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VOORWOORD

Enige jaren geleden vestigde Prof. Dr. H. F. J. M. van den
Eerenbeemt mijn aandacht op een Tilburgse fabrikant uit de tWeede
helft der negendende eeuw: Anmand Diepen. Deze had zich inder-
tijd onvervaard in een pennestrijd met liberale voormannen uit de
jaren 1880/1890 gestet, o.a. met de beroem(le economist Pierson.
De fabrikant Diepen werd in zijn tijd els de bekendste voorvechter
van het protectionisme aangemenkt. Hi j Meek te hebben geschreven

als industrieel, als practicus, vanuit zijn werkzaamheid in de wollen-
stoffenindustnie en vanuit de economische en soeiale situatie van de
tweede heltt der negentiende eeuw, met de duidelijke bedoeling
een actieve welvaartspolitiek te bevonderen. Ziedaar het begin, de

motivering dn het stramien van deze studie.
Nu ik haar beaindig wil ik mijn grote dank .betuigen ean Prof.

van den Eerenbeemt, die op zo grondige wijze leiding heeft gegeven
aan deze studie en zonder wiens critische zin en blijvende belang-
stelling dit werk nimmer tot een goed einde zou zijn gebracht.

Gaarne betuig Ak ook mijn erkentelijkheid aan Dr. A. A. J.
Smulders, wetenschappelijk medewerker voor de algemene leer en
geschiedenis der economie san de Katholieke Hogesohool, die zo
vriendelijk was een bepeald ondeildeel van mijn dissertatie critisch
door te lezen.

Bijzonder veel heb ik ook te danken aan de gemeente-archivaris

van Tilbu® Drs H. J. A. M. Schurink, en zijn medewerkers, de
heren J. Becx en L. Langeweg, en aan de bibliothecaris van de Ka-
tholieke Hogeschool, Drs. W. M. J. Jansen, en zijn assistenten, de
heer A. Ligtenberg en mejuffrouw B. van der Storm. Zij allen
hebben mij geholpen bij het verzamelen van het grootste deel van
het materiaal, dat in mijn stu{lie is verwerkt. Anderen, aan wie ik
in dit opzicht dank weet, zijn: de heer J. K. O. C. Diepen, directeur
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van de N.V. Wollenstoffenfabriek Gebroeders Diepen, pater B. Bot
S.J., overste van de communauteit der Jezuieten te Zeist, en pater
W. Solmani S.J., rector van het gymnasium, aldaar, alsmede leden
van het personeel van de Economisch-Historische Bibliotheek en het
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, beide te Amster-
dam.

Bij de verzorging van het typewerk in de diverse fasen op weg
naar de eindredactie heb ikveel steun ondervonden van diverse

typistes van de Gemeentelijke Sociale Dienst en van de Gemeente-
secretarie te Breda.

De schrijver.
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HOOFDSTUK I:

SCHETS VAN DE ECONOMISCHE EN SOCIALE
SITUATIE IN DE TWEEDE HELFT DER

NEGENTIENDE EEUW

Arnold Leon Armand Diepen werd te Tilburg geboren. Hij
veil)leef er het grootste deel van zijn leven, werkte er en is er ook
gestorven. Dit alles speelde zich af in de jaren gelegen tussen 1846
en 1895.

Het lijkt voor de hand liggend in het eerste hoofdstuk van een
monografie over Armand Dig)en aandacht te schenken aan de
wederwaardigheden op economisch en sociaal terrein van zijn vader-

land, van de bedrijfstak waarin hij zijn bestaan vond en van zijn
geboorte- en woonplaats, dit alles gedurende (le tweede helft van de
negentiende eeuw. Alleen op deze wijze is het mogelijk de achter-

gron{len van Diepens leven, werken en denken enigszins te belichten.

A. De economische situatie

§ 1.  De economische ontwikkeling in Nederland

Toen Armand Diepen het levensliaht aanschouwde, was Neder-
land economisch-structureel een land dat in verkeer en handel en in

het bodembedrijf zijn belangrijkste bestaansmiddelen vond. De
economische structuur kon derhalve geacht worden van commercieel-
agrarische aard te zijn 1. Conjunctureel gezien leidde ons land in die

dagen geen eigen leven: er was sprake van een afgeleide conjunctuur,
hetgeen inhield dat er geen intrinsieke oorzaken voor de Nederlandse

conjunctuurverschijnselen konden worden aangewezen. Deze oor-
1)  Z•  W.  Sneller,  Anderhalve  eeuw  in  vogelvlucht.   B.   1880-1940, in Geschiedenis
van de Nederlandse   b,dbouw   1795- 1940, onder redactie   van   Z. W. Sneller,   2e
druk (Groningen-Djakarta  1951),  blz.  117; I. J. Brugmans, Paardenkracht en men-
senmacht.   Sociaal-Economische   Geschiedenis   ran   Nederland 1795-1940 ('s-Graven-
hage 1961), blz. 133.
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zaken moesten buiten ons land, met name in Engeland, worden

gezocht, door de nauwe relaties die destijds met dit land werden
onderhouden 2.

Naar de economisohe politiek overgaande, kan worden vastgesteld
dat de jaren rond de geboorte van Armand Diepen het begin hebben
betekend van de introductie van een, zij het aanvankelijk gedeeltelijk
nog gematigcle, liberale economische politiek. Uitingen hiervan
waren de tariefwet  van   1845 8  en de schorsing  in   1845  en   1846  van

de „schaalwet" van 1835, die in 1847 definitief werd afgeschaft 4.
In het decennium   1840  - 1850 waren de vrijheidstendenzen sterker

geworden, zodat Brugmans kon constateren dat het liberalisme van
1848 niet iets nieuws is geweest, maar het uitbotten van hetgeen
reeds aan het kiemen was 5.

Toen Armand Diepen stierf was de economische structuur van
Nederland niet meer dezelfde als in het midden der eeuw. Gaande-

weg was daarin in de periode 1850 - 1870 verandering gekomen.
Na 1870 breidde de moderne fabrieksnijverheid zich in ons land uit.
Onze vele handelsverbindingen bevorderden de industrialisatie, die
de landbouw verhoudingsgewijs aan betekenis deed inboeten. Het
aantal personen, werkzaam in de nijverheid, ging een groter percen-
tage van de beroepsbevolking innemen 6.

Tegen het ein<le van de negentiende eeuw is in ons land geen
sprake meer van een afgeleide conjunctuur. Door de gewijzigde
economische omstandigheden hadden de conjuncturele golfbewe-
gingen ook op onze economie vat gekregen, zij het dat wij, nauwe-

lijks in de sfeer van het moderne kapitalisme opgenomen, de daling
van de lange conjunetuurgolf sedert het midden der zeventiger jaren

9 J. Ridder, Een conjunctuur-analyse van Nederland 1848-1860 (Amsterdam
1935), blz. 13/14; Brugmans, a.w., blz. 273.
:) E. Verviers, De Nederlandsche Handelspolitiek tot aan de toepassing der wij-
handelsbeginselen (Leiden z.j.), blz. 286; Brugmans, a.w., blz. 141.
4) Verviers, a.w., blz. 220/221; Sneller, t.a.p., blz. 50; Brugmans, a.w., blz. 143.
8) Brugmans, a.w., blz. 155.
6) Sneller, t.a.p., blz. 117/118; Brugmans, a.w., blz. 312.
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minder scherp hebben gevoeld dan andere landen, wier kapitalis-
tische ontwikkeling reeds verder was voortgeschreden'.

Het economisch-politieke systeem, waarvoor de fundamenten rond
het midden der eeuw werden gelegd, is tot Met einde ervan onge-

wijzigd gebleven. Dat wil evenwel niet zeggen dat het geen zware
stormen heeft moeten doorstaan. Vooral na  1880  is de twijfel  aan de
onaantastbaarheid van het liberaal-economisch stelsel gaandeweg toe-
genomen, hetgeen geleid heeft tot diverse pogingen totomverwerping
ervan 8

De voorafgaan{le overwegingen leiden er haast automatisch toe
deze inleidende paragraaf over de eoonomische ontwikkeling in
Nederland van ca. 1850 tot ca. 1900 nader te splitsen in een drietal
onderdelen:

a.  de economisch-structurele ontwildfeling;
b.  de economisch-conjuncturele ontwikkeling;
c.  de economisch-politieke ontwikkeling.

a.  De economisch-structurele ontwikkeling

Een van de belangrijkste indicaties voor wijzigingen in de econo-

misohe structuur is te vinden in de veranderingen <lie zich voordoen

in de verdeling van de beroepsbevolking over de verschillen{le

beroeps- en bedrijfssoorten. In een studie over De beroepstelling van
1920 en haar voorgangsters heeft Brugmans gememoreerd dat de
telling van dat jaar niet de eerste in ons land is geweest. Reeds bij de

volkstellingen van 1849 en 1859 werden vragen gesteld naar de door
de bewoners uitgeoefende beroepen. De controle op de invulling
was eohter onvoldoende en de systematisering der beroepen gebrek-

kig.    Toen    in 1889 wederom een beroepstelling werd gehouden,
bleek al spoedig de onmogelijkheid de verkregen resultaten met die
van 1849 en 1859 te vergelijken. Een mooi woorbeeld hiervan is dat

7)   I.   J.   Brugmans,   Welvaart en historie. Tien studign   ('s-Gravenhage    1950),   blz.

117; Brugmans, Paardenkracht, blz. 430.
8) Brugmans, Paardenkracht, blz. 290/291, 387/388.
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in 1849 251.401 en in 1859 238.277 personen als „arbeider", zonder
nadere aanduiding, zijn gel)oekt. Toch is op dit punt, op de vraag
in welke bedrijfstakken de bevolking haar brood verdiende, wel een
wat meer cijfermatig antwoord te geven. De resultaten van de
bedrij fsindeling zijn  voor de jaren   1899,   1909  en 1920, jaren waarin

beroepstellingen werden gehouden, als volgt geweest:

TABEL 1. Beroepstellingen   1899,   1909,   1920

Aantal personen 1899 1909 1920

werkzaam in abs. in % abs. in % abs. in %

Nijverheid 650.574 33,8 796.790 35,2 1.028.155 37,8
Landbouw 570.278 29,6 618.066 27,3 622.514 22,9
Visserij en jacht 22.496 1,2 23.855 1,1 19.597 0,7
Handel en verkeer 332.324 17,3 434.716 19,2 579.590 21,3
Overige 347.962 18,1 388.207 17,2 472.551 17,3

Totaal 1.923.634 100.- 2.261.634 100.- 2.722.407 100.-

Uit deze tabel blijkt duidelijk dat er, althans na 1900, sprake is

geweest van een afnemende betekenis van de landbouw en een toe-
nemende van de nijverheid. Maar ook v66r 1900 en met name van
1850 af heeft dit verschijnsel zich voorgedaan. De nijverheid heeft
sinds genoemd jaar in versterkte mate op de krachten van het land
beslag gelegd. Terwijl de totale bevolking tussen 1850 en 1903 met
160% toenam, steeg de industriele bevolking in die periode met niet
minder dan 233%, tenvijl daartegenover de agrarische met slechts
99% vermeerderde. Het landbouwende platteland kon kennelijk
voor de sterk toegenomen agrarische bevolking niet voldoende em-

plooi vinden. Dit overschot werd nog vergroot, doordat ook in deze
sector zich uit economische ovenvegingen de tendens openbaarcle om

middels rationalisatie en meahanisatie tot een meer efficiente be-
drijfsvoering te komen, hetgeen de bestaansmogelijkheden wel ver-
beterde, maar beperkter in aantal maakte. Het surplus vloeide af
naar de steden om daar in de sectoren van industrie, handel en
verkeer te werk ie worden gesteld. Tussen 1830 en 1920 breidde de
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Nederlandse stadsbevolking zich uit met 292%, de plattelandsbe-
volking met sleohts   106%.

Een dergelijke cijfermatige benadering van het aantal werkers in
de diverse bedrijfssoorten doet evenwel niet voldoende recht weder-
varen aan de ingrijpende veranderingen, die zich, behalve door de

groei, ook in de aard van de nieuwe en vernieuwde nijverheid
hebben gemanifesteerd.

Het staat langzamerhand wel vast dat de economische situatie van
Nederland rond 1850 maar 66n epitheton waard was: zij kenmerkte
zich door„achterlijkheid", niet op de laatste plaats in de nijverheid.

Het handwerk was hier de overtheersende bedrijfsvorm, d.w.z. die
vorm van kleinbedrijf, waarin de patroon nog meewerkte in het

produktieproces, als hulpmiddelen slechts eenvoudige werktuigen
werden gebezigd en de afzet in de naaste omgeving, hoofdzakelijk
op bestelling, geschiedde. Stoommachines hadden nog maar nauwe-

lijks ingang gevonden. Beweegkracht voor de werktuigen werd ge-
leverd door wind, water of mensen. De zo genoemde „fabrieken"
waren over het algemeen lokalen, waar een aantal arbeiders ge-
zamenlijk zijn handwerk uitoefende of kleine etablissementen, waar

bepaalde chemische processen werclen geleid 0. Er was aan de Neder-
landse nijverheid van die jaren niets modems te ontdekken. Toen
in 1851 in Londen een industrietentoonstelling werd gehouden,
luidde het oordeel over de Nederlandse inzending vernietigend,
ten*ijl  nog  in   1868  de vaderlandse nijverheid op grond  van  de  in-
zending op de Parijse tentoonstelling werd gekwalificeerd als
„tweedehands" en niet bij machte vooruitgang te boeken in het
gevaarlijke spel met buitenlandse concurrenten 10.

De aoliterlijkheid demonstreerde zich echter niet alleen bij de
nijverheid. Ook van de landbouw werd getuigd dat hij tot diep in de
19e eeuw aohterlijk was, zelfs  in zijn edelste  vorm, de veeteelt 11.

9) Brugmans, Welvaart en historie, blz. 118, 124, 140 e.v., 151.
10)   W.    J.    Wieringa,    Economische    herorientering   in   Nederland   in   de    19e   eet,w
(Amsterdam   1955),   blz.   5/6.
lt) Sneller, a.w., blz. 86.
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Het is hier de plaats niet, diep in te gaan op de oorzaken van dit

weinig opwekkende beeld, dat nog gecompleteerd zou kunnen wor-
den met een schets van de kwijnende handel in diverse steden.

Ongetwijfeld :hebben daarbij „omstandighe(len en psychische fac-
toren" 12, Ihet maatschappelijk bestel en de mentaliteit der bevolking 13
een rol gespeeld. In hoeverre in het oorzakencomplex grotere waar(le
moet worden toegekend aan de ene of de andere factor, blijve op
deze plaats ver(ler buiten beschouwing. Wat hier meer ter zake doet
is dat aan het einde der 19e eeuw het beeld van de Nederlandse
economische situatie veel gunstiger was. In het derde kwart van die
eeuw werd het gelaat definitief naar de toekomst gewend. Toen ook

werd het maatschappelijk kader gevormd, waarbinnen een krachtige
industriele ontwikkeling mogelijk  was 14: psychische   factoren   en
maatschappelijke omstandigheden kwamen in elkaars verlengde te
liggen en hielpen gezamenlijk  de  rond   1850 volledig vastgelopen
economische machinerie op gang te brengen. Economisch gezien doet
na  1870 het modern kapitalistische stelsel in Nederland zijn intrede.
Dit betekende een eerst gestadige en naderhand snelle groei in de
richting van een moderne economie. Toen omstreeks  1895  de  inter-
nationale economisohe omstandigheden, waarover in de volgende
bladzijden meer zal worden vermeld, snel verbeterden en een nieuwe
lange golf van gunstige conjunctuur opkwam, die een paar decennia

lang stand zou houden, was de structuur van de Nederlandse econo-

mie dusdanig gewijzigd dat die internationale vloedgolf ons land als
het ware optilde en voortstuwde. Sinds 1870 was veel nieuws tot
stand gekomen, op het gebied van machine-nijverheid, stoomvaart en
scheepsbouw, door modernisering van de textielindustrie en door de
opkomst van nieuwe takken van industrie. Rotterdam had kunnen

profiteren van de snelle economische groei in Duitsland. De agrari-
sche produktie was bezig zich aan te passen aan de nieuwe ver-

1) J. G, van Dillen, Omstandigheden en psychische factoren in de economische
geschiedenis van Nederland (Utrecht 1949), titel.
13) Wieringa, a.w., blz. 6.
14) a.w. blz. 12.
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houdingen 15.  Men zou ook kunnen zeggen dat ons land tegen het
einde der  19e eeuw reeds mer ver gevorderd was op de weg naar de
zo noodzakelijke economisehe herorientering, waardoor zijn econo-
misch leven met de men inzettende gunstige conjunctuur mee om-
hoog kon worden gestuwd. Een economische herorientering overi-
gens die zich op alle terreinen van het economisch gebeuren ver-
toonde, niet alleen op dat van nijverheid en van landbouw, maar
ook op dat van *handel en van kapitaal 16. Hoefnagels noemt voor de
nieuwe ondernemersgeneratie  van  na   1870  typerend de geest  van
economisohe doelmatigheid, waarmee zij bezield was. Deze geest was
aanleiding tot het opkomen van een drievoudige rationaliserings-
tendens:
in de ondernemingsvorm -geleidelijkestijging wan het aantal N.V.'s;
in de,bedrijfsvoering - calculatie, arbeids-organisatie;
in het produktie-apparaat - aanwending moderne teahniek 17.

Voor de historisch geinteresseerde van vandaag zou het bijzonder
aangenaam zijn geweest als de 19e eeuwse Nederlanders wat meer

geld en energie hadden besteed aan het opzetten van goe(le statis-

tieken, met name met betrelcking tot de industritble ontwikkeling.
Ruim 50 jaar geleden uitte Blink reeds het verwijt dat het - toen
nog ! - met onze nijverheidsstatistiek zodanig gesteld was dat die in
het geheel niet bestond, en voorts dat wie iets over de nijverheid
wilcle weten totaal in verlegenheid verkeerde en zich moest behelpen
met  indirecte, zeer onvoldoende gegevens 18. Niettemin mogen  wij
ons gelukkig prijzen dat er althans nog iets aan statistisch materiaal

uit de vorige eeuw is overgeleverd, waarmee de economisch-struc-
turele ontwikkeling, die zich heeft voorgedaan, in ieder geval enig,
zij het weinig imponerend, relief kan worden gegeven.

is) Van Dillen, a.w., biz. 22/23.
16) Wieringa, a.w., blz. 13-20.
17)   H.   Hoefnagels,   Een  eeuw  sociale Froblematiek (Assen   1957),  blz.   33-36.
18) Th· C. Geudeker, Nijverheidsregistratuur in Nederland. Efficiency-dagen Oc-
tober 1931 (Purmerend z.j.), blz. 5/6.
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Enige jaren v66r het midden der  19e eeuw vond een nijverheids-
onderzoek plaats. De bedoeling van dit onderzoek was de regering
nauwkeurige gegevens te verschaffen over de Nederlandse nijverheid

omdat zij bij ontbreken van deze gegevens niet in staat was „om daar,
waar zulks anders welligt het geval zou kunnen zijn, de inlandsche
nijverheid boven de vreemde voor te staan" 19 Jammer genoeg is men
er niet in geslaagd het resultaat van clit nijverheidsonderzoek in zijn
geheel terug te vinden. De pogingen, in het Algemeen Rijksarchief
te 's-Gravenhage de ingekomen tabellen te voorschijn te brengen,

zijn niet met succes bekroond, en aangezien de provinciale besturen
geen eigen tabellen samenstelden, maar volstonden met doorzending
van de gemeentelijke, boden de gemeente-archieven de enige moge-
lijkheid tot reconstructie van de enqu6te van 1843. Helaas kwam
Brugmans niet verder dan de gegevens van 32 gemeenten te achter-
halen 20. Dit houdt   in   dat  de  enqudte  van 1843 althans  voor  dit
onderdeel van onze studie geen betekenis kan hebben.

