemaakt door internationale aaneensluiting, daar nationale noch lokale pogingen de vrij making der arbeiders hebben kunnen tot stand brengen. De bedoeling was
duidelijk : men wilde, door de statuten vaag te houden, zooveel
mogelijk de uiteenloopende richtingen onder de arbeiders aan
zich binden 2). Weliswaar was de Internationale in de volgende
jaren in meer socialistische richting gekomen — het congres te
Bazel in 1869 nam een resolutie aan, waarbij het grondeigendom
voor afgeschaft werd verklaard — doch op ditzelfde congres was
geen meerderheid v66r opheffing van het erfrecht te verkrijgen 3 ).
Het sedert 1871 verschijnende weekblaadje De Vrijheid (redacteur
Charles Rodenback), dat als orgaan van de Internationale in
Nederland kon worden beschouwd 4), vergastte zijne lezers wel op
scheldpartijen tegen de „fijnvrome en dikbuikige burgerstand" of
tegen de „Nederlandsche prulbladen", en verscheen wel na den
val van de Commune in rouwrand 5), doch toen het moest aangeven, op welke wijze de Nederlandsche arbeider uit zijn deerniswekkende verdrukking moest worden opgeheven, werd den arbeiders aangeraden: „Rigt zelf hulpbanken, spaarbanken, winkel-vereenigingen waar gij uwe eetwaren koopt enz. op; sluit U
aan bij de Internationale . . . . ; helpt en ondersteunt elkaar en de
oogst zal rijk zijn" 6 ). De eenige werkelijke socialist uit dien kring
was Gerhard, die als kleermakersgezel door Belgie, Frankrijk,
Italie en Zwitserland had gezworven en daardoor met de buitenlandsche socialistische beweging in nauwere aanraking was gekomen. Hij ontvouwt in zijn van 1871 dateerende brochure „De
Internationale en hare beoordeelaars" 7) zijn ideaal der toekomstige maatschappij, waarin alle kinderen in gemeente-kraamzalen
zullen worden geboren en waarin alle burgers, ongeacht hunne
E. E. Fribourg, L'association internationale des travailleurs (1871), p. 14.
') Cf. Carl Grimberg in Elster's Warterb. der Volkswirtschaft s. v. Internationale
Arbeiter-association.
3 ) Fribourg, p. 136, 192/3.
Zie het nr. van 2 April '71.
Nrs. 28 Mei '71 en vlg.
9 Nr. van 1 Juli '71.
1 ) In druk verschenen voordracht, gehouden in een vergadering van de Amsterdamsche sectie der Internationale.
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prestaties, gelijkelijk door gemeentelijke magazijnen zullen worden gekleed en gevoed, zoodat het verschil tusschen rijk en arm
niet zal bestaan.
Doch typeerend voor de bedachtzaamheid van de beweging
dier dagen is, dat de schrijver hartstochtelijk elk verband tusschen Internationale en Commune loochent, dat hij alle geweld
veroordeelt (omdat men de bestaande wetten moet eerbiedigen,
die geacht kunnen worden den wil der meerderheid te vertegenwoordigen) en dat hij een plotselinge invoering van het algemeen
kiesrecht ongeraden acht 1).
Diezelfde bedachtzaamheid was het, die het gros der Nederlandsche werklieden van de Internationale afkeerig deed zijn.
Wel kwamen, na Amsterdam, secties in Den Haag en Utrecht tot
stand, wel konden deze secties zich in 1871 vereenigen tot een
„Nederlandsch Werkliedenverbond", maar wat vooral nagestreefd werd, bleek niet te verwezenlijken: dat vakvereeniginge
zich als zoodanig bij de Internationale aansloten. Slechts drie
vereenigingen te Amsterdam gingen hiertoe over : de smedenvereeniging „Recht voor allen", de kleermakersvereeniging „Vooruitgang door broederschap" en de lithografenvereeniging „Veredeling, oefening en toekomst" ; en zelfs deze weinige onttrokken
zich spoedig weer, al bleven van de kleermakersvereeniging nagenoeg alle leden individueel aangesloten 2). Menige nieuwe vakvereeniging kwam tot stand door de propaganda van de Internationale, die zich vooral tot de ongeschoolden wendde: borstelmakers, sjouwerlieden e. d., maar zulke nieuw gevormde associaties waren nimmer bereid, hunne leden tot aansluiting te dwingen bij een lichaam, dat zoozeer bij de patroons in kwaden
reuk stond 3). Was dus reeds uit dien hoofde de reputatie van de
Internationale bij de arbeiders niet gunstig, door een tweetal gebeurtenissen verloor zij veel van haar aanzien. Vooreerst werd
zij, slechts ten deele terecht, aansprakelijk gesteld voor de gruwelen van de Parijsche Commune, o.a. omdat de Parijsche sectie
van de Internationale hare instemming daarmede had verklaard;
men beschouwde den val van de Commune tevens als haar val.
) L. c., p. 9, 19, 60.
') Hudig, 1. c., p. 114.
9 De genoemde smedenvereeniging „Recht voor alien" maakte zich van de Internationale los, omdat de patroons dit als voorwaarde hadden gesteld voor een loon41

verhooging.
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En bovendien boette de Internationale haar laatste machtrest in
door de scheuring van 1872. Men kent de historie : op het Haagsche congres van 1872 werd de strijd beslecht tusschen de richting-Marx, die grootere macht aan den Algemeenen Raad wilde
toekennen, en de richting-Bakoenin, die omgekeerd grootere zelfstandigheid der secties verlangde — in den grond een strijd tusschen socialisme en anarchisme. De richting-Marx zegevierde en
Bakoenin werd met de zijnen uitgestooten ; doch met de macht
van de Internationale was het sindsdien gedaan.
De Nederlandsche arbeider wilde iets anders. Voor ver liggende
socialistische toekomstidealen voelde hij niets ; hij begreep ze
niet eens 1). Voor verbroedering met buitenlandsche lotgenooten
was hij, die zich nog nimmer met zijn makkers in dezelfde stad
had verbonden, niet warm te krijgen. Hij was, typisch bewijs van
achterlijke ontwikkeling, alleen in beweging te brengen voor onmiddellijk grijpbare en begrijpbare voordeelen als hooger loon en
korteren werktijd, heist te verkrijgen door minnelijk overleg met
de patroons 2). Het eschatologisch karakter, dat als regel de
beginnende arbeidersbeweging kenmerkt 3), ontbrak in Holland
geheel.
Zoodoende kwam, terwijl de Internationale ten onzent kwijnde,
het Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond tot bloei. Alvorens wij echter het ontstaan van dien bond zullen schetsen,
moet de opkomst van een ander soort associaties worden behandeld : de bestuurdersbonden.
Het is begrijpelijk, dat toen in de groote steden de werklieden in
verschillende vakken zich hadden vereenigd, de behoefte ontstond aan overleg tusschen deze plaatselijke associaties onderling.
Niet door het oprichten van nieuwe federatieve vereenigingen
werd dit doel het best bereikt, doch door het maken van een band
tusschen de bestuursleden der verschillende vereenigingen, gelijk
thans nog gebruikelijk is. Zoo ontstonden de zgn. bestuurdersbonden. Als altijd ging ook hier Amsterdam voor. In December
1869 werd door den Typografenbond een bijeenkomst uitgeschre1 ) De allereerste socialistische vereeniging ontstond eerst in 1878. Cf. W. H. Vliegen, De dageraad der volksbevrijding I (1905), p. 6.
1 ) Een schrijver over de sociale kwestie in 1871 zegt dan ook, dat volgens het
algemeen oordeel van den Nederlandschen werkman de toestand nog zoo kwaad niet
is, als de loonen maar wat hooger waren. (Werther, De sociale kwestie, p. 76).
') Cf. Hendrik de Man, Psychologie van het socialisme (Ned. vert. 1927, p. 92).
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ven van bestuursleden der Amsterdamsche werkliedenvereenigingen, welke in Januari 1870 tot de oprichting leidde van een
vereeniging, waarvan de bestuurders persoonlijk lid waren. Te
Rotterdam kwam in Mei van hetzelfde jaar een soortgelijke
bond tot stand, eveneens op initiatief van de typografen, wier
leidende rol in de eerste jaren der vakbeweging hier wederom aan
den dag komt. In 1871 volgden bestuurdersbonden te Arnhem en
Den Haag 1).
Het was nu de Rotterdamsche bestuurdersbond, waarin de
typograaf Thomas de Rot de drijfkracht was, die voor het eerst
plannen beraamde tot oprichting van een vereeniging, die de
vakbeweging van het geheele land zou samenvatten en die, meer
dan de Nederlandsche afdeeling van de Internationale, aan de
wenschen van het gros der arbeiders zou voldoen. De bond riep
tegen Kerstmis 1870 een vergadering bijeen van bestuurders van
alle werkliedenvereenigingen in den lande, waarop de wenschelijkheid van een nationaal werkliedenverbond zou worden besproken. Ondanks het verzet van de leden der Internationale, die
een dergelijk verbond natuurlijk overbodig achtten, werd in
beginsel tot oprichting besloten. Terwijl echter Rotterdam aan
een bond had gedacht, waarvan de diverse bestuurders lid zouden
zijn, werd het voorstel van Amsterdam aanvaard, om niet uit besturen doch uit vereenigingen het verbond op te bouwen. Ook
daarna bleef Amsterdam de leiding behouden ; terwijl aan den
Rotterdamschen bestuurdersbond het ontwerpen van statuten
was opgedragen, diende Amsterdam niet slechts op eigen gezag
andere ontwerp-bepalingen in, maar wist het ook te bewerken, dat
deze laatste als leiddraad bij de discussies werden gebruikt op het
congres, dat in October 1871 te Utrecht bijeenkwam. Het congres
accepteerde de Amsterdamsche statuten, en daarmede was het
Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond (A. N. W. V.) opgericht 2). Reeds in Augustus 1872 waren 16 vereenigingen toegetreden met ruim 3400 leden 3).
Het kenmerk van het nieuwe verbond was duidelijk: afkeer van
socialisme, van revolutie of van gewelddadigheden ; geneigdheid
tot samenwerking met de patroons ; streven naar verkrijgen van
) Hudig, 1. c., p. 42, 48, 60, 64.
') Cf. over de oprichting van het A. N. W. V.: B. H. Heldt, Algemeen Nederlandsch
Werklieden-verbond 1871-1896 (1896); Hudig, p. 51, 74; Bymholt, p. 77, 89 sqq.
') Heldt, p. 5.
1

Brugmans, Arbeidende Klasse.
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practische verbeteringen ten bate van de arbeidende klasse. De
statuten 1 ) verzekeren, dat het verbond zijne doeleinden slechts
zal najagen „langs ordelijke en wettige wegen" ; die doeleinden
zijn o. a. : vergaderingen ter bespreking van de belangen van het
verbond; indienen van rekesten bij 's lands bestuur ; bevordering
van onderwijs. Typeerender nog was het in 1878 vastgestelde
programma-artikel, waarbij het A. N. W. V. erkende „het bijzonder eigendomsrecht, mits ontsproten uit rechtvaardigen en
plichtmatigen arbeid." Intusschen zijn voor het karakter van een
vereeniging statutaire bepalingen minder van belang dan haar feitelijke gestie. Uit deze laatste nu komt aan den dag, dat van het
verbond hetzelfde kon worden gezegd als van haren voorzitter
Heldt: hij is een braaf mensch, maar „hij houdt te graag de jassen der heeren op" 2). Twee omstandigheden leidden het verbond
tot die houding. Vooreerst gaf het bestaan van het Nederlandsch
Werkliedenverbond (de Nederlandsche afdeeling van de Internationale) het A. N. W. V. als vanzelf aanleiding, zijn gematigd en
verzoenend karakter bij wijze van tegenstelling te accentueeren.
En verder stonden de leiders van het verbond al te zeer in directe
relatie met de „heeren". Wij denken hier met name aan het Comite
ter bespreking der sociale quaestie, dat naast vooruitstrevende
liberalen uit de middenklasse onder zijne leden arbeiders telde als
Heldt (meubelmaker), Post (schilder), Scheepers (opzichter badinrichting) en De Rot, die leidende functies in het verbond vervulden. Hoe grooten invloed door het Comite, waarin het element
der niet-arbeiders overwoog, op het A. N., W. V. werd uitgeoefend,
blijkt duidelijk bij de actie ten gunste van Van Houten's kinderwetje, waarvan wij reeds eerder terloops gewag maakten.
Het A. N. W. V. begon eerst in het begin van 1873 te beseffen,
dat de beteugeling van den kinderarbeid een groot arbeidersbelang was. In Maart stelde het een adres aan den Koning op, waarin wettelijke regeling van den arbeid van kinderen werd gevraagd ; de bijval was niet groot, daar over het geheele land slechts
3100 handteekeningen werden bijeengegaard. De zaak kwam dus
in het A. N. W. V. nadat het Comite Sociale Quaestie haar aanhangig had gemaakt. Uit het verdere verloop blijkt nog duidelijker, hoe de werklieden door de heeren werden geleid. Het ge1

) 0. a. afgedrukt in Bijdragen tot de Statistiek van Nederland I (1894), p. X sqq.
Vliegen, 1. c., p. 19.
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noemde comite was van oordeel, dat de werklieden in het openbaar hun oordeel over het door Van Houten ingediende wetsontwerp kenbaar dienden te maken; op zijn vergadering, in Februari
1874 te Rotterdam gehouden, vond het denkbeeld om kort v6Or
de openbare behandeling van het wetsvoorstel werklieden-afgevaardigden naar Den Haag te roepen, die aldaar de Kamerleden
tot bijwoning eener vergadering zouden uitnoodigen, het meeste
bijval. Heldt, voorzitter van het A. N. W. V., verklaarde zich bereid, de noodige stappen te doen om deze werkliedendemonstratie
te doen slagen 1). Hij had succes. Op de groote vergadering, die den
19en April 1874 in Diligentia werd gehouden, waren 200 afgevaardigden van 123 vereenigingen aanwezig, te zamen meer dan
12000 werklieden vertegenwoordigend 2). Gediscussieerd werd er
weinig ; de leidende figuren in de beweging legden slechts getuigenis of van hunne gevoelens omtrent de noodzakelijkheid van een
kinderwet. Doch wanneer men bedenkt, dat de demonstratie door
de heeren was uitgelokt en dat de aangenomen motie identiek was
met eene, welke reeds vroeger door het Comite Sociale Quaestie
was aanvaard 8), dan verschijnt deze bijeenkomst, die de eerste arbeidersmeeting in ons land is geweest 4), toch wel in eenigszins eigenaardig daglicht. Intusschen liet zij niet na indruk te maken op
de Kamerleden en heeft zij de aanneming van de wet-Van Houten
bevorderd.
Wij hebben in de Nederlandsche vakbeweging tot dusverre
twee richtingen waargenomen : de gematigde van het A. N. W. V.
en de meer radicale van de Internationale. Een derde valt er te
noemen: de Christelijk-godsdienstige. In 1871 kwam tot stand de
Vaderlandsche werkmansvereeniging onder de zinspreuk „Orde,
vrijheid en recht". Deze vereeniging beoogde, zooals, de statuten
der even later te Amsterdam opgerichte vereeniging van denzelfden naam het uitdrukten, de bevordering der belangen van
den werkenden stand „op grond van Gods woord" 5).
Pekelharing, I. c., p. 365/6; E. H. J. VIII, p. 48.
Bymholt, 1. c., p. 168 sqq.
3 ) Nl. op de vergadering van Februari '74 te Rotterdam. Die motie was in hoofdzaak
gelijk aan de reeds vroeger te Arnhem aanvaarde (cf. p. 246) ; alleen werd, in stede van
leerplicht, than een arbeidsinspectie bepleit.
') Hudig, (p. 48) vermeldt een meeting van bouwvakarbeiders te Amsterdam in
1870. Echter heeft deze bijeenkomst meer bet karakter van een gewone vergadering
gehad, met debatten. Een meeting discussieert niet, zij demonstreert.
Werkmansvriend 28 Juli 1871.
1)
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Een tweede kenmerk van deze beweging was, dat zij sterk onder den invloed stond van de hoogere standen. De stoot tot de oprichting was uitgegaan van den bankier E. H. Kol, en ook in latere jaren bleven de niet-arbeiders invloed uitoefenen in de vereeniging, die als leden niet alleen werklieden aannam, doch eveneens „patroons, werkverschaffers in alle vakken en ook particulieren als eereleden." Bij den voorzitter dezer vereeniging, H. M.
Bremer, verscheen in, hetzelfde jaar 1871 een weekblad van de
nieuwe richting, onder den titel „De Werkmansvriend". In het
proefnummer reeds werden de mannen van de Internationale als
„gewetenlooze volksverleiders" gebrandmerkt 1 ). De Werkmansvriend bleef voorloopig het eenige bindmiddel tusschen de aanhangers van deze richting, onder wie de Amsterdamsche metselaar Klaas Kater de leidende figuur was. Eerst in 1877 kwam het
verbond „Patrimonium" tot stand.