Dit is daarentegen tot op zekere hoogte wel het geval met de

enqu8te van 1853.
Het hoofdstuk Ambachts- en Fabrieksnijvefheid in het Statistisch

Jaarboekie voor het Koninkrijk der Nederlanden (4e jaargang, 1854)
geeft informaties over de omstandigheden waaronder deze enqu6te
werd  ingesteld. Dit Jaarboekje werd gedurende de jaren  1851  tot en

met   1868,   van   1857   af als Jaarboek,  door het Departement  van
Binnenlandse Zaken uitgegeven 21.

Dit Departement nu richtte in het begin van 1853 aan de colleges

van Gedeputeerde Staten van de verschillende provincies een circu-
laire, waarin verzocht werd de gemeentebesturen aan te sehrijven,

opdat deze  in hun verslagen over  1853 een opgave zouden verwerken

19) Geciteerd bij L J Brugmans, Statistieken van de Nederlandse Nijverheid uit
de eerste helft  der   19e  eettw,   le  stuk  ('s-Gravenhage   1956),  blz.   XXIX.
20) a.w·. blz. XXX.
21) Geschiedenis van de statistiek in het Koninkrijk der Nederlanden. Bijdragen
tot de statistiek ran Nededand. Nieuwe volgreeks.   Deel 14 ('s-Gravenhage   1902),
blz. 6 en 23.
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van het aantal en soort fabrieken, van het aantal arbeiders - zo
mogelijk voor elk geslacht en gesplitst naar volwassen personen en
kinderen - en van het aantal stoomwerktuigen. Bovendien werd
een opgave gevraagd van het hoogste en laagste bedrag der werk-
lonen, alsmede een aanduiding van de toestand waarin de diverse

bedrijfstakken zich bevonden. Hoewel wrij algemeen aan het verzoek
van het Departement werd voldaan, ondervonden de meeste gemeen-
tebesturen niettemin grote moeilijkheden, die vooral hieruit voort-
vloeiden dat verschillende fabrikanten weigerden de gevraagde ge-
gevens te verstrekken. Het gevolg was dat slechts hoogst onvolledige

opgaven werden verkregen, waaruit geen compleet overziaht kon

worden vervaardigd. Het Departement kwam daarom niet verder dan

de opstelling van een staat, waarin het aantal fabrieken, ingedeeld
naar soort en per provincie, werd vermeld. Iedere soort was getotali-
seerd. Een algemeen totaal per provincie en voor het gehele land
ontbrak. Later heeft Geudeker de tamelijk omvangrijke staten in een
studie getotaliseerd en kwam hij tot het volgende overzicht:

TABEL 2: Aantal fabrieken in Nederland (1853)

Noord-Brabant 1509

Gelderland 1287

Zuid-Holland 2135

Noord-Holland 1942

Zeeland 533

Utrecht 287

Friesland 1208

Overijssel 533

Groningen 1115

Drente 298

Limburg 707

Het Rijk 11554

Uit het Statistisch Jaarboekje valt op te maken dat er in 1853,
voor zover aan de gemeentebesturen opgegeven en derhalve in de
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enqu8te verwerkt, 370 fabrieken en werkplaatsen met stoomkracht
werkten. Deze hadden (le beschikking over 587 stoomketels en 382
stoomwerlauigen, tezamen met een vermogen van 7193%  P.K. 22.

Weinige jaren later werd opnieuw een poging ondernomen om te
komen tot een duidelijk overzicht van de Nederlandse nijverheid en
nu door de Nederlandsche Maatsohappij ter bevordering van nijver-
heid. In het licht van het vorenstaande is deze behoefte aan uitge-
breide gegevens begrijpelijk bij een Maatschappij die zich blijkens
haar naam de bevordering van de industrie ten doel stelde. Deze,
sinds 1836 zo geheten Maatschappij, die in 1777 als Oeconomische
Tak van {le Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen was
opgericht,   en  die  in    1921   -   na  n6g  een   naamsverandering  in   het
begin der 20e eeuw - in de bekende Nederlandsche Maatschappij
voor  Handel en Nijverheid werd herdoopt 23,  beschouwde  het  ken-
nen van de toestand der fabrieken als een van de eerste vereisten
voor haar werkzaamheden. Al jaren probeerde de Maatschappij
juiste gegevens te verzamelen, omdat men steeds meer overtuigd
raakte van het onvolledige der Ibeschikbare beschrijvingen. Na een
mislukte poging de zaak op gang te brengen via het ministerie van
financien, ontmoette de Maatschappij een gunstig onthaal bij het
ministerie van binnenlandse zaken: dit ministerie verschafte een
uittreksel uit de gemeenteverslagen van 1857, voor zover deze be-
trekking hadden op de toestand der plaatselijke nijverheid. Hoewel
de inhoud van dit uittreksel teleurstellend was, besloot men het toch
uit te geven, niet als offici8le statistiek van de nijverheid, maar als
een „Staat van de Nederlandsche Fabrieken", die moest opwekken
tot het verder verzamelen van opgaven, teneinde de weg te banen
voor een meer volledige statistiek 24.  Van deze uitnodigende werking

22) Geudeker, a.tv., blz. 11/12, 13, 15.
23) J. Bierens de Haan, Van Oeconomische Tak tot Nederlandsche Maatschappij
voor Nijverheid en Handel 1777-1952 (Haarlem 1952), blz. X, 93, 138, 148.
:4) Staat van de Nederlandsche Fabrieken volgens de verslagen der gemeenten
(Haarlem   1859),   blz.   1-11.
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van de „Staat" is niets terechtgekomen. Tal van industrielen zagen
er het nut niet van in en verwachtten alleen maar moeilijkheclen van
het bekendmaken van de feitelijke stand der industrie, in de vorm
van intrekking van accijnsrestituties en het opleggen van nieuwe
lasten.

Interessant voor de kennis van de situatie van de nijverheid in het
gehele land waren vooral twee gegevens: in de „Staat" kwamen
slechts twee fabrieken voor met meer dan  1000 arbeiders  (Paul van
Vdissingen en Dudok van Heel, Amsterdam en P. Regout, Maas-
tricht). Bovendien laat vergelijking van de toenmalige lokale sprei-
ding der industrie met de tegenwoordige zien dat er zich verrassende

wijzigingen hebben voorgedaan, hoewel in sommige streken de in-
dustrie blijkbaar zo kraohtig wortel heeft geschoten dat zij zich tot
nu toe  met ere heeft kunnen handhaven 25.

Bijna  15 jaar later ondernam de Nederlandsche Maatschappij  ter

bevordering van nijverheid opnieuw een poging een volledige statis-
tiek van de Nederlandse fabrieks- en ambachtsnijverheid te doen

opstellen, doordrongen als zij was van de grote behoefte aan een
dergelijke statistiek. De samenstelling ervan werd, met toestemming
van de regering, opgedragen aan de heer L. J. Brinckman, adjunct-
commies bij de afdeling Statistiek'van het Departement van Binnen-
landse Zaken. De samensteller ontleen(le zijn gegevens aan de
hoofdstukken XII van de verslagen over de toestand in de gemeenten
(jaarverslagen 1871), die ingevolge de gemeentewet van 1851 jaar-
lijks opgesteld werden. Toen de Maatschappij over onvoldoende
financien voor het uitgeven van het verzamelde statistische materiaal
bleek :te beschikken, geschiedde de uitgave cvoor rekening van het
ministerie van binnenlandse zaken,  in  187426.

Deze nieuwe statistiek was alleen in Jhaar omvang, niet naar haar
vorm afwijkend van die van 1859. Ook nu waren er geen algemene

25) Geudeker, a.w., blz. 19/20.
26) Statistiek van de fabrieks- en ambachtsnijverheid in Nederland ('s-Gravenhage
1874), blz. VII/VIII.
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totaalcijfers vermeld. Wederom zorgde Geudeker voor totalisering,

samengevat in onderstaand overzicht:

TABEL 3: Aantal fabrielwn in Nederland (1871)

Noord-Brabant 9614

Gelderland 3132

Zuid-Holland 3988

Noord-Holland 3769

Zeeland 789

Utrecht 400

Friesland 3993

Overijssel 959

Groningen 4465

Drente 637

Limburg 1894

Het Rijk 33640

Bij vergelijking van tabel 2 en 3 stuiten wij op het euvel van

niet-exacte   definiering.   In   het   onderzoek  van   1854 is sprake  van
„fabrieken",  in dat van  1874 van „ambachts- en fabrieksnijverheid".

Het is zonder meer duidelijk dat onder laatstgenoemd begrip veel
meer inrichtingen kunnen worden begrepen, met name ook veel
eenmansbedrijfjes.

Voor wat Noord-Brabant betreft, blijkt dat alleen al voor de
bedrijfstakken grof- en hoefsmederijen, bierbrouwerijen, boender-

makerijen, klompenmakerijen, koren- en pelmolens, kuiperijen, leer-

looierijen, oliemolens, wagenmakerijen en schoenmakerijen, een
totaal van 5587 „fabrieken" kan worden berekend. Blijkens de statis-

tiek telde elk afzonderlijk bedrijfje in deze bedrijfstakken geen of
maar een of enkele arbeider(s). Schoen-„fabrieken" waren er in
Noord-Brabant  in  1871 niet minder  dan  2574 !

De  tabel en de overige gegevens uit de Statistiek betreffende 1871
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stellen ons, hoe belangwekkend zij vooral in de details ook mogen
zijn, niet in staat een juist beeld te krijgen over de gehele ambachts-

en fabrieksnijverheid. Aan een uitnodiging door de minister van
binnenlandse zaken, Geertsema, tot correctie van de gegevens door
de belanghebbenden, is niet voldaan. Toen twee jaar later, in een
nieuwe poging, rechtstreeks circulaires aan de fabrieken werden ge-
stuurd, was het resultaat wederom een fiasco.

Zagen wij hiervoor dat het aantal met stoomkracht werkende
fabrieken, het aantal stoomketels,  stoomwerktuigen  en  P.K.  in  1853
respectievelijk 370, 587, 382 en 7193K bedroeg, uit de „Statistiek
van het Stoomwezen"  van 1877 blijkt  dat  dn  dat  jaar dem aantallen
waren gestegen tot 2159, 2952, 2775 en 31451. Door de Stoomwet
van   1869  was de Dienst  van het Stoomwezen  in het bezit  van  een

geregeld bijgehouden overzicht van alle bestaande stoomketels en
Stoomwerktuigen. Het ministerie van binnenlandse zaken ging in
1877 over tot publikatie van een statistiek betreffende „toepassing
van het stoomwezen op (le nijverheid", een publikatie die in de jaren
1880 tot en met 1883 werd herhaald 27.

De laatste keer dat in de  19e eeuw geprobeerd is tot een enigszins
sluitende nijverheidsstatistiek te komen, geschiedde dit op aandrin-

gen van de Engidtecommissie  1886.  Op 13 oktober  1886 werd  uit de
Tweede Kamer een commissie benoemd, die tot taak kreeg een
enqudte te houclen over de volgende punten:
a.  „Welke is de werking van de wet van 19 september 1874 Stbl.

no. 130 (houdende maatregelen tot het tegengaan van overmati-
gen arbeid en verwaarlozing van 1cinderen), ook in verband met
artikel 82 van de wet van 17 augustus  1878.  Stbl. no.  127 7

b.   Welke is de toestand van fabrieken en werkplaatsen hier te lande,

met het oog op de veiligheid, de gezondheid en het welzijn der
werkliedenP In hoeverre worden tot verbetering van dien toe-
stand maatregelen van Overheidswege vereisolit7" 28*

27) Geudeker, a.w., blz. 24-28.
28) Geschiedenis van de statistiek, blz. 139/140.
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In  paragraaf  7  van het verslagder parlementaire Enqudtecommissie
(27  juli   1887) werd aandacht besteed  aan de gebrekkige statistische
gegevens, die ter beschikking stonden. De commissie gaf de dringen-
de wens te kennen dat in eenkorte tijdspanne in het gehele land
door enige ambtenaren een inventarisatie van de bestaande fabrieken

en werkplaatsen zou geschieden. De regering voldeed aan dit ver-
langen. Er werden twee ambtenaren ihiervoor vrijgesteld, de inge-
nieur van het Stoomwezen Struve,(Amsterdam) en de ingenieur van
de Rijkswaterstaat Bekaar (Maastricht). In twee jaar tijds bracht (lit
tweetal een schat van gegevens bijeen over de aard van de grotere
fabrieken, hun inriditing, de veiligheids- en gezondheidsmaatregelen,
de personeelsbezetting en de gebruikte drijfkraaht.

De daaruit samengestelde Nijverheidsstatistiek Struve - Bekaar

werd gepubliceerd in de eerste jaargang van de Verslagen der
inspecteurs  van den arbeid,   die  per   1   maart   1890 op grond  van  de
Arbeidswet 1889 in functie waren getreden. E6n van dezen was
Struve zelf. Deze statistiek verschaft het eerste vrij afgeronde beeld
van onze toenmalige industrie. Alle industriegebieden waren ge-
enqudteerd, behalve Limburg en Tilburg. Over deze provincie en
deze   gemeente  had   de   EnquStecommissie   van 1886 reeds  vrij   vol-
ledige gegevens bijeengebracht, zodat zij niet nog eens doorgelicht
behoef<len te wor{len. In 1903 is een bewerking versohenen van het
onderzoek Struve/Bekaar, vermeerderd met de gegevens over Lim-
burg en Tilburg uit 1887. De cijfers van deze bewerking hebben
alleen betrekking op de Nederlandse grootindustrie, zoals die in de

jaren 1887 - 1889 aanwezig was. Dit ver]daart het grote verschil in
het aantal getelde fabrieken (3339) met de uitkomsten van de tel-

lingen van 1853 (11554) en 1874 (33640). In de aantallen van 1853
en 1874 waren  ook de ambachtsnijverheid  en de kleine industrie

begrepen:'.

29 Geudeker, a.w; blz. 30/32.
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TABEL 4. Overzicht industrie 1887-1889 SO                                                                                                                                                                                                                     S

Aantal arbeidersNummer Aantal
der Naam der groep bedrijven mannen vrouwen vrouwen

totaalFoep jongens gehuwa ongehuwd

1        Aardewerk, diamant, glas, kalk enz. 381 17920 727 1852 20499

2           Boek- en steendrukkerij enz. 243 6727           7           62         6796

3        Bouwwerken (ind. reiniging gebouwen)          67           1894           2            43          1939
4 Chemische industrie                           65           1918           22 406 2346

5       Hout- en stroobewerking, kurk enz. 330 7299          17 269 7585

6        Kleding en reiniging 231 2059 419 2199 4677

7                     Kunstindustrie                                                                                 11                             266                          -                              -                           266
8 Leder, wasdoek, caoutchouc enz.                41            617          -             1           618
9        Winning en eerste bewerking metalen

enz.*                                    32          847          5           12          864

10        Bewerking van metalen 200 6535          11 195 6741

11          Papier enz.                                            69 2023 165 593 2781

12 Scheepsbouw, voertuigen enz.                82         7563          4          16        7583
13         Stoom- en andere machines 134 9526          13           53         9592
14 Textielindustrie 419 19800 1112 7591 28503

15                  Verlichting, olie, vernis,  vet enz. 147 4319          45 669 5033

16        Voedings- en genotmiddelen 854 27187 470 2643 30300

Totaal 3339 116500 3019 16604 136123

* zonder mijnbouw

30) S. Bauer, Die Gewerblicke Nachtarbeit der Frauen (Jena 1903), blz. 316a (Beilage E).



Met deze gecombineerde nijverheidsstatistiek Enqudtecommissie -
Struve/Bekaar is meteen ook de laatste afgeronde weergave van de
toestand der totale Nederlandse (groot)industrie in de vorige eeuw

gepubliceerd.  Niet dat in het laatste decennium der  19e eeuw geen
incidentele gegevens over de nijverheid meer werden verzameld,
maar een totaalvisie is daaruit niet meer geresulteerd. Zo bevinden
zich  in de processen«verbaal  van  de  Enqudtecommissie  van 18 april
1890, de Staatscommissie van Arbeids-Enqudte, ingesteld ingevolge
de  wet  van 19 januari 1890, „houdende voorbereidende maatregelen
tot het verkrijgen van de noodige kennis van feiten en toestanden ter

beoordeling in hoeverre aanvulling  van de sociale wetgeving vereischt

wordt" 31, een groot aantal verspreide gegevens over de situatie van

de nijverheid en de arbeidsverhoudingen, maar geen eigenlijk statis-

tisch materiaal inzake fabrieken en werkplaatsen. In het verslag van
de eerste afdeling dezer Staatscommissie werd opgemerkt dat zij niet
was overgegaan tot een hernieuwd onderzoek naar de fabrieksplaat-
sen  die  in  1887  door de parlementaire commissie waren bezocht,

omdat zij de grote omvang van haar enqudte nog niet groter had
willen maken. Voor een vergelijking had het echter van belang
kunnen zijn als zij toch een nieuw onderzoek had ingesteld 32.

Ook in de verslagen van de inspecteurs van den arbeid komen in

de jaren  1890 - 1900 her en der verspreid belangwekkende bijzonder-
heden over industrieen voor, maar ook hier zoekt men tevergeefs
naar een totaalbeeld van de Nederlandse nijverheid.

Een verschijnsel, dat ongetwijfeld aandacht verdient, is geweest
dat  in de tweede helft  van  de  19e  eeuw het aantal arbeiders  per

bedrijf geleidelijk aan is gestegen. Zo kan aan Hoefnagels het
volgende staatje worden ontleend, dat betrekking heeft op de con-
centratie van arbeiders in fabrieken in de oudste industriestad,
Maastricht:

11) Geschiedenis van de statistiek, blz. 140.
32) Verslag van de eerste afdeeling der Smatscommissie van Arbeids-Enqudte aa,:-
gaande onderscheidene takken van bedriji z.p.z. j., verslag (v66r blz. 1).
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1841 571 arbeiders in 7 fabrieken,
1860 3006 arbeiders in 25 fabrieken,
1887 4959 arbeiders in 10 fabrieken,
1914 6057 apl)eiders in de 5 grootste fabrieken.

Uit nog een ander, landelijk, gegeven bleek de concentratie-
tendens van de arbeiders in minder fabrieken, maar van grotere

omvang. Zo vormden in  1903 de werklieden, waarop de bepalingen
van de ongevallenwet van toepassing waren en die werkzaam waren

in  bedrijven  van   1000 man personeel  en meer, reeds 13% van het
totaal 33.