Was bij het A. N. W. V. het streven merkbaar tot minnelijk
overleg met de patroons, bij de Werkmansvriend-groep ontaardde
dit streven tot een zekere serviliteit. Verzoeken om loonsverhooging e. d., die niet als nederige smeekbeden zijn opgesteld,
worden door de Werkmansvriend veroordeeld 2) ; men treft voorts
in dit blad beschouwingen aan, die men eerder uit ondernemerskringen zou verwachten 3). Men ziet hier de reflex van de houding
der kerk, die de bestaande standenscheiding als Gods wil beschouwde en de minder met aardsche goederen bedeelden placht
te wijzen op de gelijkheid, die in een later leven zou heerschen.
Het ideaal nu van deze groep was : stichting van vereenigingen,
waarvan zoowel patroons als arbeiders lid zouden zijn. In 1874
werd een merkwaardige poging in die richting gedaan in de bouwvakken te Amsterdam. Er kwam toen een vereeniging „Samenwerking" tot stand, die aankweeking van wederzijdsch vertrouwen, wering van drankmisbruik, bouw van geschikte woningen
e. d. beoogde, doch zich „tot besluiten aangaande loonsregeling .
onbevoegd" verklaarde. Patroons en werklieden zouden afzonderlijk stemmen ; alleen bij overeenstemming tusschen arbeidersen patroonsmeerderheid zou een voorstel als aangenomen worden
,) Ibid.
8 ) Cf. Werkmansvriend 24 Nov. 1871, 19 April 1872, 24 Mei 1872.
8 ) Id. 8 Dec. 1871 (over werkstakingen), 1 Maart 1872 (algemeen stemrecht), 12
April 1872 (gelijkheidsideaal).
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beschouwd. Men begon plannen to maken voor het bouwen van
arbeiderswoningen, die echter mislukten ; de vereeniging verviel
spoedig daarop 1).
Invloed van de werkgevers op de Patrimoniummannen rechtstreeks, invloed van de hoogere standen, d.i. van de nieuw-liberale richting, op het Werkliedenverbond indirect — op deze wijze
werd een eigenaardig stempel gedrukt op de jonge Nederlandsche
vakbeweging. Moet deze invloed van de „11( eren" worden toegejuicht of niet ? Ten deele wel. De arbeider, onmondig en arm als
hij was, kon eenige leiding en hulp best gebruiken. Men lette b.v.
op de werkzaamheid van den drukker-uitgever C. A. J. Geesink,
die secretaris van het hoofdbestuur van den Typografenbond was
geworden. Hij gaf in 1868, onder den titel „Bijdragen voor arbeid
en kunst", een maandschrift voor de arbeidende klasse uit, dat
Gerhard tot redacteur had 2) ; voorts was hij uitgever van het
Dagblad voor Nederland, dat een tijdlang aangesloten was bij de
Amsterdamsche sectie van de Internationale 3 ), en interesseerde
hij zich financieele bij de coOperatieve drukkerij 4), die in 1868 vanwege den Typografenbond werd opgericht. Zonder zijne medewerking zou van dit alles weinig tot stand zijn gekoinen.
Echter staan hier andere feiten tegenover, die het oordeel minder gunstig doen luiden. In de eerste plaats moet worden bedacht,
dat de bemoeiingen van de patroons soms niets anders waren dan
een tegenzet tegen de actie van arbeiderszijde. De voorganger op
dit gebied was de Arnhemsche drukker G. J. Thieme : hij verbood
in 1867 zijn gezellen het lidmaatschap van den typografenbond en
van de plaatselijke vereeniging („Boekdrukkunst de grondzuil
der verlichting") en richtte kort daarna een vereeniging op, uitsluitend bestemd voor de werklieden van zijne onderneming 5).
Dat op deze wijze de vrije meeningsuiting dier werklieden onmogelijk werd, is duidelijk.
Een tweede factor, van meer algemeene beteekenis, moet worden vermeld. Niets slechts daar, waar arbeiders en patroons van
eenzelfde vereeniging lid waren, was de actie van arbeiderszijde
met lamheid geslagen, ook daar, waar de hoogere standen meer
') Uitvoeriger: Hudig, p. 172 sqq.
') Hieruit kwam in het volgende jaar het weekblad De Werkman voort.
') Bymholt, p. 63.
•) Ibid, p. 26.
1 ) Hudig, p. 43.

278

HET ONTWAKEN DER ARBEIDENDE KLASSE

achter de schermen medewerkten, dreven zij de vakbeweging in
een richting, die eigenlijk de hare niet was. Het A. N. W. V. is er
een blijk van; het ging zich interesseeren voor algemeen kiesrecht,
voor coliperatie, voor onderwijs. Zeer nuttig, en zeer in 't belang
van de arbeidende ldasse. Maar op deze wijze verzwakte het jonge
varbond zijn krachten door overlading. Daar komt bij, dat de beweging voor neutraal lager onderwijs van staatswege de opkomst
van een aparte Christelijke beweging, die de bijzondere school
wenschte, in de hand werkte. Nog eens : zaken als kiesrecht en onderwijs waren van groot gewicht, doch de arbeidersbeweging had
beter gedaan hierin de leiding te laten aan de politiek en zich te
bepalen tot adhaesiebetuigingen. Er was, in de zuivere vakactie
en -organisatie, genoeg te doen.
Om nog een derde reden heeft het voortdurende contact met
andere klassen, zooals Heldt en de zijnen dat hadden, v erzwakkend gewerkt. De mannen van het A. N. W. V. kregen op deze
wijze een al te goed inzicht in de bezwaren, die aan allerlei lotsverbeteringen, die zij wenschten, verbonden waren. Het klinkt
wellicht zonderling, maar toch is het zoo : de vakbeweging werd
er te weinig eenzij dig, te veel objectief door. Natuurlijk is inzicht
bij de arbeiders in de economische mogelijkheden in hooge mate
gewenscht ; maar een al te levendig besef van het patroonsstandpunt versiapte hier hun optreden 1).
Drie richtingen waren dus reeds in de aanvangsjaren van de
Nederlandsche vakbeweging waar te nemen : de Christelijke, de
gematigde en de radicale. Het verdient opmerking, dat RoomschKatholieke organisaties nog slechts in kiem aanwezig waren, en
wel in den vorm der zoogen. Sint- Josephs-gezellenvereenigingen.
Deze bestonden uit handwerkslieden, die onder presidium van een
R. K. priester hunne huiselijke en maatschappelijke belangen behartigden. Zij verwierpen den klassenstrijd en beoogden evenmin
uitoefening van aandrang op de patroons. Als voorloopers van de
R. K. werkliedenvereenigingen moeten zij echter worden vermeld.
De oudste St. Josephs-gezellenvereeniging werd te Bergen op
Zoom opgericht ; korten tijd later ( Januari 1868) ontstond een
dergelijke vereeniging te Amsterdam 2). Vakvereenigingen waren
Cf. C. J. Wynaendts Francken, Wijsgeerige geschiedbeschouwing (1924), p. 72.
9 Th. Gabriel, St. Josephs Gezellenvereenigingen(Het Katholiek Nederland 18131913, I, p. 382 sqq.)
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het niet, en derhalve dient men van drie richtingen in het toenmalige vereenigingsleven te blijven spreken.
* *

*

Wat er aan landelijke bonden in deze jaren was, is thans in korte trekken behandeld. Nog enkele andere organisaties verdienen
vermelding. In de eerste plaats de provinciale bonden, een vorm,
thans vrijwel in onbruik geraakt. De eerste en voornaamste van
deze was de Provinciale Friesche Werkliedenvereeniging, opgericht in 1870. De plaatselijke associaties, die weer in vakgroepen
konden zijn onderverdeeld, werden door deze vereeniging bijeengehouden ; in 1874 sloot zij zich aan bij het A. N. W. V. In het
volkskarakter van de Friezen, die zich gaarne als een afzonderlijke
natie beschouwen, vindt het ontstaan van dezen bond een gereede
verklaring. In Groningen, waar eveneens de saamhoorigheid tegenover „Holland" sterk wordt gevoeld, kwam in 1877 een provinciale bond tot stand. Een Lang leven is echter aan Been van
beide beschoren geweest 1 ).
Het eerste voorbeeld van internationale organisatie van een
vak wordt bij de sigarenmakers aangetroffen. Een landelijke bond
kwam bij hen in 1871 tot stand. Toen echter bij een staking te
Antwerpen Hollandsche sigarenmakers het werk van hunne Belgische makkers overnamen, kwam het belang van een ruimere organisatie aan den dag. Zoo ontstond in hetzelfde jaar de Internationale sigarenmakers- en tabaksbewerkersbond 2). De weg hiertoe was gebaand door het internationale congres, dat de vakgenooten in Januari 1871 te Antwerpen hadden gehouden en waar
de Amsterdamsche vereeniging „Eensgezindheid baart vreugde"
vertegenwoordigd was 3).
Het is voor ons doel niet noodzakelijk, een overzicht te geven
van de verschillende vakvereenigingen, vakbonden, bestuurdersbonden enz. die in de j aren omstreeks 1870 ontstonden. Vermelden wij slechts, dat de groei bijzonder snel was. Te Amsterdam
b.v., waar op het eind van 1870 18 vakvereenigingen geteld werden, bestonden twee jaren later reeds minstens 36 4). Deze merkwaardige opbloei was aan verschillende omstandigheden te dan1) Bymholt, p. 186 sqq., 197.
Srnits,I. c., p. 31.
3) Hudig, p. 54.
4) Ibid, p. 52, 116.
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ken. Op zichzelf was natuurlijk reeds het gegeven voorbeeld menigmaal voldoende : men zag andere beroepen in dezelfde plaats,
of vakgenooten in een naburige plaats, zich organiseeren, en organiseerde zich nu eveneens. Doch navolging was het niet alleen ;
economische oorzaken leidden in dezelfde richting als de sociologische. Het atom erkende feit, dat de loonen niet evenredig met
de prijzen waren gestegen, bracht groepen tot vereeniging, die
daar in meer stationaire tijden wellicht niet aan gedacht zouden
hebben. En juist door de genoemde onevenredigheid werden de
patroons gemakkelijk bereid gevonden, het ontstane verschil te
corrigeeren ; de bemoeiing van de vakvereeniging was veelal
slechts de directe aanleiding tot de loonsverhooging. Van de talrijke loonsverhoogingen, die in 1872 in allerlei vakken en op allerlei plaatsen werden toegestaan 1 ), kwamen verschillende zonder
pressie vanwege eenige arbeidersorganisatie tot stand; een bewijs
te meer, dat het ook elders geenszins uitsluitend de vakvereeniging
was, die de verbetering bracht. Niettemin kan het niet anders, of
de gemakkelijk behaalde successen vergrootten het geloof in het
bestaansrecht der vakbeweging en werkten de opkomst van nieuwe associaties in de hand.
Tot dusverre betrof hetgeen wij mededeelden uitsluitend de
uiterlijke organisatie der vakvereenigingen. Over het interne leven van deze associaties gedurende hunne eerste jaren is weinig
bekend. Welke was de macht en de invloed van de bestuurders tegenover de leden ? Hoe was de loop van het ledental ? Hoe stond
het met het financieel beheer ? Al deze vragen moeten onbeantwoord blijven. Hudig 2 ) kon in de notulen der verschillende vereenigingen weinig vinden, dat op al deze verhoudingen licht
zou kunnen werpen.
Meer is te zeggen over een ander punt : de actie der vereenigingen, en hetgeen daarmede werd bereikt. Een karakteristiek
verschijnsel springt al dadelijk in het oog : de afkeerigheid, men
zou bijna zeggen: de angst voor werkstakingen, althans in A. N.
W. V.-kringen, „Wij kennen gelukkig nog geen werklieden-vereeniging, die optrad met het doel om tegen de patroons te velde te
trekken" juichte Heldt in 1873 3). De algemeene geestesgesteld) Cf. Bijlage I bij Hudig, waar ze zijn opgesomd.
sj L. c., p. VI.
a) Hudig, p. 162.
1
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heid van het werkliedenverbond, dat in zijn streven tot samenwerking met de patroons de toenmaals overheerschende geestesrichting karakteriseert, is natuurlijk in de eerste plaats de ondergrond van deze opvatting. Van de oprichting van weerstandskassen, zooals die door de Interationale werden gepropageerd 1 ),
was men afkeerig. Bij de totstandkoming van het A. N. W. V. protesteerden vooral de afgevaardigden van Rotterdam tegen de instelling van een ,,weerstandskas", daar deze de deur zou openzetten voor werkstakingen; om gevoeligheden te voorkomen werd
toen de naam „centraalkas" gekozen 2 ). Gevolg was dan ook, dat
het aantal vereenigingen, die over fondsen in tijden van werkstaking beschikten, gering was. In 1870 was er te Amsterdam
slechts een: de afdeeling van den Typografenbond 3 ). De houding
van de periodieke pers, die niet moede werd te betoogen, dat
werkstakingen voor den arbeider zelf zoo nadeelig waren 4), is ook
niet zonder invloed gebleven. Een enkele maal werd bovendien betoogd, dat het ontvangen van uitkeering in tijden dat geen werk
was verricht, beneden de waardigheid van den arbeider was : een
flink werkman wenscht geen ondersteuning, maar loon 5
Zoodoende kon nog in 1874 Kerdijk schrijven, dat werkstakingen in Nederland „zeldzame gebeurtenissen" waren 6). In dezelfde richting wijst misschien de omstandigheid, dat tot omstreeks 1870 het woord „staking" burgerrecht miste ; men gebruikte voor een zoo onnederlandsch feit het woord „strike" 7).
De oude werkstaking was bovendien, naar wij zagen, meer een
spontane uiting van ontevredenheid, waarbij het werk werd neergegooid, dan een weloverwogen toegepast wapen, waarmede men
dwang op den pa troon poogde uit te oefenen.
De eerste werkstaking in ons land, waarbij van georganiseerd
verzet kan worden gesproken van de arbeiders tegen de patroons, is die van de Amsterdamsche scheepstimmerlieden geweest (April 1869). De werklieden eischten, of liever verzochten 8),
).

• Ibid, p. 159.
9 Heldt, 1. c., p. 4.
• Hudig, p. 50.
Ibid, p. 43.
Ibid ,p. 39.
11 ) Economist 1874, p. 169.
• Zie b.v. Economist 1870, p. 354.
B) Het adres aan de patroons is in zeer kalme, bijna onderdanige bewoordingen gesteld.
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dat het loon met 20 cent per dag zou worden verhoogd en dat een
einde zou worden gemaakt aan de voortdurende afwij king van
den officieelen werktijd van 12 uren per dag (6 6). Toen de
scheepsbouwmeesters slechts ten deele hieraan wilden tegemoet
komen, besloten de arbeiders tot staking. Gezien de stijging van
de prijzen der woningen en der levensmiddelen kon men deze
eischen bezwaarlijk ongerechtvaardigd noemen. Een timmerman
klaagt — wij citeeren het mede als typisch staaltj e van arbeidersproza uit die dagen — „ . zomwijlen dan heb ik nog niets voor
schoenen en kleeren en dan moet mijn vrouw noch de kamerhuur
(sic) voldoen, dat is thans / 1.25 en koom noch nergens hiervoor
minder teregt, en zit nu op een vertimmerde zolder, zonder vilering en zonder water, althans niet beduidend, en waarlijk het is of
bijna allen Huis Heers gewetenloos zijn . . . . want daar men vroeger woonde voor 16 of 18 of 20 stuivers is nu f 1.50 of noch meer en
dan noch moet men niet om het hoogst noodzakelijkste verzoeken
of het is gaa er maar af, want voor uw een ander, wij zijn hiertoe
genoodzaakt door de verhoogde belasting " 1). Wat ons van
deze staking verder belang inboezemt, is niet zoozeer de uitslag —
de loonsverhooging werd verkregen, de verkorting van den arbeidstijd ten deele ingewilligd — als wel de wijze, waarop de strijd
werd gevoerd en de houding van de overheid. Een weerstandskas
was er niet; de vakvereeniging schijnt trouwens eerst naar aanleiding van de staking te zijn ontstaan. De benoodigde ondersteuningsgelden werden verkregen uit verschillende bronnen. De
werklieden op de fabriek van Paul van Vlissingen offerden, ondanks het verbod van hun patroon, wekelijks 10 cent voor de stakers; ook van de werklieden op de metaalfabriek De Atlas werden
bijdragen verkregen. In het café, dat als stakingsbureau fungeerde, stond een collectebus voor particulieren. Verder kwamen van
de Internationale uit Belgie en Engeland bijdragen in. Op deze
wijze kon / 2.50 per week aan de stakers worden uitgekeerd.
De overheid greep hier niet in, hetgeen de aandacht trekt, omdat het stakingsverbod toen nog vigeerde. Wel volgde de politie
den loop der gebeurtenissen met een ietwat angstige achterdochtigheid. Agenten in burgerkleeding bezoeken het café aan den
Uit: „Zamenspraak tusschen een Scheepemaker en een Scheepenmakersbaas en
Beurtschipper over de hedendaagsche vergaderingen der timmerlieden door G.
Bmerse, Mr. Scheepemaker op Wittenburg werf het Groenland". Evenals de overige
bijzonderheden over de staking te vinden in G. A. A., Kab. 1869, No. 70.