Concluderencle kan met instemming warden aangehaald bet
woord van Brugmans: „De geschiedenis van de Nederlandse nijver-
heid    tussen     1870   en    1914   ligt   voor een belangrij,k   deel    in    het
duister" 84. Niettemin kunnen met dezelfde sehrijver enige tenden-
sen worden gesignaleerd,  die  zioh  in de ontwi]okeling van de industrie
in  ons land hebben voorgedaan 35.  Daar  was  allereerst de relatieve
toeneming van de industrie, de industrialisatie, die te danken was
aan een complex van oorzaken, o.e. de noodmak tot het opnemen

van bevolkingsoverschotten en de onttroning van het huisgezin als
produktiecentrum. Een tweede tendens werd gevormd door de

centralisering van industrieen in bepaalde plaatsen of streken, of
simpelweg het verminderen van het aantal eenheden van sommige
soorten van fabrieken, onder gelijktijdig toevallen van een belang-

rijker plaats aan de overgebleven eenheden. Tenslotte was nog een
derde tenlens in de Nederlandse nijverheid werkzaam. Zij vertoonde
zich met name in het laatste kwart der vorige eeuw en bestond uit
een toenemende specialisatie.

Al deze onderstromen mondden uit in een groeiende betekenis
van de industrie voor de economische structuur van ons land. Tegen
het  einde  van  de  19e eeuw kon dan  ook wor<len gesproken  van  de

35) Hoefnagels, a.w; blz. 37.
54) Brugmans, Paardenkracht, blz. 311.
35) Brugmans, Welvaart en historie, blz. 123-127.
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achteruitgang van handwerk en huisindustrie en van het veldwinnen
van het fabriekssysteem.

Deze verandering voltrok zich in diverse vormen. Soms groeide uit
een eenvoudig ambachtsbedrijf een grote fabriek. In andere gevallen
ging een manufactuur over in een fabriek, dan wel huisindustrie in
een fabriekmatige produktiewijze. Vanzelfsprekend kwam het ook
meermalen voor dat de fabriek g66n voorgeschiedenis had, omdat
een nieuw etablissement was geboren in een tevoren niet bestaande

produktietak. Voorbeelden van deze vier vormen van verandering
waren:

a.  de blikindustrie, de bierbrouwerijen;
b.  de papierindustrie, de scheepsbouw;

c.  de textielindustrie, de schoenmakerij, de sigarenindustrie;
d. de margarine-industrie, de elektrische industrie, de chemische

industrie, de rijwielindustrie 86.
De mening is verkondigd dat de technisch moderne nijverheid in

ons  land pas aanwezig was omstreeks   1910. Toen eerst  zou  het  vol-

ledig moderne kapitalisme in Nederland zijn intrede hebben gedaan.
Mbt Brugmans kan deze opvatting rustig worden gekwalificeerd als
een miskenning van wat, na 1870, in de 19e eeuw zelf reeds tot
stand was gekomen. Sinds  1870  is er sprake geweest  van een voort-

durende, gestadige groei op industrieel terrein. Het machinale in-
dustriele grootbedrijf en de kapitalistische geest zijn na laatstge-
noemd jaar tot wasdom gekomen en hebben hun stempel op de

samenleving gedrukt, ook in Nederland: het economische leven ver-
anderde geheel van structuur 87, zelfs de landbouw werd gedeeltelijk
geindustrialiseerd 38.

36) Brugmans, Paardenkracht, blz. 315-344.
n) a.w., blz. 353; Wieringa, het verloop van de industrialisatie besprekende, noemt
de periode 1860/1870-1914 de eerste fase van de industrialisatie van de Neder-

landse volksverhouding, met aan het einde nagenoeg alle relevante kenmerken
aanwezig; zie W. J. Wieringa, Arbeid en samenleving in historisch perspectief, in
Arbeid op de tweesprong. Opstellen, uitgegeven ter gelegenheid van het vijfen-
zeventigiarig bestaan der Arbeidsinspectie ('s-Gravenhage 1965), blz. 8-10.
38) Sneller, t.a.p.,  blz.  91  e.v.
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b. De economisch-Conjuncturele ontwikkeling
Reeds lang heeft men in het economische leven in het algemeen

een periodiciteit waargenomen.  Al  in 1837 theeft Samuel Jones  Loyd,
de latere Lord Overstone, op deze algemene cyclische beweging
gewezen: „De geschiedenis van wat wij gewoon zijn de handels-
toestand te noemen is zeer deerrijk: wij vinden de conjunctuur aan
verschillende periodiek terugkerende wisselingen onderhevig. Zij
maakt 1klaarblijkelijk een niet te ontkomen cyclus door. Eerst bevindt
zij zich in een toestand van rust - dan komt de verbetering - (lan
groeiend vertrouwen - prosperiteit - opwinding - overproduktie -
krampachtige inkrimping van het bedrijfsleven - depressie - stag-
natie - ellende en dan tenslotte weer de toestand van rust" 89.

Deze schilderachtige beschrijving van het conjunotuurverschijnsel
had theoretisch nog niet veel om het lijf en men moest (lan ook tot
1862 wachten, voordat Juglar met zijn boek Des crises commerciales
et leur retour pdriodique en France, en Angleterre et aux Etats-Unis
de eerste aanzet gaf voor een conjunctuurleer. Tot aan het ver-
schijnen van dit boek hield de economische wetenschap zich enkel

bezig met crises, ook handels- en afzetcrises genoemd, die zij al naar
gelang hun verschijningsvorm met de namen algemene, agrarische,
krediet- of industriele afzetcrises aanduidde.

Sinds Juglars constatering dat deze crises periodiek plachten terug
te keren, werd *het begrip crises meestal alleen nog gebruikt om er
het keerpunt tussen de hausse of hoogconjunotuur en de depressie

fbaisse) of laagconjunctuur mee aan *te geven 40.

De conclusie waartoe Juglar op grond ven een analyse van de
afwisselende hausses en baisses in het economisehe leven in het
algemeen kwam, was dat gesproken kon worden van een golfbe-
weging, die zioh in een periode van 8 A  10 jaar van prosperiteit en
depressie naar een nieuwe voorspoedperiode bewoog. Deze golfbe-

89) L. J. Zimmerman, Geschiedenis van het economisch denken, 6e druk ('s-Gra-
venhage 1963), blz. 215.
40) G. Schmijlders, Konjunkturen und Krisen, 5e druk (Reinbek bei Hamburg
1962), blz. 8.
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weging wordt tegenwoordig, op initiatief van Schumpeter, als „jug-
lar" aangeduid. Naarmate het statistisch onderzoek meer verfijnd
werd, ontdekte men dat niet gesproken kon worden van 66n cyclus,
maar dat de algemene conjunctuur het gevolg was van verschillende

cycli van afzonderlijke duur. Zo werd de conjunctuurtheorie nog
verrijkt met de „kondratieff", een lange golfbeweging van verschil-
lende tientallen jaren, genoemd naar een Russische statisticus (1926),
maar reeds eerder door een Nederlands economist ontdekt (van
Gelderen, 1913).

Een derde golfbeweging  werd  in   1923  door  Crum en Kitchin

gesignaleerd. Haar duur bedroeg 40 maanden. Deze cyclus wordt
tegenwoordig, wederom - zoals bij beide voorgaande - in navolging
van Sehumpeter, „kitchin" genoemd 41.  De  zeer korte, korte en lange

conjunctuurgolven werken op elkaar in, versteken en verzwakken

elkaar. Hun som, de gehele conjunctuurbeweging dus, neemt zeer

grillige vormen aan, waarin de lange golf, de „kondratieff', evenwel
duidelijk herkenbaar blijft 42.

Schumpeter, wiens gezag in deze materie niet gering is te achten,
dateerde de eerste „kondratieff"   van    1787   tot    1842.    Het   was   de

cyclus van de industriele revolutie. Ieder van de zes „juglars", die
zij bevatte, hield een fase van die industriele revolutie op verschil-
lende gebieden in, te beginnen met de katoenindustrie, die zich als
nieuwigheid naast <le oude textielindustrieen plaatste. De twee<le

„kondratieff",  van  1843  tot  1897  was de cyclus van het ijzer  en  het

staal, in het bijzonder via de bouw van spoorwegen. De „juglars"
waren hier de verschillende fasen van de spoorwegbouw, bijzonder
duidelijk met name in de Verenigde Staten, waar zij bijna de gehele
tweede helft  van  de  19e eeuw beheersten. De derde „kondratieff'
begon  in  1898  en was de cyclus van de elektriciteit, de chemie en
de  motor 43.

41) Zimmerman, a.w., blz. 215/216.
41) A. Preduhl, Das Ende der Weltwirtschaftskrise (Reinbek bei Hamburg 1962),
blz. 21.
43) a.w•, blz. 22; men zie voor een beschrijving van de tweede „kondratieff" ook
Brugmans, Welvaart en historic, blz. 80-84.
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De vraag die zich, op <lit punt aangekomen, onontkoombaar op-
dringt is waar zich de economische golfbeweging in moderne zin
het eerst heeft vertoond. Omdat de eerste lange golf ook wel de
cyclus van de industriele revolutie wordt genoemd, zal het geen
verwondering baren dat Engeland wordt aangewezen als het lan(1
waar de ritmische beweging zich het eerst openbaarde. In Engelan(1
immers is de industriele revolutie begonnen, hier ook is het moderne
kapitalisme het eerst ingetreden. Andere landen zijn gevolgd, naar-
mate zij in de modern kapitalistische sfeer werden opgenomen. Deze
constatering is voor de besohrijving van de economisch-conjuncturele
ontwikkeling van Nederland van doorslaggevende betekenis. Nage-
gaan dient te worden, wanneer zioh in ons land de eerste conjunc-
tuurverschijnselen hebben voorgedaan, en vooral ook hoe de Neder-
landse economie heeft gereageerd op het ritme van het economische
leven in de omringende landen gedurende de tweede helft der
19e eeuw.

Voorzover Nederland in die tijd nog in een vroegkapitalistische
fase verkeerde, in hoofdzaak gekarakteriseerd door landbouw en
kleine industrie en niet door het industriale grootbedrijf, machine-
wezen en kredietstelsel, zal de internationale economische golfbe-
weging vermoedelijk niet de gehele Nederlandse samenleving in al
haar lagen beroerd hebben. Dit laatste kon pas gesohieden, zodra ons
land in de periode van het moderne kapitalisme was aangeland.

Van bijzonder belang was het een on(lerzoek in te stellen naar het
voorkomen in Nederland van de lange golf, de „economische ebbe
en vloed", die door Kondratieff duidelijk is aangetoond voor Enge-
land, Frankrijk en de Verenigde Staten; en wel speciaal naar de
lange golf die inzette omstreeks het midden der  19e eeuw, steeg tot
het  crisisjaar 1873, daama daalde tot omstreeks  1895,  om  toen  weer
plaats te maken voor een nieuwe stijging, die zich tot aan de eerste

wereldoorlog uitstrekte. Op het gebied van het historisch conjunc-
tuumnderzoek is te onzent evenwel nog maar betrekkelijk weinig
verricht. De enige grotere studie, die tot nu toe de hier aangesneden

problematiek diepgaand behandelde, was een in 1935 versehenen
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dissertatie van J. Ridder, die eohter een te korte periode bestreek om
representatief te zijn voor een beschrijving van de ontwikkelingsgang
der Nederlandse economie gedurende de 19e eeuw 44, Ridder, die
zioh in zijn werk een conjunctuur-analyse van Nederland in de jaren
1848 tot  1860 tot taak stelde,  twam  al  spoedig tot de tbevinding dat
de Nederlandse conjunctuur omstreeks   1850  op het eerste gezicht
modern, kapitalistisoh en industrieel leek. Maar bij nader inzien
bleef van deze schijn niets over. De oplossing van deze discrepantie,
dat uiterlijk wel kentekenen aanwezig waren van een moderne

conjunctuur, maar dat de Nederlandse economie innerlijk niet bij
machte was die conjunetuur eelfstandig en uit eigen kracht in het
leven te roepen, vond Ridder hierin dat de oorzaken van de Neder-
landse conjunctuurverschijnselen buiten het land gezocht moesten
worden. Zij waren volgens hem te vinden in Engeland, dat reeds
circa 50 jaar de invloed der moderne conjunctuur had ondervonden.
Er was sprake van een sterke economische invloed van Engeland.
Zonder het contact met (lit land en zonder dat daar een conjunctuur-

cyclus aanwezig was, kon in ons land geen ,beweging in het volks-
inkomen ontstaan, die zozeer gelijkenis vertoonde met een moderne

conjunctuur. Er moet dan oak, volgens Ridder, worden gesproken
van een afgeleide conjunctuur in Nederland. De twee categoriean,
vereist om in een land een moderne conjunotuur te doen ontstaan,
te weten het (bank)krediet ten behoeve van de nijverheid en de
moderne onbegren*le produktie, waren  hier niet aanwezig.

Wat deze eerste categorie betreft kan worden vastgesteld dat de
kredietmarkt en de nijverheid in ons land destijds inderdaad nog
maar weinig met elkaar te maken hadden. In alle duidelijkheid is
dit gebleken, toen de directie van de Nederlandsche Bank in een
advies aan de Minister van Financien over twee plannen van rond
1850 tot oprichting van een creditinobilier-maatschappij schreef:

„De nijverheid te ondersteunen door haar geld te leenen; aan de
nijverheid deel te nemen door vennoot in allerlei ondernemingen te

44) Brugmans, a.w., blz. 77/78, 85/86.
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worden; zelf en onder eigen beheer nijverheidsondernemer te worden
en als zoodanig alle denkbare publieke werken, landbouw, fabrieks-
nijvenheids- en handelszaken te ondernemen en te drijven, is een
denkbeeld, dat alleen in tijden eener ziekelijke overspanning ingang
kan  vinden".   Rond 1850 voelde alleen  de  handel in goederen  en
effecten behoefte aan krediet. Over het algemeen ging de belang-

stelling van de particuliere bankier niet uit naar de nijverheid. In
het midden der vorige eeuw was de nijvevheid bij het geldbeleggend
publiek toch al niet in de gunst. Had zij niet in 1851, op de tentoon-

stelling van Londen, ons land een hopeloos Liguur laten slaanP De
handel, dAt was Nederlands trots ! Op de tentoonstelling van Parijs,
in 1855, moest daarom (le Nederlandsche Handel-Maatschappij de
plaats van de nijverheid innemen, om de roem van Nederlands
commerciele en koloniale grootheid in ieder geval tegenover de
vreemdelingen te handhaven.

Oppervla]tkige besohouwing van indices, ontleend aan het verloop
van de kapitaal- en geldmarkt, van de internationale handel en van
de scheepvaart, zou - volgens Ridder - kunnen leiden tot de con-
clusie van een opgewekte conjunctuur in de vijftiger jaren. Deze
conjunctuurbeweging was evenwel van zuiver buitenlandse oor-
sprong. De eerdergenoemde indices fluctueerden meer ten gevolge
van de bedrijvigheid in het buitenland dan door een hausse in het
binnenlandse ·bedrijfsleven. Dit laatste was toentertijd nog maar
weinig krachtig. Er was geen sprake van een veelheid van moderne
industriele bedrijfsgroepen. Van de drie soorten nijverheid: trafieken
(veskeers- en veredelingsindustrieen), fabrieken (loonintensieve be-
drijven met name in (le grotere gemeenten) en nijverheid ten platte-
lande, was alleen de eerstgenoemde kapitaalintensief en wel door de
uitgebreide tbelegging in grondstoffen en eindprodukt, niet door de
machines. De belangrijkste kapitaalintensieve industrieen waren de
suikerraffinaderijen in de zeesteden en de papierindustrie in de
Zaanstreek, waarin de industriale revolutie  al v66r  1850 op gang was
gekomen. Behalve enkele machinefabrieken in sommige plaatsen
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waren dit wel ongeveer de belangrijkste moderne industriale bedrijfs-
groepen. De meeste specifiek Nederlandse bedrijfstakken waren

samengesteld uit kleine vroeg-kapitalistische „fabriekjes". Want ook
de tweede groep, de fabrieken, bestond niet uit een krachtige ge-
mechaniseerde industrie, terwijl de dwang ·tot mechanisatie bij de
derde soort, de nijverheid ten plattelande, ten enenmale ontbrak. De
katoennijverheid in Twente b.v. wed door de directie van de Ne-
derlandsche Handel-Maatschappij primair als een vorm van werk-
verschaffing aan velen gezien en uit sociale overwegingen opzettelijk
in de huisindustriele sfeer gehouden, terwijl de wolnijverheid, die
vooral simpel en {legelijk goed vervaardigde, haar afzetgebied hoofd-
zakelijk in het binnenland vond 45, met name op de klei.

Waar in de periode  1848 -  1860 noch de moderne industrie, met
haar onbegrensde produktie, noch een met deze industrie nauw
verbonden bankkrediet in Nederland aanwezig waren, kan de con-
clusie niet anders luiden dan dat de Nederlandse economie zieh in
die tijd afzijdig moet hebben gehouden van de internationale golf-
beweging en dat de opgewelote situatie in diverse takken van het
economische leven hier te lande alleen aan buitenlandse invloeden
te danken is geweest.

Over de peiode van 1860 tot 1895 heeft Brugmans zijn licht
doen schijnen. Hij noemde zijn onderzoek nia meer dan „een

"vluchtige verkenning op een goeddeels onontgonnen terrein . Aan
de ihand van de statistiek van de Nederlandse in-, uit- en doorvoer,
die   sedeN 1846 geregeld is verschenen,  bezag  hij  de  mate  van  ge-
bruik van ingevoerde grondstoffen (ijzer, staal, hout, brandstof en
katoen) en de grootte van de uitvoer van exportgoederen (touwwerk,
katoenen goederen en meekrap). De hierover aanwezige cijfers en
grafieken gebruilote hij als verificatiemateriaal, nadat hij als goede

graadmeter voor de industriele ontwikkeling en de daarin plaats

45) Ridder, Conjunctuuranalyse, biz. 13/14, 50, 58, 64, 130-137.

24



hebbende conjunctuurveranderingen had gevonden: de invoer van
fabrieks- en stoomwerktuigen. Daar de Nederlandse machine-indus-
trie haar produkten ook uitvoerde, achtte Brugmans de berekening
van een invoersurplus minder gewenst; de invoercijfers omvatten

dientengevolge mede de eventuele doorvoer. Ondanks deze onnauw-

keurigheid Iblijven deze cijfers interessant genoeg! In de omvang
van deze invoer komt de korte golfbeweging (juglar) duidelijk tot
uiting: opgaande lijn 1850 - 1856, daling 1856 - 1859, stijging 1859 -
1866, (ontbreken 1868 - 1875), laagtepunt 1876, stijging 1876 -
1883, daling 1883 - 1886, stijging 1886 - 1892, daling 1892 - 1895.