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Langen Niezel, dat het hoofdkwartier der stakers is; zij doen zich
daarbij als werkman voor en hooren den kastelein uit. Als in Mei
de werklieden van Paul van Vlissingen ter plaatse bijeenkomsten
houden over de stichting van een invaliditeitsfonds, komt zelfs
dit feit der politie onrustbarend voor: zij haalt den kastelein over,
goed toe te luisteren en ontvangt dan ook al spoedig de opzienbarende mededeeling, dat de president van de vergadering een rosachtigen baard droeg. Een heer, die een bezoek aan genoemde herberg heeft gebracht, wordt door de politie gevolgd en blijkt Van
Vlissingen's schoonzoon te zijn. Kortom, uit alles blijkt, dat een
staking als deze een angstwekkende nieuwigheid was. Iets nieuws
was het inderdaad. Het stakingscomite, de schriftelijk gestelde
eischen, de dagelijksche gang der stakers naar de fabriek, de onderkruipers, die onder politiegeleide naar huis moeten worden gebracht, de huzaren, die de orde handhaven — al deze attributen
van de moderne werkstaking zag men hier voor het eerst.
Met het jaar 1869 is dus het stakingsverschijnsel ten onzent ingetreden. In hetzelfde jaar legden de typografen den arbeid neer,
hoofdzakelijk te Amsterdam, doch ook elders. De staking te Amsterdam verliep spoedig, toen de patroons met hooger loonaanbod kwamen ; practisch had deze mislukte beweging derhalve een
positieverbetering voor de werklieden ten gevolge 1). Veelvuldiger werden de werkstakingen in 1872, inzonderheid bij de sigarenmakers, de typografen en de bakkers 2). In dat jaar is ook
beweging gekomen in een groep, die tot dusverre niets van zich
had laten hooren: de Twentsche fabrieksarbeiders; er zijn dan
stakingen te Almelo, Enschede, Borne, Vriezenveen, echter buiten de vakbeweging om. Wij merkten reeds vroeger op, door
welke oorzaken de fabrieksarbeiders zich later dan de handwerkslieden gingen associeeren 3). Voor Twente komt er nog deze oorzaak bij, dat het door zijn afgelegen situatie weinig bemerkte van
de beweging, die in de groote steden groeiende was. De Internationale, die zich bij het oprichten van vakvereenigingen zooveel
moeite gaf, heeft nimmer Twente tot operatieterrein gekozen. De
eerste fabrieksarbeiders in Nederland, die een vakvereeniging oprichtten, waren de Amsterdamsche suikerbakkers, in 1871 4).
') Hudig, p. 35.
Ibid, p. 114.
9 Cf. De Man, 1. c., p. 88.
Hudig, p. 59.
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Ten laatste rijst de vraag : met welke oogen beschouwden de
hoogere standen de beweging, die zich bij de arbeidende klasse begon te openbaren ? Een eensluidend antwoord voor alle yolksgroepen kan op deze vraag niet worden gegeven. In veroordeeling
van de Internationale heerschte natuurlijk unanimiteit. Bij de
behandeling van de stakingswetten in de Tweede Kamer werd als
zwaarste argument tegen 's ministers afschaffingsvoorstel aangevoerd, dat de Internationale op deze wijze werd bevorderd 1 ).
Tegenover de gematigder arbeidersbeweging liepen de meeningen
echter uiteen.
De patroons hebben zich, in het algemeen, niet met hand en
tand tegen de nieuwe associaties hunner ondergeschikten verzet.
Als regel hebben zij hen niet pogen te beletten zich te vereenigen ;
evenmin hebben zij stelselmatig geweigerd met de besturen te
confereeren. De voornaamste uitzonderingen kwamen bij de drukkers en de sigarenmakers voor. Behalve Thieme te Arnhem 2 )
eischten een zestal andere groote drukkerspatroons, dat de werklieden voor het lidmaatschap van den Typografenbond zouden
bedanken 3 ). Krasser was het optreden der sigarenmakerspatroons
in 1873, dat een uitsluiting over het geheele land met zich bracht ;
zij verklaarden, dat ieder werkman, die lid was van den bond, zou
worden ontslagen ; de niet aangeslotenen daarentegen konden aan
het werk blijven 4). Overigens gebruikten de werkgevers liever
vreedzamer middelen om de vereenigingen van al te groote activiteit terug te houden. Inzonderheid putten zij zich uit met te
wijzen op de nadeelige gevolgen van loonsverhooging. De diamant werkerspatroon Daniels te Amsterdam betoogde in een
volksvoordracht 5), dat verhooging van het loon prijsstijging ten
gevolge zou hebben en derhalve den arbeider nimmer kon baten.
Het departement Amsterdam van de Maatschappij van Nijverheid sprak als zijne meening uit, dat verhooging van de loonen
toeneming van het drankmisbruik veroorzaakte en dat zij alleen
gunstig had gewerkt bij de meer ontwikkelde arbeiders, de kleine
minderheid dus. De arbeiders moesten, oordeelde de afdeeling,
5)

Cf. b.v. Hand. 1871/2, p. 848 (v. Nispen).
Cf. supra, p. 277.
3) Hudig, p. 18.
4) Ibid, p. 125 sqq.
1 ) A. Daniels, Over de verschillende vereenigingen door werklieden opgericht (Bibl.
v. Volksvoordrachten, 2e Reeks No. 7, 1871). Hij was het, die in 1871 in het Comite
Sociale Quaestie het vraagstuk van den kinderarbeid inleidde (cf. supra, p. 246).
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meer op vermeerdering van kennis bedacht zijn dan op verhooging van hun inkomen 1 ).
Het moeilijkst hadden het de bestuurders der vakvereenigingen
persoonlijk. De typografen, die voor hunne makkers het spits
moesten afbij ten, maakten kennis met het bekende strijdmiddel
der patroons: de zwarte lijsten ; den bestuurders werd daardoor
het vinden van werk uiterst moeilijk gemaakt. In 1869 besloot
daarom de bond aan haren voorzitter, Petrus Werthweyn, een
uitkeering van / 8.— 's weeks te verzekeren in geval van werkloosheid. Overigens was het systeem der vrijgestelden in deze j aren nog onbekend.
De houding van de hoogere standen voorzoover geen patroons — was wisselend. Aanvankelijk, toen de nieuwe beweging
nog moest groeien, beschouwden zij de „zamenspannende v2reenigingen" 2) met argwanende oogen. Een Economistartikel
van 1867 over „het arbeiders-veemgericht" waarschuwde tegen
de Engelsche trade-unions „niet alleen ten doel hebbende om
het werkloon, zoo noodig door arbeidsstakingen, op te houden,
doch geheime vereenigingen die . . . . alle middelen gebruikten,
bedreiging, verwonding of moord, om haar doel te bereiken." 8)
Door verschillende oorzaken maakte deze geesteshouding plaats
voor een andere, meer welwillende. De nieuwe vereenigingen bleken in de werkelijkheid minder gruwzaam dan men zich had verbeeld. De jongere liberalen kwamen tot het inzicht, dat de natuurlijke harmonie van de maatschappij een waan was, en dat
veeleer strijdige belangen bij de verschillende klassen in de maatschappij heerschten. Van Houten formuleerde het in 1872 in de
Tweede Kamer 4) : „De voomaamste strijd, op dit oogenblik in
de maatschappij gevoerd, is tusschen de twee factoren der productie, tusschen den arbeid en het kapitaal. Beide die factoren
hebben in elke onderneming een gelijk belang en een strij dig belang. Zij hebben een gelijk belang met betrekking tot de vermeer') Deze gegevens zijn ontleend aan de brochure „Loonsverhooging", door het
A. N. W. V. in 1874 uitgegeven naar aanleiding van het departementsrapport (p. 8,
10, 19). Dat de vrees voor toenemend drankmisbruik niet is bewaarheid, kan o. a.
blijken nit de statistische gegevens bij Pierson, Leerboek der Staathuishoudkunde I'
(1912), p. 363.
Van Rees in 1865 op de Vereen. voor de Statistiek (Economist 1865, Bijblad,
p. 289).
') Economist 1867, Bijblad, p. 653 sqq.
4 ) Hand., 1871/2, p. 831.
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dering der productie . . . . Het strij dig belang treedt op den voorgrond, wanneer het product van de gezamenlijke werkzaamheid
verdeeld moet worden." Dat de zwakste partij, de arbeidersklasse,
zich door organisatie poogde te versterken, juichte hij toe, en met
hem de andere jong-liberalen. In andere kringen had de medewerking der „heeren", zooals die bij de christelijke beweging
plaats had, een anderen ontstaansgrond. Men beschouwde daar
de arbeiders als onmondige kinderen en achtte zich verplicht,
hunne wankele schreden op het pad der zelfstandigheid te leiden.
In hoeverre hier bezorgdheid voor eigen heil dan wel voor dat der
arbeiders overwoog, is bezwaarlijk uit te maken. Hoofdzaak is,
dat ook op deze wijze de hoogere standen hunne medewerking
verleenden bij het opkomend vereenigingsleven der werklieden.
De Regeering heeft aan de vakvereenigingen nimmer iets in den
weg gelegd. Nimmer heeft zij gedaan, wat zij met de wet van 1855
in de hand gemakkelijk had kunnen doen : de vereenigingen verbieden op grond van strijdigheid met de openbare orde. Integendeel, van arbeiderszij de is erkend, dat het departement van Justitie dikwijls bij de erkenning van statuten de behulpzame hand
verleende. Toen in 1872 in de Tweede Kamer enkele leden hun
afkeuring erover uitspraken, dat het Haagsch congres van de Internationale niet was verboden, antwoordde de minister van Justitie kalm, dat zulk een verbod de arbeiders, die zoo veel van de
Internationale verwachtten, onnoodig zou hebben geprikkeld;
veel beter was, de dat leerstellingen van dit lichaam openlijk aan
den dag kwamen 2).
Ten slotte de couranten. Aanvankelijk hadden zij weinig aandacht voor den nieuwen geest, die bij de arbeiders was ontwaakt.
Over de typografenstaking van 1869, die toch in Amsterdam zich
concentreerde, zeiden Handelsblad noch Amsterdamsche Courant een enkel woord 3 ). Eerst de groote sigarenmakersuitsluiting
van 1873, die van beide zijden met zooveel verbittering werd gevoerd, stelde de kolommen der dagbladen voor het arbeidersvraagstuk open. Voor zoover de groote liberale bladen betreft, was hier
een bijzondere reden voor : door den eisch der patroons, dat de
werklieden het bondslidmaatschap zouden prijsgeven, zagen zij
de vrijheid der arbeiders aangerand ; vandaar, dat zij zich in
') Heldt, 1. c., p. VI, noot.
9 Hand. 1872/3, P. 41/2.
3
Hudig, p. 37.
)
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hoofdzaak aan de zijde der arbeiders schaarden in dit conflict 1).
Zoo had, in het algemeen gesproken, de opkomende arbeidersorganisatie niet over groote tegenwerking te klagen. En Marx had
geen ongelijk, toen hij na het Haagsche congres van 1872 in een
rede te Amsterdam verklaarde : „Wir leugnen nicht, dass es Lander gibt wie Amerika, England und wenn ich Eure Einrichtungen
besser kannte, wiirde ich vielleicht hinzufiigen, Holland, wo die
Arbeiter auf friedlichem Weg zu ihrem Ziel gelangen kOnnen" 3).
***
B. Arbeiderspers. De opkomst van een zelfstandige arbeiderspers is, naast het ontstaan der vakbeweging en in nauw verband
daarmede, een der symptomen van den nieuwen geest bij de arbeiders. Ook hier bepalen wij ons er toe de beginpunten van dit
gewichtige sociale gebeuren aan te wijzen ; immers, de geschiedenis der arbeidersbladen behoort tot een volgende periode.
Het oudste periodiek, dat voor arbeiders door arbeiders werd
samengesteld, was het tijdschrift Laurens Coster, dat sedert 1858
maandelijks te Utrecht verscheen. De eerste redacteur was de
meesterknecht C. Mommaas. Met de later opkomende vakbeweging staat het echter niet in rechtstreeksch verband; het beoogde den typografen ontwikkeling en kennis bij te brengen, inzonderheid omtrent de techniek van hun eigen vak. Daarnaast
vonden poezie en mengelwerk er een plaats 3).
Verscheidene jaren is „Laurens Coster" alleen blijven staan.
Wel kwam in 1863 Hartman met zijn blaadje „De Werkman", dat
wij nog zullen noemen 4), doch eerst in Augustus 1868 verscheen
een weekblad, waarin de belangen der arbeiders in al hun veelzijdigheid werden besproken. De naam was wederom : „De Werkman" 5 ). De typograaf H. Wollring 6) werd er redacteur van. Nadat in 1870 de typografenbond besloten had, het blaadje voor de
9 Ibid., p. 127.
Geciteerd bij Cunow, Die Marxsche Geschichts-, Gesellschafts- und Staatstheorie
II (1921), p. 316.
3) Typeerend voor het karakter van het tijdschriftje is, dat het een ingezonden stuk,
waarin werd geklaagd over een patroon — zonder vermeldingvan naam of woonplaats
— die zijn gezellen het lidmaatschap van de plaatselijke vereeniging had verboden,
niet dan na aarzeling verklaart op te nemen „omdat het eene bekende firma aangaat"
(3e jrg., p. 128 sqq).
4) p. 290. EXemplaren zijn niet meer te vinden.
Het was korten tijd voorafgegaan door de „Bijdragen voor arbeid en kunst" die
blijkens den titel meer het karakter van „L. Coster" droegen. Cf. Hudig, p. 26.
9 Cf. over hem: Bymholt,I. c., p. 61.
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helft over te nemen, werd het vanzelf het orgaan van de gematigde
richting onder de arbeiders, die in het A. N. W. V. was vereenigd;
de Typografenbond immers was bij het A. N. W. V. aangesloten.
Een karakteristiek van den inhoud van „De Werkman" kan dus
achterwege blijven, nu wij de geesteshouding en de denkbeelden
van het toenmalige A. N. W. V. reeds schetsten. Een sterk geprononceerde meening vertegenwoordigde het blaadje trouwens
niet; het liet gaarne verschillende richtingen aan het woord —
de vurige Internationale-man Timmer schreef er o. a. artikelein — en veranderde nogal eens van inzicht. Zoo verklaarde „De
Werkman" zich in 1870 voor een wettelijk verbod van kinderarbeid en voor wettelijke regeling van den arbeidsduur, terwijl
hij in 1869 zich nog had aangesloten bij de staatscommissie, die
van overheidsingrijpen niet wilde weten 1). Als graadmeter van
de ontwikkeling der arbeidende klasse in die dagen kan het
blad nauwelijks dienst doen, omdat inzonderheid de meer ontwikkelde drukkersgezellen er in schreven; bovendien was Wollring de zoon van een drukkerspatroon. Het verdient ten slotte
vermelding, dat „De Werkman" tot 1877 heeft bestaan, om in
dat jaar te worden vervangen, of liever voortgezet, door „De
Werkmansbode".
De groote opbloei van de arbeiderspers was echter pas mogelijk,
toen op 1 Juli 1869 het dagbladzegel werd afgeschaft. Wij herinneren aan de oprichting van „De Toekomst" in 1870, van „De
Werkmansvriend" en „De Vrijheid" in 1871 2). De inhoud van
deze bladen kan wellicht nog minder dan die van „De Werkman"
als uiting der arbeiders zelf worden beschouwd. In „de Toekomst"
hadden Dageraadsmannen als Dr. F. Giinst en Mr. W. B. Westermann de leiding 3) ; in „De Werkmansvriend" waren eveneens
de „hoogere" standen aan het woord; Rodenback, redacteur van
„De Vrijheid", was journalist van professie. De opkomst van al
deze periodieken kan dus slechts ten deele op rekening van de arbeidende klasse worden geschreven; de bij de andere klassen opgroeiende nieuwe gedachten van godsdienstverwerping, democratic en liberalisme kwamen er tevens tot uiting.

** *
') C. W. de Vries en R. A. Gorter in Economist 1919, p. 323.
9 Cf. supra, p. 269, 276, 270.
') Cf. over hen: Gedenkboek Dageraad, passim.
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C. Cooperatie. Niet slechts door de oprichting van vakvereenigingen en -bonden toonde de arbeidende klasse, dat zij als uit een
langen slaap was ontwaakt Nog vOOr zij vakvereenigingen ging
oprichten, had zij gepoogd door cooperatie haar lot te verbeteren.