Neemt men de lijn der negenjarige gemiddelden, waarbij de korte

golven wor(len geislimineer{1, dan verkrijgt men een beeld dat een
onondez,broken stijging laat zien, maar met een reactie in <le tachtiger

jaren <1881 - 1889). Met zekerheid kan worden aangenomen dat
het economische teven  in  Nederland  tussen   1880  en   1890  een  ver-
traagd ontwikkelingstempo te zien heeft gegeven. De kenmerken van
de vaderlandse industrie  in de tweede  helft  der   19e eeuw vatte

Brugmans als volgt kort samen: de invloed van de internationale
economische golfbeweging deed zich gevoelen, maar werd soms
overwoekerd door bijzondere factoren, zoals,b.v. met betrekking tot
de nauwe relatie van de katoenindustrie met Nederlandsch Oost-India,

waardoor de verhoudingen in de kolonien veel meer dan de ritmiek
in het Westerse ec:onomisohe leven beslissend waren voor de op- en
neergang. De conjunctuurschommelingen vertoonden zich het dui-

delijkst in de modern=kapitalistisch gepganiseerde industrieen. De
kleine bedrijven, die nog in groten getale voorkwamen, reageerden,
inzoverre zij hun produkten exporteerden, negatief op de conjunc-
tuur en tonden hun in haussetijden slinkende afzet niet zelden ge-
durende de depressieperioden vergroten. Of ditzelfde ook gold voor
het klein bedrijf met binnenlandse afzet, was volgens Brugmans bij
gebrek aan gegevens niet uit te maken. Wel wees naar zijn mening
het beschikbare materiaal in die riahting.

Nadat ook nog aandacht was besteed aan de ontwikkeling van de
scheepvaart, de rentestand en het prijsniveau van agrarische pro-
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dukten, hield Brugmans zich bezig met de vraag, in welke verhou-
ding de prijsbeweging van agrarische produkten heeft gestaan tot de

beweging der lange en korte conjunctuurgolven. Door het uitblijven
van Russisch graan (Krimoorlog, 1853) steeg de prijs der granen
aanzienlijk, tot het hoogtepunt in 1855. Toen de algemene conjunc-

tuuromslag  van   1857 kwam (korte golf), bevonden de graanprijzen
zich  reeds in volle daling.  Ook  over  het  jaar   1866 kan geenszins
worden gezegd dat conjunctuuromslag en agrarische crisis samen-

gingen. In dat jaar kwamen de graanprijzen, in stijging, van het
laagtepunt 1864/65  af.
Daarna worden de verhoudingen echter geheel anders: 1873/74
hoogste graanprijzen, 1873 hoogtepunt korte golf; beide gelijktijdige
terugval. Evenzo gingen  in   1882  en   1890 de agrarische conjunctuur
en de industriele hand in hand. Voor wat betreft de lange conjunc-
tuurgolf is het duidelijk waar te nemen dat deze in zijn daling
(1873 - 1895) vrijwel parallel heeft gelopen met de daling van de
landbouwprijzen in de petiode van + 1875 tot 1895.

Daarv66r was de situatie in Nederland volkomen anders geweest
dan elders in de wereld. Dit valt op te maken uit het volgende

staatje betreffende de landbouwprijzen:

TABEL 5. Verloop  landbouwpr#zen  in  19e  ecuw

LAnd Daling Stijging Daling

Nederland 1817-1825 1825-1860 1875-1895

Engeland 1810-1848 1848-1870 1870-1895

Verenigde Staten 1817-1843 1843-1874 18741895

Uit deze tabel kan worden afgelezen  dat ons land  van   1825   tot

2 1843/48 stijgende graanprijzen kende (elders dalende) en van
1860 tot 1875 ongeveer gelijkblijvende (elders stijgende). Het eerste

was een belemmering voor de industrie (concurrentie·•bezwaar), het
tweede een voordeel; inderdaad betekende, volgens Brugmans, de

periode    1850- 1870   voor   Nederland de overgang   naar de modern-

kapitalistische sfeer, zodat  na  1870 ons land  niet  meer de achterlijke
positie in West-Europa van voorheen innam.
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De conclusie van Brugmans over het onderwerp „Nederland en
conjunctuur  na  1860"  was  dat  de  invioed  van de conjunctuurgolven,
die in de verder voortgeschreden landen van West-Europa en in (le
Verenigde Staten de economische ontwikkeling nu eens voortstuw-
den, dan weer afremden, zich in ons land wel deed voelen, maar
niet ingrijpend. De hoofdreden hiervan was, ook volgens hem, dat
althans tot  1870 de voorwaarden  voor een sterke conjunctuurritmiek,

namelijk de aanwezigheid van het machinale industriale grootbedrijf
en een allesbeheersend bankwezen, niet vervuld waren. Er bestond
tot op zekere hoogte een correlatie tussen modern georganiseerd
bedrijf en conjunctuurinvloed, en een omgekeerde tussen kleinbe-

drijf en conjunctuur. Daardoor bracht het kleinbedrijf een ver-
zachting van de conjunctuurinvloed, evenals - zoals hiervoor aan-

gegeven - de ontwikkeling van de landbouwprijzen voor wat betreft

de,korte golven,tot 1873.
Eerst laat, later dan in andere West-Europese landen als Engeland,
Frankrijk en Belgie, is in ons land de industriele revolutie gekomen.
Vandaar dat de vertraging in het ontwikkelingstempo, die de andere
landen tussen    1873   en    1895    te zien hebben gegeven,    zich    hier

slechts als een matige reaotie  in de jaren '80 lieeft vertoond 46.

c. De economische-politieke ontwikkeling

Wanneer men heden ten dage in een land als Nederland, een
]and met een z.g. georienteerde economie, spreekt over „economische

politiek", dan kan men een veelheid van vormen bedoelen. Een niet
eens volledigheid pretenderende opsomming hiervan, gebaseerd op
een studie van Andriessen, is bijzonder verhelderend ten aanzien
van de grote verschillen die er tussen de huidige situatie en die van
de tweede helft der 19e eeuw op dit punt bestaan.

Economische politiek omvat thans volgens deze opsomming:
I. Beleid gericht op conjunctuurstabilisering (budgetpolitiek, mo-

netaire politiek, loon- en prijsbeleid);

46) Brugmans, a.w., blz. 86-100, 112-117.
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II. Beleid gericht op sociaal-eeonomische rechtvaardigheid (sociale
verzekeringen, belastingpolitiek, subsidiepolitiek, loon- en prijs-
beleid);

III. Structuur- en groeipolitiek <industrialisatie, regionale industrie-

spreiding, produktiviteitsbevordering, vestigingspolitiek, concur-
rentiebevordering, loon- en prijsbeleid, belastingpolitiek, sector-

politiek - i.c. bouw-, landbouw-, middenstands-, vervoers-, ener-
giebeleid);

IV.   Internationale  handels- en betalingsbalanspolitiek 47.

Hoe geheel anders   was de situatie   rond    1850!   In    1848   was   in
Nederland het liberalisme aan de macht gekomen. Onder leiding
van Thorbeeke zou het gedurende twee dec:ennia onbeperkt heersen
en aan de Nederlandse economische politiek een nieuwe richting
geven 48. Een nieuwe richting, want tevoren had ons land, vooral tot

1840, gevaren op de door koning Willem I uitgezette koers inzake
het economische beleid. Deze koers werd bepaald door de eisen
voortvloeiende uit een centrale politiek van welvaartsbevordering.
Koning Willem I heeft het met deze politiek niet gemakkelijk gehad.
Niet alleen moest hij haar opbouwen in een land dat haar, behou-

dens gedurende de korte Bataafs-Franse periode, nooit had gekend,
maar hij had tevens tot :taak een systeem te vin{len dat zowel aan
het Noorden, als aan de toegevoegde Zuidelijke provincies bevredi-
ging zou kunnen schenken 49.   In  het  ene  deel  van het nieuwe

koninkrijk lag het economische zwaartepunt anders dan in het
andere. De belangen van de nijverheid vroegen in het Zuiden een
sterker accent dan in het Noorden. Bij de handel was het omge-
keercle het geval. De politiek van koning Willem I kan, m&t Brug-

47) J. E. Andriessen, Economic in theorie en praktijk (Amsterdam-Brussel 1964),
biz. 268/369.
48) Brugmans, Paardenkracht, blz. 214.
49) Men zie hiervoor: H. F. J. M. v. d. Eerenbeemt, 1813: voortzetting van een
nieuwe welvaartspolitiek,    in   Sociale   Wetenschappen    1963,    no.    3, blz. 165-197,
en vooral het slot van dit artikel.
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mans, een laat-mercantilistische worden genoemd, die in toenemende
mate door vrijheidsdenkbeelden werd gemitigeerd.

Deze laat- mercantilistisehe politiek <kende diverse elementen :
douane (tarief-)politiek, industriesteun, investeringen op instigatie
van de koning, wegenaanleg, kanalenbouw, handelstractaten, bevor-

dering van het Nederlands fabrikaat, enzovoort.
De tariefpolitiek was Naatinercantilistisch, omdat zij door uitvoer-

rechten en zelfs door uitvoerverboden de onontbeerlijke grond- en
hulpstoffen in het land probeerde te houden en zich dus niet be-
perkte tot bescherming van de nationale produktie door middel van
invoerrechten en invoerverboden. De tariefpolitiek werd achtereen-
volgens neergelegd in de tariefwetten van 1816, 1819 en 1822. De
laatste had geldingskracht tot 1845.

De direote nijverheidssteun was gegoten in de vorm van subsidies
uit de Staatskas. Sinds  1821 wed namelijk een jaarlijks  aan  te
vullen fonds gevormd, waaruit premies zouden wor(len verstrekt aan
industrieen, die door de tarieven niet voldoende werden gesteund.
Persoonlijke steun verleende koning Willem I daarenboven aan
nieuwe industriele en handelsondernemingen door het nemen van
aandelen. Handelstractaten, die in een protectionistische wereld
als die van Willem I een onmisbaar element vormden, werclen af-

gesloten met Pruisen (1837), het Duitse Tolverbond (1839), Frank-
rijk (1840), Engeland (1837), Belgie (1846), de Verenigde Staten
(1839).

De bevordering van het Nederlands fabrikaat vond met name
plaats door het koninklijk besluit van  1  juni  1820, dat maatregelen
bevatte ter opbeuring van de inlandse fabrieken van lakens en
andere wollen manufacturen.

Nogmaals gezegd: hoe geheel anders werd de toestand rond  1850.

De gedachte die toen zegevierde, dat ieder zijn eigen belang het
beste kende en dit ook het beste wist na te streven, ging gepaard
met de opvatting dat vrije, onbelemmerde concurrentie vanzelf tot
het hoogste maatschappelijke rendement zou leiden. Ingrijpen van
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de overheid in het economische leven, in welke vorm ook, werd in
principe fout geacht. De vrije markt€conomie zou er vanzelf toe
leiden dat di& producenten de strijd op de markt zouden winnen
die het beste produkt tegen de laagste prijs aanboden.

Het is duidelijk dat dergelijke opvattingen moesten leiden tot een
reeks van maatregelen, die afschaffing van belemmerende bepalin-
gen en van overheidsingrijpen beoogden. Deze tendens, die op grond
van economische theorieen ontstond, werd nog bevorderd, doordat
buitenlandse voorbeelden, zoals Engeland en Frankrijk, tot navolging

uitnodigden.
De eerste werkelijke „vrijmaking" voltrok zich op scheepvaartge-

bied. De drie scheepvaartwetten die de minister van financien,
Mr.   P.   P. van Bosse,   in   1850   in het Staatsblad   wist te brengen,

brachten in de scheepvaartpolitiek een radicale wijziging: zij maak-
ten een einde aan de bevoorrechte positie die de Nederlandse scheep-

vaart tot dan toe in het eigen handelsverkeer had genoten.
Een volkomen liberale tariefwet kreeg Nederland   in   1862.   Het

stelsel hiervan, door de minister van financien, G. Betz, voorgesteld
en door de Staten-Ceneraal aanvaard, kwam op het volgende neer:
5% invoerrechten op fabrikaten, 2 A 3% op halffabrikaten, geen in-
voerrechten op grondstoffen; afschaffing van alle uitvoerrechten,
behalve op lompen. De wet betekende het einde van de bescherming
der binnenlandse nijverheid. Dat de bevordering van het Neder-
lands fabrikaat verdween, is niet anders dan logisch te noemen. Met
name  werd  in   1862  het  in Chet voorgaande gememoreerde  K.B.  van
1   juni 1820 ingetrokken.

Het fonds der nationale nijverheid was reeds eerder, in  1846, ter
ziele gegaan, hetgeen (le afsluiting van de periode der overheids-

subsidies aan het bedrijfsleven betekende.

Wegneming van barrides, (lie het economische leven in zijn vrije
ontplooiing belemmerden, dht kan ongetwijfeld het hoofdelement in
de economische politiek der Jiberalen worden geacht. Haast automa-
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tisch moesten zij daarom ook hun aandacht wijden aan het belasting-

stelsel, in het bijzonder aan de bestaande accijnzen, hoewel bij de af-
sohaffing van diverse dezer belastingen ongetwijfeld ook sociale mo-
tieven hebben meegespeeld. Achtereenvolgens werden afgeschaft:

het accijns op schapen- en varkensvlees (1852), op het gemaal (1855),
op  steenkolen  en  turf (1863), terwijl  in   1865 de plaatselijke accijn-
zen verdwenen.

Dit gehele scala van belemmeringen-ophefmakende maatregelen
is uiteraard niet zonder tegenwerpingen doorgevoerd. Bij de scheep-

vaartwetten ontmoette de regering weerstand bij de Amsterdamse
handelaren en rederijen en bij de Groningse scheepbouwers. Het
ontwerp·tariefwet  van 1862 wekte verzet   in de industriele wereld,
vooral in het Zuiden des lands. Teneinde tot de afschaffing van
plaatselijke accijnzen te komen waren niet minder dan ms wetsont-

werpen nodig!
Daar komt nog bij dat het een grote misvatting zou zijn te ver-

onderstellen,  dat de liberale economische politiek, zoals  die  na   1850
tot bloei is gekomen, er alleen maar op gericht was bdetselen op te
ruimen. In werkelijkheid hebben de liberalen, bij al hun streven de
ovenheid uit het economische leven terug te dringen, er anderzijds

voor gezorgd dat infrastructurele maatregelen konden worden door-
gevoerd in de vorm van het op grote schaal tot stand brengen van

openbare werken: spoorwegen, waterwegen, communicatiemiddelen
(post, telegraaf). Zij wer(len daanbij geleid door de overtuiging dat
op dit terrein de staatswerkzaamheid betere resultaten afwierp dan
de particuliere activiteit.

De  tariefwet  van  1862,  die voor Nederland een liberaal grens-
reohtelijk systeem bracht,   is  naar  haar essentie  tot   1932 van kracht

gebleven. Door een wetswijziging in 1877 werd het vrijhandelska-
rakter der tarieven nog geaccentueerd. Een verdere technische her-
ziening  kwam  in   1895 tot stand: op enkele artikelen  werd  het  in-
voerrecht hoger gesteld dan 5%. Deze hogere tarieven droegen echter
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geen beschermend karakter. Zij waren fiscaal van aard of hielden
verband met binnenlandse accijnsheffingen.

Dit alles wil niet zeggen dat de liberale economische politiek in
de tweede helft der  19e eeuw in ons land volkomen ongestoord kon
wor(len gevoerd. Zoals wij al zagen, rees bij de totstandbrenging van

sommige maatregelen verzet. Van niet minder betekenis was dat
- evenals bij de opkomst van de liberale economische politiek -
ook later invloeden van buiten de landsgrenzen te constateren waren.
Omstreeks 1880 begon in diverse landen het proteetionisme  de  vrij-
handelstendensen te overwoekeren: Duitsland ging tot industriele en

agrarische    bescherming    over    in 1879, Frankrijk volgde    weldra
(1881), terwijl in de Verenigde Staten de protectie haar hoogtepunt
bereikte  in   1890,  met  het Mc Kinley-taidef. Alleen Engeland bleef
onverkort aan de vrijhandel trouw 50.

Ook in ons land werden stemmen gehoord, die om een andere
economische politiek op agrarisch en industrieel gebied vroegen. Tot
in de Staten-Genemal werd hun invloed merkbaar.

Vooral de katholieken in het Zuiden ageerden sterk. Hun orga-
nische maatschappijbeschouwing dreef hen tot het bepleiten van
nationale bemoeienis. Ook vertegenwoordigden zij een middenstand
van kleinere boeren en kleine nijveren, die voor de binnenlandse
markt produceerden. Deze markt diende omtuind te worden! Hen
prikkelde het voorbeeld van Duitsland, waar de katholieke partij
graag me.t Bismarck had meegewerkt om zijn tarief tot stand te doen
komen, waarin nijverheid en landbouw solidair werden beschermd.
Een in het oog springende uiting van deze gezindheid onder katho
lieken  kwam van Bahlmann 51. Dit katholieke kamerlid stelde  in
1889 invoerrechten op tarwe, rogge, grutten en erwten voor. Door-

80) Brugmans, a.w., blz. 136-155, 21+238, 375/376, 387; voor de persoonlijke
steun van Willem I aan het bedrijfsleven en voor de betekenis van het Fonds ter
bevordering van de Nationale Nijverheid zie ook: H. F. J. M. van den Eerenbeemt,
Bedrijfskapimal en onder,lemerschap in Nederland (Leiden 1965), blz. 22/25.
51) Sneller, Anderhalve eeuw, blz. 87.
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dat kamerontbinding plaats vond, kwam ihet voorstel echter niet in
behandeling 52.

In  de jaren 1894/95 mondde het optreden tegen het vrijhandels-
stelsel andermaal in een d6marche in de Tweede Kamer uit. Het
kamerlid Dobbelman verklaarde: „Het schijnt, dat bet vrijhandel-
stelsel als een dogma wordt beschouwd, dat voor altijd en overal,
onder welke omstandighe(len ook, voor waar gehouden moet wor-
den". Dat Dobbelman zelf niets van deze dogmatisering moest we-

ten, bleek uit de motie die hij indiende. De tekst ervan luidde: „De
kamer van oordeel, dat eene herziening en uitbreiding van ons tarief
van invoerrechten tot verbetering van den toestand van landbouw
en industrie en in het belang der sohatkist dringend wordt geeisolit,
gaat over tot de orde van den dag".

Op 14 maart 1895 vonden in de Tweede Kamer de beraadsla-

gingen over deze motie plaats. De regering verklaarde zich ertegen.
Minister Roall noemde protectie een olievlek. Was zij er eenmaal,

dan breidde zij zich uit. De motie verwierf geen meerderheid. Zij
werd verworpen met 52 tegen 33 stemmen. Deze verhouding was
in het economisch-politiek liberale Nederland echter wel een teken
aan  de  wand.   Het  liet  zioh  in 1895 aanzien  dat de vrijhandel  het
wel  eens hard te verduren zou kunnen krijgen 53*

Op die 14e maart 1895 was de man die de hele periode van
economisch-structurele, -conjuncturele en -politieke ontwikkelingen
had meegemaakt, en die zich - zoals wij nog zullen zien - mis-
schien meer dan enig ander verweerd had tegen het vrijhandelstelsel
als dogma, Armand Diepen, nog geen drie weken overleden!