Het opmerkelijke feit doet zich voor, dat reeds vOOrdat in Engeland de wevers van Rochdale hun sindsdien beroemd geworden
winkekoOperatie begonnen (1844), in Nederland een kleine arbeidersgroep een poging deed, haar toestand te verbeteren door
onderlinge samenwerking. Het waren jonge dijkwerkers te WestK apelle, die in 1825 een „fonds tot heil van jongelingen" stichtten, later genaamd „fonds van handel en nijverheid". Wat het
doel van deze associatie was, leeren de latere statuten : „uitoefenen van alle takken van handel; het aankoopen, op- en verbouwen en verhuren van huizen, bergplaatsen, erven en landerijen ;
het stichten . . . . van fabryken en trafyken." Zoo werden gemeenschappelijk runderen alsook brandstoffen aangekocht ; een linnenweverij en garenspinnerij opgericht; een korenmolen gebouwd;
de steenfabricage ter hand genomen. Hoewel dus op deze wijze
tevens werd bereikt, dat de leden van het fonds goedkooper van
verschillende waren werden voorzien, lag de nadruk toch op het
gemeenschappelijke produceeren, waardoor het gespaarde geld
rendabeler werd gemaakt dan bij belegging in een spaarbank mogelijk was.In 1862 verkeerde het fonds nog in bloeienden toestand. 1 )
Intusschen was dit een op zichzelf staand geval. De arbeiderscoOperatie is eerst na 1860 in ons land gekomen, en wel het eerst
in den vorm van winkelvereenigingen. In 1861 werd te Amsterdam zulk een vereeniging opgericht door denzelfden Hartman,
dien wij als stichter van de Maatschappij voor den werkenden
stand en de daaruit voortgekomen werkliedenvereeniging hebben
leeren kennen 2). Tot de medeoprichters behoorden : twee scheepstuigers, een sergeant-majoor-schrijver, een ploegbaas in het entrepOtdok, een schipper, een schilder en een scheepsstuwer. Zij beoogden verschillende benoodigdheden voor huishoudelijk gebruik
als brandstoffen e. d., gemeenschappelijk in te koopen; de artikelen zouden slechts voor leden verkrijgbaar zijn, weshalve geen
winkel, doch slechts een eenvoudige bewaarplaats zou werden
9 Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan Sloet's tijdschrift XXII (1862), p.
396 sqq.
9 G. A. A., A. Z. 1862, No. 2650.
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ingericht. Niettemin bleek het gemeentebestuur bevreesd, dat
de „maatschappij" later toch winkels zou openen en daarmede
aan de winkeliers onnoodige concurrentie zou aandoen; het adviseerde daarom de Regeering, de gevraagde erkenning te weigeren 1 ). Pas toen Hartman ten tweeden male verzekerde, dat verkoop aan niet-leden nimmer zou geschieden, werd de goedkeuring
verleend 2). Het verdient vermelding, dat zijn vereeniging zich
niet tot zuiver cooperatieve werkzaamheden bepaalde. Zij gaf
sedert 1863 het blaadje „De Werkman" uit en richtte in hetzelfde
jaar een verzoek tot de Regeering tot wijziging van de bepalingen omtrent het arbeidscontract in het Burgerlijk Wetboek. Volgens Bymholt is dit het eerste rekest aan de Regeering, dat van
een arbeidersassociatie is uitgegaan 3 ) ; er zijn echter nog oudere
bekend 4).
Een tweede soortgelijke vereeniging ontstond te Amsterdam in
1863, nl. de „Amsterdamsche winkelvereeniging voor de burgeren werkende klasse", die zich hierin van de vorige onderscheidt,
dat zij met steun van vermogende Amsterdammers tot stand
kwam en dat zij een winkel exploiteerde, niet slechts een opslagplaats van waren 5). Veel succes had de winkel niet. Daar ieders
uitgave in een boekje werden genoteerd, konden de huisvaders
hunne echtgenooten controleeren, waar deze niet op gesteld schenen 6). Bovendien liet de administratie veel te wenschen over, zoodat de vereeniging in 1867 liquideerde 7).
Te Rotterdam ontstond in 1860 een cooperatie van arbeidersconsumenten. Zij bezat te weinig kapitaal en moest daardoor met
een armzalig winkeltje beginnen ; de voordeelen bleven dan ook
gering en de zaak leidde tot de opheffing in 1866 een kwijnend
bestaan 8). De weigering van de Regeering om aan de exploitante van dit eerste arbeiderswinkeltje in Nederland rechtsper') Id., No. 3734.

• Bymholt, 1. c., p. 19. De statuten te vinden in Staatsc. 8 Aug. 1862, No. 186.
• Bymholt, p. 20.
4) Omstreeks 1857 requestreerde de Amsterdamsche typografenvereeniging „De
Nederlandsche drukpers" tegen het zegelrecht op gedrukte stukken (Laurens Coster,
le jrg., p.15, 153).
5) Staatsc. 13 Nov. 1863, No. 269. Uit de daaraan toegevoegde lijst der leden blijkt.
dat hieronder zoowel ambtenaren, onderwijzers e. d. als arbeiders waren.
4) Economist 1870, p. 360.
7 ) S. S. J. 1867, p. 303.
5) M. J. de Witt Hamer, De arbeidersvereenigingen (1866), p. 157. Onder „arbeidersvereeniging" wordt in deze tijden de cooperatie verstaan.
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soonlijkheid te verleenen 1 ), — zulks uit vrees voor concurrentie
met de winkeliers — doet eenigszins komisch aan.
Toen de hoogleeraar Van Rees in 1865 op de Vereeniging voor
de statistiek de arbeidersvereenigingen behandelde, wist hij Been
andere winkelvereenigingen te noemen, dan de beide laatstgenoemde 2). Dat zou spoedig veranderen. Er kwam in dat jaar een
soortgelijke vereeniging te Alkmaar tot stand 3) en een te 's-Gravenhage. Van deze laatste, „Eendragt maakt magt" geheeten,
moet worden vermeld, dat zij een nieuwe soort van winkelvereeniging ten onzent introduceerde : die, welke aan een vak-, hier
algemeene werkliedenvereeniging was verbonden. De genoemde
associatie toch beoogde tevens : bespreking van de belangen der
werklieden en steun bij ziekte en werkloosheid 4). Het ging deze
cooperatie al weinig beter dan de beide vorige; reeds het volgende
jaar heerschte in „Eendragt maakt magt" de grootste oneenigheid 5).
Nog een andere vorm van arbeiders-winkelvereeniging kwam in
deze jaren op: die, welke op initiatief en onder leiding van de patroons of welwillende burgers tot stand kwam. Zoo de Leidsche
winkelvereeniging van 1866. Deze „arbeidersvereeniging" werd
niet door arbeiders, maar door eenige industrieelen opgericht,
w. o. Le Poole en Zaalberg. De oprichters bleven als commissie
van toezicht aan hun schepping verbonden; het dagelijksch bestuur werd echter door werklieden uitgeoefend. Ook niet-leden
konden in de winkel inkoopen doen 6). De in 1868 te Deventer
opgerichte winkelcoOperatie ging eveneens van patroons uit, nl.
van de „societeit van nijveren", een vereeniging van jonge arbeiders, die onder leiding van leden der Maatschappij van nijverheid gezellige bijeenkomsten hield. Ook deze arbeiderswinkel
ging het niet voorspoedig; als tegenmaatregel gingen de winkeliers nog gemakkelijker crediet geven dan vroeger, terwijl de cooperatie juist alle credietgeving weigerde. Gevolg was, dat de win1)

Dit blijkt uit G. A. A., A. Z. 1862, No. 3734.
9 Economist 1865, Bijblad, p. 293.
9 Ibid., p. 297.
') Staatsc. 5 April 1867, No. 82.
6 ) Economist 1866, Bijblad, p. 409; G. J. Royaards, Notice historique sur les tentatives faites en Hollande pour ameliorer la, condition des classes ouvrieres (1876), p.
15/6. (Bibl. C. Bur. voor de Statistiek, 's-Hage).
Staatsc. 16 April 1867, No. 91.
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kel in den eersten tijd meer door particuleiren dan door arbeiders
werd bezocht 1 ).
Een cooperatie, waarbij de band met den werkgever nog nauwer was, had bij de fabriek van gouden en zilveren werken te
Voorschoten plaats gevonden. Hier stichtte de patroon een winkelvereeniging voor zijn eigen werklieden, door welke hij groote
macht over zijne ondergeschikten verkreeg. De contributie toch
werd op de loonen gekort en de werkman, die de fabriek verliet,
zou elk recht op rente en dividend verliezen 2).
Een bijzonder soort consumentenco8peraties 3) zijn de arbeidersvereenigingen, die woningbouw ten doel hebben. De in 1868
te Amsterdam opgerichte „Bouwmaatschappij tot verkrijging
van eigen woningen" wordt in den regel als de eerste vereeniging
van dien aard in ons land aangemerkt, hoewel in 1867 reeds een
dergelijke vereeniging te Goes bestond 4). De genoemde Amsterdamsche maatschappij bouwde een huizenblok aan de Buitensingel bij de Muiderpoort (Mauritskade) ; in den huurprijs der woningen (/ 1,90 per week) was tevens een bedrag voor aankoop
begiepen, zoodat de huurders na een zeker aantal jaren eigenaars
werden 5).
Het Amsterdamsche voorbeeld werd het eerst gevolgd in Leeuwarden. Daar werd door de afdeeling van de Provinciale Friesche
werkliedenvereeniging de bouwmaatschappij „Help U zelven"
opgericht, welke naam geen beletsel vormde, gegoede ingezetenen
om een bijdrage te verzoeken toen de contributie van de leden
( 10 ct. per week) ontoereikend bleek. In 1874 werd de eerste steen
gelegd voor een complex woningen, die elk een kamer, keuken, kelder en zolder omvatten en / 1.— per week opbrachten 6).
Zondert men deze weinige woningvereenigingen uit, dan blij ken
in het algemeen de coOperaties, waarin de arbeiders zich als consumenten aaneensloten, weinig fortuinlijk te zijn geweest, al zijn
er berichten van bloeiende winkelvereenigingen te Utrecht en te
') Arbeidsloonen en levensbehoeften in de gem. Arnhem (1870), Bijl. F.; Rapport
over den toestand der arbeidende klasse te Deventer (1872), p. 20 sqq; Royaards
I. c., p. 17.
8 ) Royaards, p. 19.
') Met opzet vermijden wij de onjuiste en verwarringsgevende termen: verbruikscoOperatie en productiecodperatie.
4 ) M. J. de Witt Hamer in S. S. J. 1867, p. 304.
') G. H. Crommelin in S. S. J. 1872, p. 188 sqq.; Coronel in Economist 1875, p. 270.
°) Coronel, 1. c., p. 274.
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Zaandam, beide van 1865 dateerend 1). Onvoldoende financieel beheer, mede door de geringe bemiddeldheid van de leden, onvoldoende belangstelling en begrip bij de arbeiders 2), waardoor de
voordeelen gering bleven, tegenwerking en tegenmaatregelen van
de zijde der Winkeliers, al deze oorzaken werkten samen. Dat zij
niettemin opgericht werden, was voor een belangrijk deel te danken aan de propaganda, die door staathuishoudkundigen en anderen werd gemaakt. De Amsterdamsche winkelvereeniging van
1863 tot kwam stand na een volksvoordracht door Pierson; de
Goessche bouwvereeniging na een lezing van De Witt Hamer 8 ).
Hoezeer de „arbeidersvereeniging", zooals zij in die dagen heette,
aan de orde van den dag was, blijkt uit de behandeling in de Vereeniging voor de statistiek in 1865, toen Van Rees het onderwerp
inleidde, en in 1866; uit de propaganda-bijeenkomsten, in Maart en
April 1866 door Sarphati in het Amsterdamsche Paleis voor Yolksvlijt georganiseerd 4) ; uit De Witt Hamer's proefschrift ; uit artikelen van Pierson en Van Rees in de Economist 5).
Tot zoover de consumptieco6peraties. Hebben de arbeiders
zich ook als producenten aaneengesloten ? Meer dan men zou verwachten. Het is eigenaardig, dat veel meer dan thans de producentencoOperatie een wapen was, dat zij in hun strijd met de ondernemers gebruikten, of liever, trachtten te gebruiken. Veel toch
kwam er van de meeste dezer ondernemingen niet terecht. De
cooperatieve drukkerij , die in 1868 te Amsterdam tot stand kwam 8) ,
ging spoedig weer te niet, vermoedelijk mede omdat de patroons
naar aanleiding hiervan alle contact met den Typografenbond
hebben verbroken : de arbeiders, zoo wendden zij voor, konden
zich thans blijkbaar zelf helpen 7 ). De in 1874 te Leeuwarden opgerichte cooperatieve drukkerij, waarvan 0. Rommerts, voorzitter
van de provinciale werkliedenvereeniging, directeur werd, had
aanvankelijk meer succes 8 ) . In dezelfde stad richtten de bakkersgezellen, wier wenschen naar positieverbetering door de patroons
1) Economist 1866, p. 221; S. S. J. 1867, p. 302. G. J. Otten, De ontwikkeling der
verbruikscoOperatie in Nederland (1924), p. 17, 19.
2) Cf. nog De Witt Hamer, Arbeidersvereenigingen, p. 159.
8 ) Diens Arbeidersvereen., p. 155.
') Otten, 1. c., p. 22 sqq.
5 ) Pierson in Economist 1866, p. 207 sqq.
') Ct. supra, p. 277.
7 ) Hudig, p. 33.
Bymholt, p. 180.
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niet werden ingewilligd, in 1872 een eigen bakkerij opl).Plannen, in
hetzelfde j aar door de Amsterdamsche bakkersknechts in dien zin
beraamd, leidden tot geen resultaat 2). De Amsterdamsche kleermakers en meubelmakers alsook de Groningsche meubelmakers
zagen evenzeer hunne pogingen mislukken 3). Meer succes hadden
de sigarenmakers ; zij wisten tijdens de groote uitsluiting van 1873
eigen winkels op te richten waar zij hunne producten sleten 4). De
hier overheerschende huisindustrieele bedrijfsvorm maakte het
mogelijk, zonder bezit van kapitaal een productiecoOperatie tot
stand te brengen.

* a*
Wij hebben aan het begin van dit hoofdstuk de vraag gesteld,
door welke oorzaken omstreeks 1870 de arbeidende ldasse in Nederland in beweging imam en zich ging verheffen uit haar toestand van onverschilligheid, onkunde, onmacht en armoede. In
het hiervoren uiteengezette ligt het antwoord reeds besloten.
Elke volksbeweging heeft haar leiders en haar volgers. In zijn
„On Heroes en heroworship" dnikt Carlyle beider verhouding aldus uit, dat de leider, de „held", als de vlam is, die den brand steekt
in de takkebossen ; zonder vlam blijven de takken dor liggen, zonder takken dooft de vlam uit zonder iets te hebben uitgericht. Nederland moet dus omstreeks 1870 beide hebben gehad: de leiders,
die het yolk opwekten, en de volksmassa, die de roepstem kon vernemen. Zoo was het ook inderdaad. Te verklaren is dit verschijnsel, voorzoover de leiders betreft, nauwelijks. Een man als Gerhard was door zijn buitenlandsche omzwervingen onder den indruk van de arbeidersbeweging elders gekomen ; anderen hadden
in de vereeniging De Dageraad een leerschool ; doch waar mannen
als Heldt, Werthweyn, Rommerts hunne denkbeelden vandaan
hadden, is niet na te gaan. Dat zij, toen zij eenmaal in de arbeiderswereld op den voorgrond waren getreden, in kringen als het Comite Sociale Quaestie veel leerden, behoeft geen betoog. Nog worde herinnerd aan de afschaffing van het dagbladzegel in 1869,
1) Bymholt, p. 114.
2) Hudig, p. 108.
') Hudig, p. 158, 100. Royaards, p. 35.
1) Hudig, p. 149.
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waardoor talrijke arbeidersblaadjes konden ontstaan, waarin de
leiders hunne denkbeelden konden uitwisselen.
Hoe deze leiders een volksmassa aantroffen, die naar hen luisterde, is beter verklaarbaar. De zorg, die na het midden der eeuw
de hoogere standen gingen wij den aan verbetering van hygiene en
huisvesting, aan algemeen vormend en ambachtsonderwijs, aan
volksvoorlezingen enz., heeft niet rechtstreeks het bestaanspeil
der arbeiders verhoogd, doch wel de noodzakelijke voorwaarden
geschapen voor de mogelijkheid van verbetering. De toenemende
onevenredigheid tusschen loonen en prijzen en de daardoor gemakkelijk behaalde successen van de jonge arbeidersbeweging maakten, dat het voorbeeld van de typografen en de diamantwerkers
ras werd gevolgd en dat alom vakvereenigingen ontstonden. De
neiging tot navolging heeft natuurlijk medegewerkt om de arbeidersbeweging, eenmaal aangevangen, zoo snel te doen groeien;
ook moesten de voorbeelden, die het buitenland reeds lang te zien
gaf, ten langen leste ook in Nederland tot navolging leiden. Er was
een strooming door West-Europa gegaan, die Nederland tot dusverre niet had bereikt ; dat zij eenmaal ook hier moest doordringen
en den dijk van onverschilligheid en depravatie moest doorbreken, was begrijpelijk.
Zoo kan men van de arbeidersbeweging in Nederland hetzelfde
zeggen als van de sociale wetgeving niet dat zij kwam, maar dat
zij zoo laat kwam vereischt toelichting. Wat in de voorafgaande
hoofdstukken is medegedeeld over den geestelij ken, zedelij ken,
lichamelij ken en economischen toestand van de Nederlandsche
arbeidersbevolking, zal tot die toelichting kunnen bijdragen.
En het verband met de omstreeks 1870 ten onzent in haar volheid opgetreden grootindustrie? De grootindustrie heeft, meenen
wij te hebben aangetoond, niet de arbeidersbeweging hier in het
leven geroepen. Doch wel heeft zij ten gevolge gehad, dat die beweging, eenmaal ontstaan, zich kon verheffen boven het niveau
der aarzelende benepenheid uit de eerste jaren en is kunnen uitgroeien tot den zoo invloedrij ken maatschappelij ken factor, die
zij later geworden is.
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