§ 2. De wollenstoffenfabrikanten en hun bedrijfstak

In het geheel van het Nederlandse economische leven en met

52) Brugmans, a.w., blz. 290.
53) H. van Velthoven, Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch, dl 2, (Amsterdam
1938), blz. 176.
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name in de sector van de nijverheid is de textielindustrie gedurende
de  19e  eeuw  een  niet  te verwaarlozen factor geweest. Brugmans
noemde haar voor de tijd rond 1820 „de belangrijkste industrietak".
Van de „oude" textielnijverheid (Ixiden, Haarlem) was in het begin

der    19e eeuw weinig   meer   over. Daar stond tegenover   dat   in   de
landelijke gebieden als Twente en Noord-Brabant een nieuwe tex-
tielnijverheid was opgekomen. In beide gevallen ging het hoofd-

zakelijk om het huisindustriele systeem, dat echter verschilde van de

vroegere huisindustrie in de steden: het waren meestal boeren die in
de wintermaanden over vrije tijd beschikten en die in opdraeht van
ondernemers of „commissiebazen" in hun eigen huizen arbeid ver-
richtten. In Noord-Brabant zag men toen al hier en daar een con-
centratie van spinners of wevers in een werkplaats, waaruit een
fabriek kon groeien. Kleinbedrijf was regel, het afzetgebied veelal

regionaal. Met de geringe omvang der bedrijfseenheclen hing een
finder verschijnsel samen, te weten de sterke sprei<ling van de indu-
strie. Van de latere concentratie van de textielindustrie was in het
begin van de 19e eeuw nog weinig te merken. Rond 1820 ontbrak
deze  nijverheid  in geen enkele provincie 54.

Textielindustrie was toen in het Noorden der Nederlanden vrij-
wel gelijk te stellen met wol- en linnenindustrie. In de eerste tak
trad de moderne ontwikkeling eohter eerder op dan in de tweede.

De wolindustrie op haar beurt omvatte grotendeels „lakenfabrieken".
Over deze „fabrijken" zijn statistische gegevens uit 1819 overgeble-
ven. Zij hebben betrekking op alle toenmalige provincies van het

Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, dus inclusief de Belgische,
en geven aan: de aantallen fabrieken en werklieden, de middel-
prijzen der arbeidslonen, de afzetgebieden en de toestand der fa-
frieken   in vier tijdvakken    (v66r 1814, 1814-1816, 1817-1819,
31 december 1819).

54) Brugmans, a.w., blz. 70/72.
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TABEL 6. Lakenfabrijken 1819

Aantal werklieden Middelprijs arbeidslonen Afzetgebied Toestand
AantalProvincie

bedrijven Ouderen Kinderen

Ouderen Kinderen in centen in centen v66r na I II III IV
per dag per dag

1814 1813

\Ioord-Brabant 115 1732 605         59         18 Bn. Bn. G. K. K. K.
Limburg   10  103 16  49 17 Bt. Bn. G. G. K. K.
Gelderland                      1                  21               36               75               25 Bn. Bn. G. M. K. K.
Zuid-Holland                   6                350              -              100              - Bn. Bn. G. G. K. K.(- (-Bt.          Bt.
Utrecht                           1                  40              -              140              - Bn. Bn. K. K. K. K.
Overijssel                      1                10             -              75             - Bn. Bn. G. K. K. K.
Luik 292 6833 1171          74         27 Bn. Bn. G. M. K. K.(- (-Bt. Bt.
West-Vlaanderen  1   1  -  25  - Pl. Pl. M. M. K. K.
Namen    4   -  -  -  - Pl. Pl. M. M. M. M.
Antwerpen                   55               180             12              53             20 Bn. Bn. G. M. M. K.(- (-Bt. Bt.
Luxemburg 173 370                   --                    54                   -             Fr. Bn. G. M. K. K.

Totaal 659 9640 1840  82  22 - - G. M. K. K.
- -

70         21

Afkortingen. Bn. Binnenland I = v66r 1814 G. = Gunstig
Bt. Buitenland II = 181+1816 M. = Middelmatig

w   Pl. Plaatselijk III = 1817-1819 K. = Kwijnend
Fr. Franlaijk IV = 31/12/1819



Er is op gewezen dat de statistieken van 1819 voorzichtig moeten
worden geraadpleegd. Met name is de grens tussen baas en werk-
nemer dikwijls moeilijk te trekken. Spinners of wevers, die in de
huisindustrie werkzaam waren, konden in verschillende gradaties
van een patroon of ondernemer afhankelijk zijn. Bovendien was veel

plattelandsnijverheid een nevenwerkzaamheid van boeren. De pro-
vinciale en gemeentebesturen hebben op dit punt geen aanwijzingen
van hogerhand gehad, zodat de velledigheid, betrouwbaarheid en
vergelijkbaarheid van het statistisch materiaal in deze ongetwijfeld
wel wat te wensen overlaten. Niettemin bevat dit diverse interes-
sante aanwijzingen, waarom het hier dan ook werd weergegeven.

Uit de statistiek der „lakenfabrijken" van 1819 blijkt immers
zonneklaar dat het zwaartepunt van de wolnijverheid in de Neder-
landen duidelijk in het Zuiden heeft gelegen (Luik tot en met
Luxemburg   525   van  de 659 fabrieken,   8567  van (le 11480 arbei-

ders). Tevens blijkt dat van de noordelijke provincies Noord-Brabant
onbedreigd de grootste aantallen fabrieken en arbeiders telle (115
van  cle 134 „noordelijke" fabrieken,  2337  van de 2913 „noordelijke"
arbeiders). Het zwaartepunt van de (Noord-)Nederlandse wolindu-
strie lag toen derhalve reeds in Noord-Brabant. Bovendien kan men
vaststellen dat de afzetgebieden van de Nederlandse wolindustrie

vrijwel geheel en van de Noord-Brabantse geheel binnenlands waren,

terwijl .tenslotte de gehele Nederlandse wolindustrie  in   1819  kwij-
nend werd genoemd.

Gevraagd naar de „verhindering aan den onbelemmerden gang
der fabrijken" werd omstreeks deze tijd uit Tilburg geantwoord:

„1° Den enormen invoer van vreemde lakenen en andere wolle
manufacturen

2° De vrije uitvoer van de inlandsche wollen
3°  Voor het ogenblik  nog de bestaande douane linie tussen  de

noordelijke en zuidelijke provincien" 55o

Als „middelen van herstel of aanmoediging" werden de volgende

65) Brugmans, Statistieken van de Nederlandse Nijverheid I, blz. XXIV, 84-87,
322/323.

36



aangewezen: „Prohibitie van sommige artikelen als lakenen beneden

de 80 stv., baaien, carsayen, duffels, bevers, calmuks en sergies, of

ten minsten, zoo men dit stelzel onvoegzaam beschouwd, een inko-
mend regt van  30 tot  15% bij graduele afdaling, en wel dat de min-
ste kwaliteiten de hoogste regten zullen betalen, terwijl er op de fijne
lakens van 12 tot 15 pct. zou behoren te worden vastgesteld, ten
einde de inlandse fabrijkant worde(n) in staat gesteld met den uit-
lander te kunnen concurreren". Voorts werden gememoreerd: een
uitvoerverbod van inlandse wol, aanmoedigingspremies voor een
verhoogde wolproduktie door bevordering van de schapenteelt, een
monopolie voor inlandse wollenstoffenproducenten met betrekking
tot gouvernementskleding, eventueel een nationaal etiquette (voor
binnenlandse manufacturen) en (le inrichting van lakenhallen.

Dem verlangens zijn kennelijk niet tot dovemans oren gericht
geweest. De tariefwetten  van   1822  en 1845 betekenden, zoals  trou-

wens  ook,  zij   het in mindere  mate,  die  van   1816  en   1819,  voor  de
industrie van wollen manufacturen een krachtige bescherming, zoals

uit onderstaande tabel blijkt:

TABEL 7. Tarie wetten 1816 tot en met 1945

Soort I/II 1816 1819 1822 1845

Ruwe wol            I TR 1/5%             vrij              vrij
II   1 of 2% 2% 1% 1%

Wollen garens      I 3% 3% f 6,_ f 6,_
II 3% 3% f  1,-                            vrij

Lakens                         I 8% 8% f 40,- d f 50,- f 45,_
II TR 1/5%             vrij              vrij

Toelichting: I = invoerrecht; II = uitvoerrecht; TR = tabellenrecht,
d.w.z. 1/5% of 1736 cent per 100 Ned. ponden naar keuze.

Alle rechten per 100 Ned. ponden.

De bijzondere belangstelling der regering voor de wolindustrie

Week nog uit diverse maatregelen, vervat in het reeds in § 1, c
genoemde Koninklijk Besluit  van  1  juni 1820, „houdende  maat-
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regelen ter opbeuring der inlandsche fabrieken van lakens en andere
wollen manufacturen". Dit K.B. bepaalde dat voor 's lands dienst in

Europa en in {le kolonien, alsmede voor 's lands uitzendingen van
gouvernementswege naar Indie, alleen die lakens en andere wollen
manufacturen in aanmerking kwamen die geheel in het binnenland

vervaardigd en van een getuigschrift van inlandse fabricage voorzien
waren. Bij invoer op Java en Madoera gold voor deze goederen vrij-
dom van rechten. Ook de besturen van wees- en armhuizen en der-
gelijke, die uit 's Rijks kas voordelen of onderstand genoten, moch-
ten alleen inlandse wollen manufacturen gebruiken. De koning
gebruikte voor zichzelf en zijn hof alleen Nederlandse wollen stoffen
en raadde zijn hoge ambtenaren aan dit voorbeeld te volgen. Er
werd een nationaal teken of etiquette ingevoerd, dat door de wol-
fabrikanten gebruikt en vanwege de plaatselijke besturen onder-
tekend diende te worden. Lakenhallen kregen een officiele sanctie

(Leiden) of werden opgericht (Till)urg).
Deze garantie van een belangrijk afzetgebied moet voor de wol-

lenstoffenindustrie van die dagen een grote waar(le hebben gehad.
Zij kon zieh nu toeleggen op de vervaardiging van artikelen, waarin

zij de concurrentie met het buitenland aanvankelijk niet aandurfde.
Pieter Vreede getuigde in zijn Vervolg der Proeve om de verheffing
van diep vervallen Fabrijkwezen te vereenigen met de belangen van

den  koophandel, de zeevaart,   den  landbottw,  enz.,  uit   1824,  dat  de
wolnijverileid, die v66r het K.B. zeer in verval was, onmiddellijk
weer tot grote bloei twam. Deze bloei is ook concreet aan te geven

in cijfers:
1824 1827

invoer lakens f 1.110.312,- f 514.360,-
uitvoer lakens f 233.954,- f  5.244.396,- 56

Over het derde en vierde  decennium  der  19e  eeuw  is  met  be-
trekking tot de wolnijverheid in ons land betrekkelijk weinig bekend.

Na   1830  ging een belangrijk afzetgebied verloren  door de opstand
56) Verviers, De Nederiandsche Handelspolitiek, blz. 287, 290/291.
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en afscheiding {ler zuidelijke provincies en het verbod van handel
met deze. Gelukkig ontstond er geleidelijk aan een grotere behoefre
aan wollen kleding in diet binnenland, die tijdelijk weer wat meer
activiteit bracht. Men zag uit naar allerlei middelen om wat meer
stabiliteit in deze industrie te krijgen. Zo werden in verband met de

nog steeds voortdurende buitenlandse concurrentie nog hogere in-
komencle rechten gevraagd, doch, evenmm als een uitbreiding van
het  K.B.  van   1820  tot alle ambtenaren, verkregen.

Na 1840 volgde opnieuw een inzinking. Het einde  van de status

quo in de Belgische opstand betekende dat voor het leger weinig
meer werd besteld. Anderzijds vond veel invoer van Duitse en
andere vreemde lakens plaats. Het onafhankelijk geworden Belgie
stelde hoge invoerreehten voor wollen stoffen  vast 57.

Rond het midden der  19e eeuw maakte de wolnijverheid, blijkens
de opgewekte toon der daaromtrent vermelde gegevens in de ge-
meenteverslagen, een gunstige  tijd  door 58.  Hoe  is  dit  te  verklarenl

In tegenstelling tot de katoennijverheid, die in ieder geval ook
voor een vreemde markt, de Indische, werlote, vond de wolnijver-
heid haar afzetgebied in het binnenland en wel hoofdzakelijk bij het
welvarende deel van de boerenbevolking, die gesteld was op de

stevige, zware inlandse (lakense) stoffen. Het is daarom verklaarbaar
dat een stijging van het volksinkomen direct aan dem nijverheid ten
goede kon komen. Dit gold des te meer, toen de agrische bevolking
van Nederland tot grotere welvaart kwam. Deze bevolking nu be-
leefde  in de jaren  na   1850 een relatief goede  tijd. Zo bedroeg  de
waarde van de Nederlandse oogst, in duizenden guldens, gedurende
de jaren 1851-1860 59  (zie  overzicht op pagina  40) :

Deze toegenomen welvaart in de landbouw in het midden der
19e eeuw, die tot diep in de jaren '70 duurde, was reeds enige tien-
tallen jaren voorbereid door grotere exportmogelijkheden van zuivel-

5') Van Velthoven, a.w; blz. 42/43,69.
58) Geudeker, Nijverheidsregistratuur, blz. 16.
w) Ridder, a.w., blz. 137/138.
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1851 91.824 100 1856 151.907 165

1852 93.425 101 1857 136.588 148

1853 118.513 128 1858 127.383 138

1854 160.045 174 1859 113.449 123

1855 146.176 159 1860 145.878 158

Indexcijfer 1851 = 100

produkten en produkten van de ontluikende ,tuinbouw naar het snel
geiindustrialiseerde Engeland 6°  en  door de vraag  in de opkomende

grotere steden in Nederland. Maar de grote stuwkracht voor een
bloeiende lanell)ouw kwam pas, toen in een periode van brede ver-

spreiding van de moderne fabrieksnijverheid in West-Europa en van
toenemende vrijhandel de markten der omringende industrielanden
open kwamen te liggen voor Nederlandse agrarische voortbrengselen,
de Engelse markt voorop, maar weldra gevolgd door (ie Duitse en
de Belgische 61.

Door de nauwe verbondenheid van de wolindustrie met de wel-
vaart der landbouwende bevolking, deed de welvaartsstijging ten
plattelande de winstmogelijkheden van de wolnijverheid sterk toe-
nemen.

Dat het deze industrie direct na 1850 goed moet zijn gegaan, is
eehter niet alleen deductief gif te leiden uit de duidelijke relatie met
de gunstige economische toestand ten plattelande. Ondanks gebrek-
kig materiaal blijkt toch ook uit enkele cijfers dat de situatie in de
wolnijverheid in deze jaren een gunstige moet zijn geweest. Niet-
tegenstaande belangrijke prijsstijgingen van ruwe wol en wollen
garens in het buitenland, respectievelijk op de wolmarkten te Ham-
burg en in Engeland en niettegenstaande een in vele jaren stijgende
invoer van buitenlandse stoffen, wist (le Nederlandse wolnijverheid
de invoersaldi van de genoemde goederen te handhaven en bewees

zij daarmee dat haar greep op de grondstoffen minstens even sterk
was als die van de buitenlandse industrie.

60) W• B. Kloos, Het Nationaal Plan (Alphen aan de Rijn 1939), blz. 77.
69 Sneller, t.a.p., blz. 62-64.
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Ridder heeft deze cijfers weergegeven in de onderstaande statistiek:

TABEL 8. Woln#verheid  1848-1860

f 1.000,_ Prijsindices

1847-1850 = 100

Jaar Invoersaldi Invoersaldi
Uitvoersaldi + (volgens Soetbeer)
Invoersaldi -

(wollen garens) (wollen goederen)(ruwe wol) ruwe wollen
wol garens

1848 -- 1072 937 8479         --      --

1849 -- 530 1231 9577         --      --

1850 -- 431 1110 9878         --      --
1851 -- 764 1129 9328 106 104

1852 -- 945 1243 9275 102 103

1853 -- 526 1107 8268         99      107

1854 -- 1121 1138 9339 105 102

1855 + 916 1403 9882         95       98

1856 + 465 1315 9614 109 106

1857 -- 266 1426 10035 121 118

1858 + 423 1305 9275 113 122

1859 + 3154 1298 10803 116 134

1860 -- 234 1474 11334 120 139

De goede gang van zaken wordt ook bevestigd door de bedrijfs-
berichten.   Van   1849  af  is er steeds sprake geweest van grote bloei
en  bedrijvigheid   in de wolnijverheid, waarbij   na 1852 telkens  als
oorzaak werd aangegeven: de toenemende welvaart van de boeren-

stand.  Pas  in 1858 werden de berichten iets minder. Men zocht  de

oorzaak in het zachte weer en in de enigszins dalende landbouw-
uitkomsten (die verminderden, zoals wij zagen, inderdaad van 1856
tot 1859 ieder  jaar!), maar vooral  in  de hoge invoerrechten  in  het
buitenland.   In 1859 waren de wolnijveren echter weer geheel  te-

vreden.

De wolindustrie heeft na 1850 uiterlijk alle kentekenen vertoond
van beinvloed te zijn door de moderne conjunctuur. De hausses en
depressies vielen juist in de daarvoor aangewezen tijdvakken. Toch
is deze indruk, volgens Ridder, verkeerd en was hier sprake van een
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zuiver toeval. Zelfs waagde hij de stelling te poneren, dat er, indien
de boerenstand nu eens niet de voornaamste afnemer van wollen
stoffen was geweest, maar wel de grote massa van de bevolking, juist
een omgekeerde tendens te bespeuren zou zijn geweest, omdat de
toestand der arbeiders er direct  na 1850 verre van rooskleurig heeft

uitgezien. De vermogensvermeerdering had in die jaren voornamelijk
plaats in de agrarische gebieden van Nederland. Eerst toen de mo-
derne gemechaniseerde industrie haar intrede ging doen, d.w.z. na
1870, en de produktie door middel van handwerk meer en meer

vervangen werd door maohinale voortbrenging, Icon ook de arbei-
dende klasse gaan profiteren van de vergroting der winstmogelijk-
heden 62.

In de textielindustrie in het algemeen en in de wolindustrie in het
bijzonder heeft  zich  in de decennia  na   1850 een vdrgaande concen-
tratie voorgedaan. Zij resulteerde,    voor   wat de laatstgenoemde   be-

drijfstak betreft,  in de volgende cijfers  voor   1871.

TABEL 9: Wollenstoffenfabrieken   187163

Noord-Brabant 144

Gelderland                    1
Zuid.Holland                4
Friesland                      4

Groningen            39
Limburg                 5
Totaal 197

Een nadere analyse van deze globale cijfers maakt de mate van
concentratie ecliter nog veel duidelijker.

62) Ridder, a.w., blz. 138, 168/169, 184, 196, 204.
63)   Statistiek  van  de   fabrieks-   en  ambachtsnijverheid   1874,   blz.   441.
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TABEL 10. Wollenstoffenfabrieken  1871  -  gedetailleerd 64

Werklieden Stoom-
Aan- werk- P.K. Opmerkingental Mannen Vrouwen Jongens Meisjes Totaal

tuigen

Noord-Brabant Asten             1       24          6           8           8         46        -    - ook katoenen
stoffen in
produkde

Eindhoven            13          130                53                12                 6 201 -    -   ook linnen en
katoenen

Grave                       1           103                   4                  18                 -- 125 - - idem
Stratum 2      140         --           7         23 170 2     35    --

Tilburg 125 2890 326 971 430 4617        53    854    --
Woensel                  2            70                   4                 34                   7 115 1 15 ook katoenen

Gelderland Scherpenzeel            1             36                  -                 40                 -                 76               - - personeel tevens
voor 13 andere
fabrieken

Zuid-Holland Leiden 4      242         40         55          29 366 5 571/2 ook diverse

andere taken

Friesland Sneek            4       --         --         --         --         --        --    --    --

Groningen Groningen               13                3                   -                      3                    18                   24                 -         - ook katoenen
Hoogezand     26      16        2         5         1        24       -    - ook katoenen

en andere
stoffen

Limburg Horst          1      17        10         1        -        28       -    - ook katoenen
Maastricht 1 37  12  6  -  55  1 30 -
Roerrnond                           3                     84                              18                              16                             -- 118 1 15 ook katoenen

                                                                                                         en halfwollen

64)  a.it'., blz.  10,  19, 23, 42, 43, 48, 69, 90/91,  159,  179,  181, 209, 212, 217, 412,413,  416,  417,  420,  423, 434,  436,  440.



Uit dit overzicht blijkt immers dat van de wollenstoffenindustrie
in 1871 144 van de 197 fabrieken (ruim 73%), 5274 van de 5965
arbeiders (ruim 88%), 56 van de 63 stoomwerktuigen (eveneens

ruim 88%) en 904 van de 1006% P.K. (bijna 90%) in de provincie
Noord-Brabant waren geconcentreerd. Dat deze concentratie zich
vrijwel geheel toespitste op Tilburg, komt in de volgende paragraaf

nader aan de orde. Thans echter kan reecis worden vastgesteld dat
de industriestad Tilburg blijkens de „Statistieken" van 1874 in die
jaren in 66n opzicht in ieder geval een unieke plaats innam: nergens
in Nederland werd toen een dusdanige concentratie van arbeiders,

stoomwerktuigen en P.K. in 66n plaats en in 66n soort fabrieken

aangetroffen. Wat deze concentratie betreft stond Till)urg zelfs op
een eenzame hoogte. Alleen wanneer men de gezamenlijke Twentse
industriecentra (Ambt Almelo, Enschede, Hengelo, Hellendoorn,
Lonneker, Losser, Stad Almelo, Borne, Stad Delden, Goor, Haaks-

bergen, Ootmarsum, Vriezenveen en Wierden) bekijkt 65,  komt men

in  1871  voor de katoenindustrie (spinnerijen, weverijen,  c.a.)  tot  een

vergelijkbare concentratie van industriele capaciteit: in 14 gemeen-
ten     51     fabrieken,    met 6934 arbeiders, 70 stoomwerktuigen    en
1850 P.K.

Hoe  het  met de wolindustrie  in haar geheel  na   1871 is gegaan,  is
momenteel niet te reconstrueren. Reeds eerder wezen wij op de on-
toereikendheid der nijverheidsstatistiek in die tijd. Ook de parlemen-

taire commissie van enquBte „betreffende werking en uitbreiding
der  wet  van 19 september  1874  en  naar den toestand van fabrieken
en werkplaatsen" (commissie van 13 oktober 1886) ervoer clit als een
handicap. „Bij het volbrengen harer taak heeft de commissie" - zo

rapporteerde zij - „in hooge mate het gemis ondervonden van vol-
doende statistische gegevens als bouwstoffen voor haar onderzoek.

Zij acht het eene groote leemte, dat hier te lande geene behoorlijke

nijverheids-statistiek bestaat. Het Departement van Waterstaat, Han-

w) a.w., blz. 163, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 172.
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del en Nijverheid schijnt niet veel meer te bezitten dan eene opgave
betreffende de gebezigde stoomwerktuigen, en de jaarlijkse verslagen
van sommige gemeenten bevatten sleehts enkele bijzonderheden
aangaande de aldaar gedreven ondernemingen. De verregaande on-
volledigheid dezer verspreide cijfers brengt te weeg, dat de bruik-
baarheid daarvan niet hoog kan worden aangeslagen....... Gelijk uit
de voorafgaande bladzijden van dit verslag is gebleken heeft de com-
missie zich moeten getroosten, voor zoveel de meer bepaaldelijk door
haar onderzochte gemeente betreft, zelve harerzijde zoo goed moge-
lijk  in de aangewezen leemte te voorzien" 60.  Op de betekenis  die
deze kritische opmerkingen en de daarmee verbonden aandrang tot

verbetering hebben gehad, werd hiervoor, in §1, a reeds gewezen.
Deze aandrang leidde tot het samenstellen van de nijverheiclsstatis-

tiek  Struve/Bekaar van 1887/1889.

Voor <ie wolnijverheid betekende deze laatste statistiek niet veel,
omdat die industrie, zoals wij zagen, toen reeds hoofdzakelijk in

Tilburg was geconcentreerd en Struve/Bekaar Tilburg (en Limburg)
niet bij hun onderzoek betrokken. De parlementaire Enqudtecom-
missie had hier al navragen gedaan.

Om derhalve enig idee te krijgen van de toestand in de wolnijver-

heid, zullen wij ons moeten bedienen van <le resultaten van het
onderzoek der Enqu6tecommissie, overigens wel bedenkende dat wij
daarmee geen beeld geven van de gehele wolnijverheid, maar toch
wel van een zeer belangrijk stuk ervan. Door vergelijking van deze
gegevens over Tilburg uit 1871 en 1887 kunnen wij in ieder geval
de *tendens van de ontwilkeling in de jaren '70 en '80 van de vorige
eeuw trachten aan Le duiden.

Het verslag der parlementaire Enqu6tecommissie 1886/1887 was
voorzien van 22 bijlagen. Edn daarvan (bijlage U) was de „Staat

68)   Enqudte   betreffende   werking  en  uitbreiding   der   wet   van   19   September   1874
(Staatsblad no. 1303 en naar den toestand van fabrieken en werkplaatsen ('s-Graven-
hage 18871 Verslag der commissie,  blz.  66.
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der voornaamste fabrieken en werkplaatsen in de gemeente Till)urg
op   l   januari   1887".

In deze staat staan 143 fabrieken en werkplaatsen vermeld, waar-
van 96 met stoomwerktuigen. Van deze 143 fabrieken en werkplaat-
sen vormden de wollenstoffenfabrieken de grootste groep: 59, waar-
van 53 met stoomwerktuigen. Vermeld werden kennelijk alleen de

grotere aanwezige wollenstoffenfabrieken met meer dan twee werk-
nemers. Totalisering van de in bedoelde staat vermelde gegevens

geeft het volgende resultaat.

I Wollenstoffenfabrieken Tilburg  1887

Aantal Werklieden Stoorn-

Plaats „grotere"
werk- P.K.

fabrieken Mannen Vrouwen Jongens Meisjes Totaal tuigen

Tilburg 59 1411 263 408      84 2166 niet           1869

vermeld

Ter vergelijking worden de bovenvermelde cijfers  voor   1871   hier
herhaald.

II Wollenstoffenfabrieken Tilburg 1871

Werklieden Stoom-
Plaats Aantal werk- P.K.

Mannen Vrouwen Jongens Meisjes Totaal tuigen

Tilburg 125 2890 326 971 430 4617     53     854

Met alle voorzichtigheid, die met betrekking tot deze soort statis-
tisehe  cij fers  uit  de   19e  eeuw  past,  kan  uit de vergelijking  van   1   en

II worden geconcludeerd dat, onder gelijktijclige vergroting van de
mechanisatie, de wollenstoffenfabrieken te Tilburg zowel in aantal
als in werkzame arbeiders achteruit waren gegaan, zelfs wanneer
men er rekening mee houdt dat mogelijkerwijze bij de cijfers van
1871  de z.g. buitenwevers  w61 zijn inbegrepen  en  bij  die  van   1887
niet. Het aantal dezer buiten- of thuiswerkers  in 1887 staat  niet  vast.
Over de omvang erwin kan men zich enigszins een voorstelling ma-
ken door de volgende passage uit de „verhoren" van de parlementaire
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Enquhecommissie te Tilburg (verhoor van G. J. D. Pollet op
1 februari 1887):
„10556.V. De burgemeester heeft gisteren gezegd, dat hij het aan-
tal buitenwevers te Tilburg globaal schatte op een 400. Ik heb mij
terstond verbaasd over het cijfer. Gij hebt thans medegedeeld, dat er
aan Uwe fabriek 120 verbonden zijn; bij Eras 200; bij Strater 80 0
100. Dus zijn wij reeds over de 400. Moet het aantal dus niet grooter

zijnP Zou het wel niet 1000 bedragenP
A.   Ik denk wel meer dan 1000; misschien 1500. Er zijn er althans
zeer veel, en er zou wel eene statistiek van te maken zijn.
10557. De Voorzitter: Gij geeft een geheel globaal cijfer op. De
burgemeester zeide gister uitdrukkelijk, dat hij het cijfer slechts zeer
in het ruwe noemde, zonder er 66nigszins op behaald te willen
worden. I k denk dat gij ook uw cijfer zoo beschouwcl wenscht te
hebben>

A.     Ja,  want  het  zou  meer en minder kuinnen  zijn" 67.
Aannemende dat het aantal thuiswevers in 1887 derhalve tussen

1000 en 1500 heeft bedragen en dat het cijfer van de „Staat" (totaal
2166) hiermee moet worden vermeerderd, komt men toch voor het
jaar  1887  nog  maar  aan een totaal  van  +  3200  h  + 3700 arbeiders
„in dienst Nan" de wollenstoffenfabrieken ·te Tilburg, eventueel te
vermeerderen met een honder(ltal arbeiders uit de „kleinere" fabrie-
ken met 0-2 arbeiders per fabriek, hetgeen vergeleken met de situatie
in   1871 een aanzienlijke vermindering moet worden genoemd.  Een
niet  onbetekenende aohteruitgang ergens  in de periode  1871-1887

mag daarom zonder bezwaar worden aangenomen.
Waar de wolnijverheid zieh in hoofdzaak in Tilburg concen-

trcer<le, mag veilig worden gesteld dat deze voorzichtige conclusies

aangaande de achteruitgang voor heel de bedrijfstak zullen hebben

gegolden.

Vier factoren zouden theoretisch bij deze achteruitgang een rol

67) a.w., vierde bundel (verhoren), blz. 30.
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hebben kunnen spelen, namelijk - in chronologische volgor<le weer-

gegeven -
a.    na   1862 de mogelijke grotere buitenlandse concurrentie  ten  ge-

volge van de afschaffing van ons toch nog beschermende tarief
van 1845. Door de nieuwe handelspolitiek kwam de binnen-
landse markt onbeschermd te liggen voor buitenlandse produ-

centen. Theoretiseh was het mogelijk geweest dat het eventuele

grotere aanbod op de Nederlandse markt van wollenstoffen tot
een zekere afzetcrisis had geleid;

b.   dit had nog versterkt kunnen wooden  na  1870,  toen de Neder-
landse wolindustrie door sterkere mechanisering en modernise-

ring gelegenheid kreeg tot vergroting van de eigen binnenlandse

produktiecapaciteit;
c.     na   1878,   toen over West-Europa „de stormwind   van de agrari-

sche crisis" (Sneller) waaide ten gevolge van de openlegging van
tot dusverre voor voortbrenging en uitvoer ongeschikte gebieden,

vooral in de Verenigde Staten. Deze agrarische crisis duurde tot
189568 en was voor de wollenstoffennijverheid van grote bete-

kenis, omdat zij - zoals wij zagen - van oudsher bij de agra-
rische bevolking een belangrijk afzetgebied had gevonden. Door
de afnemende welvaart van de boerenstand werd de Nederlandse
wolindustrie in grote moeilijkheden gebracht, die nog vererger-
den, toen voor deze industrie

d.   na  1879  de mogelijkheden tot uitvoer drastisch werden beperkt,
omdat diverse buitenlandse markten vrijwel geheel voor haar
werden gesloten, toen men in het buitenland tot bescherming

van de eigen industrie overging.

De vraag is nu of deze vier factoren, <lie in theorie een bijdrage

tot achteruitgang hebben kunnen leveren, dit de facto ook hebben

gedaan.

68) Sneller, t.a.p., biz. 82-84.
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Uit het hart der Nederlandse wolnijverheid, Tilburg, zijn ons
berichten bekend, die een interessant beeld werpen op de toestand
in die industrie tussen  1860 en 1895, berichten ontleend  aan  de  ge-

meenteverslagen en/of verslagen van de Kamer van Koophandel en
Fabrieken uit die jaren. Deze berichten zijn te beschouwen als
„business annals",  die - gelijk Riclder vermeldde 69 - wellicht soms
niet zo objectief zijn als cijfers, Irlnnr anderzijds vaak in objectiviteit
met cijfers wedijveren of deze daarin overtreffen. Hun betrouwbaar-
heid is overigens sterk afhankelijk van de bron waaruit zij afkom-

stig zijn. Vooral gemeenteverslagen zouden besohouwd kunnen wor-
den als bronnen voor een overvloedig materiaal aan economisch-
historische gegevens. Een groot voordeel bij deze verslagen is dat zij
jarenlang afkomstig waren van dezelfde (groep van) personen.

In   1860 was, zoals wij hiervoor reeds zagen, de toestand  van  de
wolindustrie gunstig.  Ook te Tilburg klonken dezelfde geluiden 70.
In  1861  was de situatie niet minder levendig,  maar werd integendeel
zelfs een vooruitgang waargenomen 71. In  1862 werd aan het verslag
van de Kamer van Koophandel ontleend dat (le „toestand de fabrie-
ken van wollen stoffen in verre na niet zo gunstig konde opgeven
als (le,twee vorige jaren hadden kunnen doen, als heerschte er onder
fabrieken in het algemeen mindere bedrijvigheid". Dit werd vooral
toegeschreven aan „de zeer weinige afzet welke bij den Grossier en
Winkelier in het vorig winterseizoen plaats had en die voor een
groot deel aan het zachte winterweder kan worden geweten, - er
bleven veele zware wollen stoffen bij hen onverkoaht, voor welke
ook in het algemeen, in de daarop volgende zomer, weinige vraag
Was" 72    In   1863   was de situatie weer gunstiger   dan   het   jaar   te-
voren 73,   terwijl  voor   1864 de kwalificatie „minstens zo gunstig  als

89) Ridder, a.w., blz. 49.
To)   Gemeenteverslag  Tilburg 1860, Hoofdstuk  XIV.
71)   Gemeenteverslag  Tilburg 1861, Hoofdstuk  XIV.
72)   Gemeenteverslag  Tilburg 1862, Hoofdstuk  XIV.
-5)   Gemeenteverslag  Tilburg 1863, Hoofdstuk  XIV.
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in    1863" werd vermeld 74.   In 1865 heerste   er   nog meer bedrijvig-

heid 75,  in   1866  was  er  veel  werk 76,   terwill  in 1867 gesproken  werd
van  een niet ongunstige bedrijvigheid 77.  Dat  in  het daarop volgend

jaar de situatie als nog gunstiger kon worden beoordeeld, vond zijn
oorzaak volgens de Kamer van Koophandel in de verscheidenheid
der wollen goederen. Terwijl tevoren bijna uitsluitend artikelen als
duffels en baaijen werden geproduceerd,   was   in    1868 op grotere
sahaal sprake van flandlen, buckskins, tricots, enzovoort. Ook werd
een vermeerderde uitvoer naar Belgie geconstateerd, zo zelfs dat
enige fabrikanten vrijwel uitslui·tend voor (lit land werkten 78.

De drukte in de fabrieken, aan welker uitbreiding de grotere wel-
vaart van Tilburg hoofdzakelijk werd toegeschreven, duurde  in  1869
voort 79, evenals  in   187080.

In de daaropvolgende jaren waren de kwalificaties van de situatie
in de wolindustrie deze:
1871: „vele werkmamheden" 81,
1872: „zeer bevredigend" 82,

1873: „goede bedrijwigheid" 83,
1874: „vele bedrijvigheid... druk we k" 84,
1875: „niet achteruitgegaan....  veel  werk" 85,
1876: „zeer bevredigend, zelfs gunstiger" 86.

Jarenlang hebben de .berichten uit de wolindustrie derhalve bevre-

digend tot zeer goed geluid.
Pas  in 1877 worden zij minder optimistisch  van  toon.  In  dat  jaar

74)   Gemeenteverslag  Tilburg 1864, Hoofdstuk  XIV.
a)  Gemeenteverslag  Tilburg 1865, Hoofdstuk  XIV.
m)  Gemeenteverslag  Tilburg  1866,  blz.  45.
77)  Gemeenteverslag Tilburg  1867,  blz.  45.
78)   Gemeenteverslag   Tilburg   1868, bijvoegsel: Verslag Kamer van Koophandel.
19)   Gemeenteverslag   Tilburg 1869, bijvoegsel: Verslag Kamer van Koophandel.
so)  Gemeenteverslag  Tilburg  1870,  blz.   33.
81) Gemeenteverslag Till,urg 1871, blz. 45.
82)  Gemeenteverslag  Tilburg  1872,  blz.  35.
83)  Gemeenteverslag  Tilburg  1873,  blz.  35.
 )  Gemeenteverslag Tilburg  1874,  blz.  35.
85)  Gemeenteverslag  Tilburg  1875,  blz.  35.
se)  Gemeenteverslag Tilburg 1876, blz.  35.
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was (ie toestand minder .bevredigend, omdat de over het alge, neen
heersende slechte stand van zaken zich ook in de wolnijvenheid deed
gevoelen 87.  In 1878 klonk geen andere  toon 88.  De  gedrukte  toon  is

tot  1893  niet meer  van  de Jucht geweest, getuige de volgende  mede-

delingen.
1881 kon niet onder de gunstige jaren worden gerekend. In vele

wollenstoffenfabrieken was niet die bednid te constateren die
in andere jaren werd opgemerkt. In het algemeen werd er ook ge-
durende  minder uren gewerkt 89.  Het jaar daarop  was de toestand,
evenmin als in de woorgaande jaren, gunstiggo. In 1885 zijn er
klachten over de „kwijning" der wolindustrie, mdat vele werklie(len
ziah tevreden moesten stellen met vermindering van werkuren in de
fabrieken 91.   Met  hoop  op  een betere toekomst moest  men  in   1887
verklaren  dat  de  produktie  der fabrieken allengs dalende  was 92,

terwijl  in   1891 de bedrijvigheid der wollenstoffenfabrieken  in  door-
snee te wensen overliet, zo zelfs dat het bestuur van de Kamer van

Koophandel de verzuchting slaakte dat de wolindustrie zich in een
tijdpwk  van aohteruitgang bevond 93.  Over   1892  berichtte  men  dat
de situatie in de wollenstoffenindustrie zonder meer ongunstig was 94.

Daarna veranderde  er   iets   in   de   berichigeving.   In    1893   was   de
toestand aanvankelijk ook nog even weinig rooskleurig, maar in de
laatste maanden van dat jaar liet hij zich toch iets gunstiger aan-

81) Geneenteverslag Tilburg 1877, biz. 35.
88) Gemeenteverslag Tillmrg 1878, blz. 35.
89) Gemeenteverslag Tilburg 1881, blz. 46/47 - Bijlage A (Verslag Kamer van
Koophandel).
90)   Gemeenteverslag  Till™rg   1882,   blz.   59 - Bijlage A (Verslag Kamer   van   Koop-
handel).
91)  Gemeenteverslag Tilburg  1885,  blz.  77 - Bijlage A (Verslag Kamer van  Koop-
handel).
")  Gemeenteverslag  Tilburg   1887,  blz.  71 - Bijlage A (Verslag Kamer  van  Koop-
handel).
93) Gemeenteverslag Tilburg 1891, blz. 85 - Bijlage B (Verslag Kamer van Koop-
handel).
99  Gemeenteverslag Tilburg  1892, blz.  1  van bijlage C (Verslag Kamer van  Koop-
handel).
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zien 95. Deze gunstiger indruk bestendigde  zich   in  het  hele  jaar
1894  ,  met als vervolg dat de wollenstoffenfabrieken  in 1895 flink
hadden gewerkt ", evenals  in   1896 98,   1897 99,   1898 100  en   1899 101.

Samenvattend kunnen wij dus vaststellen dat de gang van zaken
in de wolnijverheid, ten dele afgelezen van de ontwikkeling in het
hart ervan (Tilburg),  in de tweede helft van  de  19e eeuw  als bevre-
digend tot gunstig is ervaren, behoudens gedurende de jaren   1877-
1893.

Ons de vier factoren, die wij hiervoor noemden, herinnerende:

vrijhandel, mechanisering, agrarisohe crisis en protectie in het bui-
tenland, menen wij te mogen stellen dat met name de twee eerste

faetoren, althans zeker gedurende de periode 1862-1877,   geen   rol
van enige importantie hebben gespeeld. Was immers de invloed,
door de tariefwijziging  van    1862  op de wolindustrie uitgeoefend,
van het begin af w61 belangrijk geweest, dan had deze nijverheid
ongetwijfeld niet tot het einde der jaren '70 in blaken(le welstand
kunnen verkeren.

Ook de toenemende mechanisering  na   1870  heeft de wolnijver-
heid de eerste tijd geen schade berokkend. Dat is w61 geschied door
de agrarische crisis en door de protectie in het buitenland, maar
vooral door de eerstgenoemde factor. Het kan geen toeval zijn dat
de wollenstoffenindustrie ging kwijnen, toen de, ondanks de ge-

95)  Ge,neenteverslag  Tilburg  1893,  blz.   1  van  bijlage B (Verslag Kamer  van  Koop-
handel).
99   Gemeenteverslag   Tilburg   1894,   blz.   1   van  bijlage B (Verslag Kamer  van   Koop-
handel).
91)  Gemeenteverslag  Tilburg  1895,  biz.   1 van bijlage B (Verslag Kamer  van  Koop-
handel).
98)  Gemeenteverslag  Tilburg  1896,  blz.   1 van bijlage B (Verslag Kamer  van  Koop-
handel).
99)  Gemeenteverslag  Tilburg  1897,  blz.   113 - Bijlage B (Verslag Kamer  van  Koop-
handel).
100)   Gemeenteverslag  Tilburg   1898,  biz.   2 van bijlage B (Verslag Kamer  van  Koop-
handeD·

101)  Gemeenteverslag  Tilburg  1899,  blz.  2 van bijlage B (Verslag Kamer  van  Koop-
handel).
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leidelijke overgang op de productie van moderne, op de mode ge-
richte, luxe wollenstoffen, altijd nog in hoofdzaak door de boeren-

stand gedragen binnenlandse markt ineenschrompelde. Het is dui-
delijk dat de onmiddellijk vodgende sluiting van de buitenlandse
grenzen daarna voor deze industrie een belasting te meer ging be-
tekenen. Maar voor de bepaling van de zwaarte van de factor „agra-

.rische crisis  is het frappant dat een opleving in de wolindustrie voor
de deur stond, zodra het de boeren ook weer beter begon te gaan.
En deze opleving voltrok zich, zonder dat in de andere factoren

(vrijhandel, mechanisering en protectie in het buitenland), op een
enkele uitzondering na - de uitvoer naar de Verenigde Staten na
verlaging der invoerrechten 102 - werkelijk essentiele wijzigingen
werden aangetroffen!

§ 3. De positie van de Tilburgse textielindustrie

Hoewel de verstrengeldheid van de wolindustrie en Tilburg reeds
uit de vorige paragraaf is gebleken, lijkt het zinvol nog enige aan-
daoht te besteden aan de economische ontwikkeling van wat wel is
genoemd het „Nederlandse Leeds", de wolstad Tilburg.

Reeds  in het begin  der  19e  eeuw 103  was,  gelijk  wij  in  § 2 consta-

teerden, de lakennijverheid van de Noordelijke Nederlanden in
Noord.Brabant geconcentreerd (in 1819: 115 van (le 134 fabrieken,
2337 van de 2913 arbeiders). Van deze Brabantse lakennijverheid
lag het zwaartepunt reeds toen duidelijk te Tilburg, getuige de vol-

gende staat.

102)   A.   W.   Keune,   De   industriile  ontwikkeling   gedurende  de   19e   eettw,   in   De
opstand van Tilburg als industriestad, onder redactie van H. F. J. M. van den
Eerenbeemt en H. J. A. M. Schurink (Nijmegen 1959), blz. 56.
1 ) Men zie voor de situatie in de Tilburgse wollenstoffenindustrie bij de overgang
van de 18e naar de 19e eeuw: H. F. J. M. van den Eerenbeemt, Van Lanschot en
het  Tilburgse   bedrijfsleven   150  jaar geleden ('s-Hertogenbosch   1959),   blz.   7-18.
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TABEL 11. Lakenfabrijken Noord-Brabant 1816 104

aantal aantal
Gemeente

fabrijken werklieden

Boxmeer                                       2                                23
Breda                            1                     951)
Eindhoven                                2                            100
Geldrop                        52                  1296
Oistenvijk                         3                     104
Oosterhout                                1                             10
Stratum                                    1                             35
Tilburg                         67                  2705
Zundert                                    1                             --

Totaal 130 4368

1)  Voor het grootste deel werkende in Tilburg 105.

Klaarblijkelijk kende alleen Geldrop, naast Tilburg,  in   1816  een
omvangrijke l kennijverheid.

In het geheel van de Till)urgse nijverheidsinrichtingen nemen de
]akenfabrieken in 1816 een overheersende plaats in. Ook dit is met
cijfers te illustreren:

TABEL 12. Tilburgse  nijverheid  1816 106

getal der getal der
Benaming 6tablissementen werklieden

Bierbrouwerijen                           6                        7
Grutmolens                                         9                               9
Kaardemakerijen                          7                      49
Kammen- en rietmakerijen           2                   9
Katoendrukkerijen                      4                     16
Katoenspinnerijen                       7                     50
Lakenfabrijken                          67                   2705
Leerlooyerijen                                                    11                                           12
Messenmakerijen                          1                        1
Moutmolen                                          1                               1
Olyslagerijen                            3                      3
Pelleweverijen                             1                        1
Sayetkammerijen                        2                      9
Verwerijen (wol)                 7               21
Volmolens                                           2                               4
Windkoornmolens                               4                               7

Totaal 134 2904
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De toestand van de lakenfabrieken was rond die jaren niet al te
best.  Betreffende de „tegenwoordige staat" luidde bet  voor   1816:

„Daar het binnenlandsch vertier.... door den verbazenden invoer
van vreemde lakens en andere wolle stoffen zoo merkelijk vermin-
derd is, en er noch geene verzendingen na buitenlandsoh zoo veel
men weet plaats hebben, is de toestand der fabrijken te dezer plaatse
allerongunstigst,,te meer daar de toegeken<le leverantien aan het

gouvernement zijn volvoerd, ten minste afgewerkt, zoodat er voor
het oogenblik genoegzaam eene complete stagnatie bij dezelve plaats
heeft; immers kan men rekenen dat van het wekvolk reeds omtrent
1/3 gedeelte buiten werk is en de overige nog in activiteit zijnde
slegts door elka·nderen gerekend half genoeg werk bekomen kunnen".
Het afzetgebied ·van de Tilburgse lakens was: „Voor het tegenwoor-

dige, behalven de leverantien aan het gouvernement, alleen binnen-
lands en wel naar de noordelijke provincien des Rijks" 107.

Eer{ler is reeds gememoreerd dat het bewind van koning Willem I
belangrijke steun aan de Nederlandse nijverheid en met name aan
de wolindustrie heeft betekend. Deze welvaartspolitiek van de ko-
ning zhad een gunstige invloed op de nijverheid van Stad en Meierij
van 's-Hertogenbosch, waartoe Tilburg behoorde, en leidde er toe
dat laatstgenoemde gemeente   rond   1830 de grootste industrieplaats
van geheel de provincie was geworden 108.

In   1833  zond de gouverneur  van Noord-Brabant, baron  Van  den
Bogaerde van ter Bruggen, een aantal vragen aan (le gemeentebestu-
ren rond. In hoeverre de toestan(len nauwkeurig en voldoende ab-

jeotief door de gemeentebesturen in hun antwoorden zijn weerge-
geven, staat niet vast. De Tilburgse antwoorden verschaffen niette-

104) Brugmans, Statistieken van de Nederlandse Nijverheid 1, blz. 80-87.
105) a.w., blz. 236.
les)  a.w;  blz.  63/64 - 70/71 - 78/79  -  80/81  -  84 t/m  87  -  94/95 - 108/109  -  1 10/
111 - 116/117 - 118/119 - 120/121 - 128/129 - 1301131 - 138.
'07) a.w., blz. 84-87.
1 8) Van Velthoven, Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch II, biz. 42.
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min  tal van belangwekkende informatics 109. Zo leren wij er uit dat
de laken-, duffel-, baai-, karsaai-, sergie-, boezel-, katoen- en hoeden-

fabricage plaatsvond in een dertigtal grote en een groot aantal
kleinere fabrieken.

In 66n lakenfabriek werd een stoomrverktuig gebruikt, tenvijl nog
een ander stoomwerktuig aanwezig was, dat een lakenvolderij en
cen machinale spinnerij ten (lienste van een lakenfabriek aandreef.

Geraamd werd dat 5000 A 6000 Tilburgers in de nijverheid hun
bestaan vonden. Afzetgebieden werden voornamelijk in het buiten-
land, inclusief Belgie, gevonden. Enige fabrieken werkten vrijwel
uitsluitend voor het leger en de marine. Er vond echter ook uitvoer
naar  Nederlandsch Indie, China en Japan plaats. Sinds   1830,   het

begin van de Belgisehe Opstand, waren de zuidelijke provincies als
afzetgebied weggevallen, wat een aanzienlijke schade betekende, die
echter gecompenseerd werd door de toegenomen behoefte aan kle-

ding bij het wegens de oorlogstoestand groter aantal militairen.
Aansluitend aan de antwoordenreeks is een document bewaard

gebleven, een „Staat der lakenfabrieken en trafieken over den jaare
1830

" 110
,
waaruit blijkt dat verreweg de belangrijkste wollenstoffen-

fabrieken die van H. Vreede, Diepen, Jellinghaus & Co, van Dooren
en Dams, alsmede Bogaers & Zoonen waren.

Tussen   +    1830  en   + 1845 heeft de Tilburgse wollenstoffen-
industrie veel te lijden gehad van de buitenlandse concurrentie, zo-
wel (le Belgische, als de Engelse en de Duitse. Zij slaagde er in die
periode (1830-1845) nog niet in {le binnenlandse markt als afzet-
gebied geheel te veroveren. De tariefmaatregelen bleken onvoldoen<le
te zijn tegenover de veel goedkoper producerende burtenlandse on-
dernemingen.   Bovendien   werd  bv.   het   K.B.   van   1   juni   1820,   ter

opbeuring van de wollenstoffenindustrie, slecht nageleefd.
De meohanisatie is weI toegenomen, maar heel langzaam. In het

top) L. G. J Verberne, lets over het Tilburg van on,streeks  1830, in Van Heidorp
tot Industriestad, onder redactie van H. J. A. Al. Schurink en J. H. van Mossel-

veld (Tilburg 1955), blz. 186 e.v.
110) t.a.p., tussen blz. 190 en 191.
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algemeen kan de vraag worden opgeworpen of de besoherming, die
onder de tarieven  van   1819  en   1822 werd verleend,  voor  de  Til-
burgse wolnijverheid altijd wel zo heilzaam heeft gewerkt. Men
handhaafde immers al te gemakkelijk oude produktiemethoden:
hand-, wind-, water- of paardekracht. De achterstand in de techni-

sche becirijfsvoering kon alleen maar gegroeid zijn onder bescher-
ming van de toenmalige tarieven.

Het onbbrak de Tilburgse industrie aan duidelijke prikkels voor
een raclicale verbetering  van  het  produktieproces.  In 1845 waren  er

nog  maar 13 fabrieken  in de  sector  textielnijverheid  (wol en katoen)
voorzien van stoomaandrijving, hoewel dit in verhouding tot andere
bedrijfstakken echter al een belangrijke vooruitgang was.

Na   1850  nam de :bedrij·vigheid sterk  toe.  Zij kan gedemonstreerd
worden aan diverse feiten: tussen 1845 en 1857 steeg het aantal

wollenstoffenfabrieken van 52 tot 88; er werkten toen respectievelijk
13 en 27 fabrieken met stoomkracht. De grootte van de produktie
gaf het volgende verloop te zien: 1848 - 14800 stuks wollen stof,
1852 - 27154 stuks, 1853 - 31306 stuks, 1854 - 48305 stuks, 1855 -
55941 stuks, 1856 - 75480 stuks, 1859 - 82600 stuks. Deze opbloei
is hoofdzakelijk te danken geweest aan de stijging van de binnen-
landse afzet: de hoofdschotel van de produktie bestond uit zware

stoffen, baaien, die op het welvarender wordende platteland van
Nederland gretig aftrek vonden. De concurrentie-positie werd even-
eens verstevigd door het in produktie nemen van nieuwe stoffen,
flanel (Diepen in 1851) en buckskins 111.

Als  dan   ook  in    1859 de reeds genoemde „nijverheidsstatistiek"
over 1857 wordt uitgegeven, blijken de Tilburgse wollenstoffenfa-
brieken zowel in het geheel van deze ·bedrijfstak binnen de provin-
cie Noord-Brabant, als binnen het geheel van de Tilburgse industrie
een welhaast onaantastbare plaats te hebben veroverd. De hierna

afgedrukte overzichten leveren hiervan het bewijs.

In de Tilburgse wolnijverheid was toen, gezien over het gehele

1 1 1) Keune, t.a.p., blz. 26-39.
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land en over alle bedrijfstakken, sprake van de grootste concentratie
van werknemers in 66n plaats, in 66n bedrijfstak. In Noord-Brabant
had de wollenstoffenindustrie de meeste werknemers in dienst. De
betekenis van deze industrie voor Noord-Brabant dn voor Tilburg
bleek derhalve zonneklaar.

TABEL 13. Wollenstoffenfabrieken   Noord-Brabant    1857 112
Plaats aantal arbeiders P.K. Opmerkingen

Asten                          1                    500
Eindhoven                  6 745 incl. linnen en katoen
Geldrop                                  18                                423

Goirle                  1                 7 incl. damast, merinos en
sanjn

Grave                            1                        66
Helmond                   10 155 ind. linnen en katoen
Riethoven                1                  40
Stratum                      1                      31                 6
Tilburg               88 4000 343

Woensel                     1 543 incl. katoen en blauw-
ververij

Totaal 128 6510

TABEL 14. Tilburgse nijverheid 1857 113

Aantal Soort van fabrieken arbeiders P.K.

88 Wollenstoffenfabrieken 4000 343

1 Perkamentbereiderij    -  -
26 Larlooyerijen 100            --

1 Hoedenmakerij; blaauw- en zwart-
verwerij                                               -                  -

24 Smederijen     -  -
4 Bierbrouwerijen    -  -
1    Fabriek van stoom- en andere

werktuigen; ijzer- en metaalgieterij         50              6
2 Smederijen     -  5

10    Laken en wolverwerijen             85          70
1        Calicotfabriek                                           20                   -
1         Gasfabriek
1         Kunstwolfabriek                                           -                        3
2 Tapijtfabrieken     -  -
1     Katoenverwerij en -drukkerij             -           -
4    Olieslagerijen en spinnerijen            -           10

220 Overige (22 soorten), waaronder

110  schoenmakerijen                                                             --                                    -

112)  Staat  van  de  Nederlandse  fabrieken  1859,  blz.  2,   12,   14,   16,   17,   19,  33,  37,  44.
113) a.w·, blz. 37/38.
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Ondanks  alle  bloei  ontstond er einde 1857 grote ongerustheid
onder de Till)urgse fabrikanten. In die tijd werd een ontwerp tarief-
herziening bij de Tweede Kamer ingediend, dat alle bestaande ta-
rieven wilde opheffen, terwijl een fiscaal tarief op de invoer werd

voorgesteld, o. a. op wollen manufacturen. De Tilburgse wollenstof-
fenfabrikanten, die constateerden dat het hun industrie tijdens het
van,kracht zijn  van het nog enigsz:ins beschermende ,tarief van  1845
gelukt was de binnenlandse markt te veroveren, protesteerden samen

met andere industrielen en onder leiding van de grootindustrieel
Petrus Regout uit Maastricht krachtig tegen de voornemens der

regering. Deze voomemens werden door de volksvertegenwoordiging
uiteindelijk  niet geaccepteerd: nadat het ontwerp 1857 terzijde  was

gelegd, kwam minster Van Bosse met nieuwe voorstellen, die in
1859 in behandeling kwamen. De Tweede Kamer nam die aan,
maar de Eerste Kamer verwierp hen. De industrielen konden echter
niet  voorkomen dat enige jaren later,   in   1862, de nieuwe tariefwet
w61 door bricle kamers werd aanvaard, wat het einde betekende van
de periode van bescherming der wollenstoffenindustrie 114.

De wolfabrikanten hebben zich evenwel vergist. De invoering
van het vrijgevige tarief heeft geen einde gemaakt aan de opgang
van hun industrie. Er is geen periode van dig verval ingetreden.
Geheel in strijd met wat men verwachtte,  ende de wollenstoffen-

nijverheid in Tilburg een grote uitbrekling en groei. Zij versterkte
haar positie binnen de Noord-Brabantse wolindustrie dn binnen de
totale Tilburgse nijvedleid, zoals uit het navolgende moge blijken.

TABEL 15. Wollenstoffenfabrieken Noord-Brabant 1871 115
Plaats aantal arbeiders P.K. Opmerkingen

Asten                             1                        46               -
Eindhoven                        13                            201                    - c>ok katoen
Grave             1          125       - ook linnen en katoen
Straturn            2          170       35 ook linnen en katoen

Tilburg 125 4617 854

Woensel          2          70      15 )ok katoen

114) Keune, t.a.p., blz. 43/44; zie ook Van Velthoven, a.w., blz. 171/172.
tls)   Statistiek  van de fabrieks- en ambachtsnijverheid  1874,  blz.  412,413,416,417.
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TABEL 16. Tilburgse nijverheid 1871 116

Aantal Soort van fabrieken arbeiders P.K.

125 Wollenstoffenfabrieken 4617 854

1             Calicotfabriek                                          49               20
10 Lakenverwerijen 110        52
4           Wolwasscherijen                                 36           108
1             Meelfabriek                                               5               10
8              Koornmolens                                                20                  7
1         Tras- en houtzaagmolen                    4           6
2              Kaardenfabriek                                               6                  2
1      Fabriek ter bereiding bazaanleder      -       25
2          Honigfabrieken                                 5            -
1              Verwstoffenfabriek                                       -                  4
1           Vernisstokerij                                      4             -

34 Leerlooyerijen 105          6

5           Vellenblooterijen                                60             -
9           Steenbakkerijen                                  75             -
5                Fabrieken van stoomwerktuigen e.d.                 80                  30
1                Gasfabriek                                                          -                    2

39           IJzersmederijen                                  -              1
260 Overige (13 soorten), waaronder

165 schoenmakerijen                   -

Het hoofdfabrikaat was gebleven: duffels, vriezen en baaijen, hoewel
in   de laatste jaren  v66r   1870  ook  de  vervaardiging van flanellen,
dommets, buckskins, tricots, en dergelijke in betekenis was toegen)
men. Over de afzet van de produkten der Tilburgse wolindustrie
luidde  in   1871 een ·bericht: „Terwijl geruimen  tijd  voor 't grootste
gedeelte in binnenlandsch verbruik voorzien werd, neemt thans de
uitvoer naar het buitenland, vooral naar Belgia, belangrijk toe;

eenige fabrikanten werken zelfs uitsluitend voor dat land. Aan de
behoeften, ontstaan door den laatsten Fransch-Duitschen oorlog in
Duitschland en Frankrijk, werd ook door Tilburgsche fabrieken,

door levering van flanellen en grove wollen stoffen, voldaan. Aan
dit feit, doch voornamelijk aan het aannemen der leveranties van
lakens  door het Ministerie van Oorlog  in  Juli   1870, ten gevolge  van

bedoelden oorlog aanbesteed, had Tilburg's industrie en arbeider-

116)  a.w., blz.  43.
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stand het te danken voorspoedig den ongelukkigen tijd door te
brengen, die elders zooveel onheil stichtte" 117.

In dezelf(le bron wordt de grote vooruitgang, met name in het
decennium 1860-1870, aangetoond  aan  de  hand  van de vergroting
van  het aantal wollenstoffenfabrieken  (80 - 119), (le uitbreiding  van
het aantal fabrieken voor stoomwerktuigen  e.d.  (1 - 4), de stichting
van wat - met enige overdrijving - een „geheel nieuwe industrie"
werd genoemd: wolwasserij en -pluizerij en van een machinale
kaardenfabriek, alsmede aan de hand van de vermeerdering van het
stoomvermogen in tien jaar met 34 werktuigen, 554% P.K. en
33 ketels. Zoveel indruk maakte deze ontwikkeling dat de tijdgenoot
en ooggetuige kon sehrijven: „Een en ander had tot gevolg dat de
nijverheid te Tilburg die groote vlucht nam, welke ieder die deze
staci bezoekt, ten hoogste verbaast; als met een tooverslag verrijzen
fabrieken, werkplaatsen enz.; ddhr waar circa 2 jaren geleden, slechts
bouwland en tuingrond te zien was, aanschouwt men thans zeer
nette, smaakvolle, soms grootsohe gebouwen, en *usschen deze ver-
spreid liggende woningen een straat met ruime trottoirs en de noodi-
ge gasleiding, waaraan echter nog geen huizen te bespeuren zijn.
Men waant zieh somtijds in een Amerikaansolie stad" 118.

Ook de doorvoering van het gel)ruik van stoomkracht in de wol-
industrie, met name in de zestiger en het begin der zeventiger jaren,
was frappant. Het gemalokelijkste is dit af te lezen ean 'het over-

Jaar aantal wolfabrieken waarvan met stoom in %

1848                    58                          9                    15,5
1853                    73                         15                    20,5
1864                    84                         32                    38,--
1865                         90                                34                          37,7
1870 119                             46                        38,6

1874 142                             55                        38,7

11 ) A. Sassen, Een blik op de nijverheid en den toestand der arbeiders te Tilburg,
in   Staatk:indig-   en   Smathuishoudkundig   Jaarboekie 1871 (Amsterdam    1871),   blz.
230/231.

118)  t.a.p•, blz. 233/234.
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zicht op pag. 61, dat zich beperki ·tot de eigenlijke wolfabrieken

(baai-,  laken- en wollenstoffenfabrieken en wolspinnerijen) 119.

Ook de bevolking van Tilburg nam, zo vermeldde de tijdgenoot
Sassen in zijn artikel, zeer snel toe. Per ul.timo 1860 waren er
15.583 inwoners, in 1867: 19.306, in 1868: 20.163, in 1869: 21.313,
in 1870: 22.256. In 10 jaar was de bevolking dus met 42% ver-
meerderd !

Ook de omzet der fabrieken vertoonde een stijgen<le lijn 120.

Het was te begrijpen dat de voorstanders van vrijhandel deze

gang van zaken met genoegen aanzagen. Zij schreven de verhoogde
bloei  toe  aan  hun handelspolitieke stelsel 121.  Tijdens de plechtig-
heden ter gelegenheid van de ingebruikneming van de spoorlijn

Bre(la  -  Till)urg  in 1863 maakte Thorbecke,  die als liberaal politicus
in Till)urg, waar men kort tevoren nog zo fel gereageerd had op de

voorstellen tot invoering van het vrilhandelstarief, geen vriendelijke
ontvangst had verwacht, van de gelegenheid gebruik om in het pro-
tectionistisohe Till)urg te wijzen op de groei der plaatselijke nijver-

heid in die jaren. Deze groei kon in zijn gedachten alleen maar toe
te schrijven zijn aan de vrijhandel, terwijl men - zoals wij zagen -

integendeel de voorspelling had gedaan  dat  1862 het begin van  de
industriele ondergang zou zijn 122.

Thans, na mim een eeuw, nu wij ons geheel kunnen distancieren

van toen bestaande gevoeligheden, gaat ons oordeel toah wel in dem

richting   dat het optreden der liberalen   rond    1860 voor Tilburg
zegenrijk is geweest, zowel door positieve als negatieve economisch-

politieke activiteiten. De positieve bestonden voor Tilburg in de sti-
mulering van spoorwegaanleg. Toen onder het ministerie Van Hall-

119)  Samengesteld met behulp  van  P. C. Boeren,  Het  hart  van  Brabant,  Schets
eener economische geschidenis van Tilburg, uitgegeven bij gelegenheid van het
honderd-jarig bestaan der Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Tilburg en
omgeving (Tilburg 1942), blz. 73/74,78 en Keune, t.a.p., blz. 46.
120) Sassen, t.a.p., blz. 234.
121) Van Velthoven, a.m, blz. 173.
u:) H. F. J. M. van den Eerenbeemt, Sporend naar welvaart (Tilburg 1964),
blz. 22.

62



Van   Heemstra,   het z.g. spoorwegministerie,   op 18 augustus   1860
de wet tot stand was gekomen volgens welke de aanleg van spoor-

wegen van staatswege zou geschieden, werd Breda genomen als uit-
gangspunt voor de lijn, die via Tilburg, Boxtel, Eindhoven, Hel-
mond, Venlo en Roermond naar Maastricht zou lopen. Aan (le
andere kant zou er, aansluitend aan de reeds bestaande lijn Breda-
Roosendaal, een spoorwegverbinding Roosen<laal via Bergen op
Zoom, Goes en Middelburg naar Vlissingen komen. Door deze ver-

bindingen zou Tilburg sneller in contact ,komen met Duitsland ener-
zijds en met een zeehaven anderzijds.

In Noond.Brabant werd met verlangen naar de uitvoering van
deze werken uitgezien.

Met name het gemeentebestuur van Tilburg was vast van mening
dat het verkrijgen van deze spoorwegverbindingen de groei van de
plaatselijke industrie steak zou stimuleren.

In deze verwachting is men niet beschaamd: het aantal fabrieken
nam elk jaar toe en de export steeg in aanzienlijke mate, naar Belgie
vooral na het gereedkomen van de spoorlijn Tilburg-Turnhout in
1867, waardoor Tilburg aansluiting kreeg op het Belgische spoor-
wegnet 123. Tevoren was de lijn Breda-Till)urg als eerste van de door

het Tijk op grond van  de wet van 1860 aangelegde spoorwegen  ge-
opend, namelijk op  1  oktober 1863, waarna  in   1865  de  lijn  Tilburg-
Boxtel volgde '24.

Naast deze positieve liberale economisch-politieke activiteiten ston-
den de negatieve, die - zoals in het voorgaande in gebleken - voor
Tilburg voornamelijk bestonden   in de invoering   in    1862   van   de
liberale tariefwet, maar ook in de intrelding van het K.B. van
1   juni   1820,   eveneens  in  he.  jaar   1862,   en de opheffing  van   de
lakenhal te Tilburg  in   1867125,  zij  het  dat  deze twee laatste  maat-

123) a.w., blz. 12 13, 16.
m)   Ch.   C. M. Jacobs, De verkeerssituatie   in   de   19e   eeuw,   in De opkomst   van
Tilburg als industriestad, onder redactie van H. F. J. M. van den Eerenbeemt en
H. J. A. M. Schurink (Nijmegen 1959), blz. 80.
125) Brugmans, Paardenkracht, blz. 221/222.
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regelen minder belangrijk moeten worden genoemd, om{lat (le be-
tekenis der tot dan toe geldende bepalingen vrijwel nihil was ge-
worden.

Ook dit optreden der liberalen is zegenrijk geweest evenwel niet

op directe wijze maar langs een omweg. Het betekende voor de
Tilburgse industrie tegelijkertijd een steen des aanstoots en een re-

den tot bezorgdheid en vrees, maar nog veel meer een uitdaging.
De scherpe concurrentie heeft, zoals Van den Eerenbeemt terecht
heeft gesignaleerd, tegen alle sombere voorspellingen in, voor Til-

burg een zeer positief effect gehad. De fabrikanten werden door

deze uitdaging uit een zekere tethargie gewekt en geprikkeld om hun
bedrijf qua outillage en produkt op hoger  niveau te brengen 12<

Bezorgdheid en vrees verkeerden op deze wijze in nieuwe durf. De
negatieve liberale economische politiek had derhalve, in tegenstelling
tot de verwachtingen, een voortreffelijke uitwerking.

Het streven naar verbetering der produktiemethoden zette zich na
1862 sterk door. Enige energieke fabrikanten, vooral jongeren, trok-
ken naar Aken, Lisieux en Verviers. Zij werkten er als gewone aT-
beiders om zich de daar toegepaste technieken eigen te maken. Het

wollenstoffenbedrijf gaven zij een nieuwe richting door, naast de
van ouds bestaande produktie van lakens, baai en duffel, tevens

fantasiestoffen in het produktie-assortiment op te nemen. Vooral
met het flanel hadden zij veel succes. De frisse geest, die door dit
alles in de wolindustrie toenam, zorgde ervoor dat zij sterk in de
concurrentiestrijd kwam te staan. De kostprijs der produkten daalde

zo dat de mededinging met buitenlandse fabrikanten kon worden
aangegaan. Het binnenland werd ook voor liehtere stoffen als afzet-

markt veroverd, ihetgeen een vrij grote stabiliteit betekende 127. Nog.

maals, men kan bezwaarlijk staande houden dat de nieuwe tarief-
politiek in de periode onmiddellijk na haar tot stand komen nega-
tieve gevolgen voor de Tilburgse wollenstoffennijverheid heeft ge-
had.

118) Van den Eerenbeemt, a.w., blz. 43/44.
121) Keune, t.a.p., blz. 45/46.
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Wat  in   1862  voor de Noord-Brabantse en vooral  voor de Tilburg-
se industrialen een bedreiging scheen en, niet helernaal onbegrijpe-
lijk, herinneringen aan de generaliteitsperiode weer vlot deed boven-

komen, was in feite niet een nieuwe bevoorrechting van de zee-
handel en een nieuwe verwaarlozing van andere bedrijfstakken,
maar een aanpassing aan een geheel nieuwe ideologie en de aan-
vaarding van een andere economische orde: de vrije mavkteconomie.
Het ging met andere woorden om de toepassing van het deistisch-
automatische levensbeginsd op economisch terrein 128

Dit beginsel bleef na  1862  is ons land geruime tijd het heersende.
Het heeft niet verhinderd dat aanvankelijk de economische toestand

gunstig bleef, ook in de Tilburgse wolindustrie, uit welke gemeente
dan ook niet langer een duidelijk critische houding tegenover de
tariefwetgeving naar voren kwam.

De voorspoed hield  aan  tot   1877. De inhoud  van  § 2 leerde  ons
dat reeds. Daarna trad alom een grote werkloosheid op, in Neder-

land zowel als in het buitenland. Onderzoekingen over de malaise

jaren 1882-1886 hebben duidelijk aangetoond, hoezeer de arbeiders-
klasse door werkloosheid werd geteisterd. Deze ongunstige situatie
was  in  ons  land  het ergste  na   1884129.

Ook Tilburg had te lijden van de sleohte gang van zaken. Vooral

de produktie van de grovere stoffen vond veel minder afzet (land-
bouwcrisis!), terwijl dbarentegen de produktie van flanel en ibuckskin
stijgende was. De Karner van Koophandel en Fabrieken te Tilburg
prees  zich  in haar verslag  over   1879 nog gelukkig  dat de toestand
in die gemeente niet zo ernstig was als in andere fabrieksplaatsen.

In de vorige paragraaf hebben wij vastgesteld dat de gang van
zaken in de wollenstoffenindustrie in de tweede helft der  19e eeuw

128) L G. J Verberne, Het r#k, de dynastie, Benelux, in Het nieuwe Brabant,
dl 3, samengesteld onder leiding van J. E. de Quay, Aug. C. J. Commissaris,
Antoon Coolen, B. ter Haar Romeny, F. J. H. M. van der Ven ('s-Hertogenbosch
1955), blz. 382/383.
129) Brugmans, Paardenkracht, blz. 429.
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als bevredigend tot goed is ervaren, behoudens gedurende de jaren

1877-1893. Wat voor de wolindustrie in haar geheel gold, had ook
gelding voor „de" wolstad, Tilburg, aan welks ontwikkeling (le si-
tuatieschildering van die industrie in haar geheel ten dele was ont-
leend.

Wij  herhalen  hier  dat de oorzaak  van de achteruitgang  van   1877
minder lijkt te hebben gelegen bij de toepassing van vrijhandelsbe-

ginselen (sinds   1862)  en de toegenomen mechanisatie (sedert   1870)

dan   bij de agrarisehe crisis (vanaf   1878)   en de protectionistische
maatregelen   in het buitenland (begonnen   in   1879 in Duitsland).

In 1893 begon het getij te keren. De opleving was  in haar begin-

fase behalve door de toeneming van de export naar Frankrijk (1892
invoer praktisch vrij) en Duitsland (meestbegunstigingsclausule) voor
een belangrijk deel ook te danken aan een nieuwe export door de

Tilburgse wolfabrikanten van vooral goedkope stoffen naar de Ver-

enigde Staten, <lie mogelijk werd door de verlaging van de invoer-
rechten  in  dat land. Tegen   1895 liep vervolgens de landbouwcrisis
ten einde en steeg onder de boeren weer de vraag naar het Tilburgse

produkt. Naast de toenemencle afzet in het buitenland was dus
eveneens de stijgende verkoop in het binnenland oorzaak van de
nieuwe bedrijvigheid. De laatste jaren  van  de   19e eeuw waren  voor

de Tilburgse wolindustrie dan ook jaren van groeiend optimisme 130.

Rogier heeft het aldus geformuleerd: „Sedert het midden van de
achttiende eeuw was Tilburg gestadig in belang toegenomen als
centrum van textielnijverheid en omstreeks 1895 begon daarvoor  de

tijd van een expansie, die tot aan de tweede wereldoorlog zou du-
ren 131,

Ter afronding kan dan nog wor<len vermeld dat in 1906 het aan-
tal wollenstoffenfabrieken te Tilburg, d.w.z. alle inrichtingen waar
uit wol, wolafval, kunstwol en katoen wollen en halfwollen manu-

150) Keune, t.a.p., blz. 50,56,57.
131) L. J. Rogier, Katholieke herleving ('s-Gravenhage 1956), biz. 374.
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facturen en aanverwante artikelen werden vervaardigd, 45 bedroeg
met + 4500 arbeiders. Dit aantal werklieden had betrekking op
diegenen die in de bedrijven werkten. Bovendien hadden vele fa-
brikanten nog een aantal thuiswevers voor zich aan het werk, die
aan de fabriek het garen haalden en dit thuis op eigen weefgetou-
wen tot wollen stoffen verwerkten.   In het geheel waren  er  in   1906
een duizendtal handwevers, nopsters, pluissters enz. in de Till)urgse
wollenstoffenindustrie werkmam, die thuis hun arbeid verrichten 132.

B. De sociale situatie

Het lijkt nodig in alle duidelijkheid aan te geven dat onder„so-
ciale situatie" in dit £hoofdstuk zal worden verstaan: de situatie van
de Nederlandse arbeidersklasse op een aantal punten, in ilet alge-
meen genomen dn met speciale referentie naar de Till)urgse om-
standigheden, dit alles in hoofdzaak ,betrekking hebbende op de
tweede helft  der   19e  eeuw.

De sociale keerzijde van de in A. beschreven ontwikkeling vraagt
thans onze belangstelling.

De   19e  eeuw zag namelijk  ook de geboorte  van wat, vroeger  meer

nadrukkelijk dan nu, het „so(Hale vraagstuk" werd genoemd. Object
hiervan was de arbeidersklasse: de juridiseh vrije en economisch

bezitloze, in de kapitalistische maatschappij als massaal versehijnsel
optreden(le loonarbeider, die in de noodzakelijke ruil van goederen
en diensten uitsluitend zijn arbeidskracht heeft aan te bieden om in
zijn onderhoud te voorzien en deze bij gebrek aan produktiemiddelen
niet zelf in cle nodige of door anderen gewenste goederen kan om-
zetten 133

Dit soc:iale vraagstuk kan op verschillende manieren worden be-

132) J. C. A. Everwijn, Beschrijving van handel en nijverheid in Nederland ('s-Gra-
venhage   1912),   dl    1,   blz.   320.
183) D. C. van der Pod, Hoofdlijnen der economische en sociale geschiedenis,
dl 2 (Utrecht 1953), blz. 178/179.
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naderd. In het navolgende zal dit geschieden via een viertal toe-

gangspoorten:
- de lichamelijke, geestelijke en zedelijke toestand der arbeiders;

- de awbeidsverhoudingen en het welvaartsniveau;

- de arbeidswetgeving en de sociale politiek;
- (le arbeidersbeweging.

§ 1. De lichamelijke, geestelijke en zedelijke toestand der arbeiders

Toen de commissie, belast met het onderzoek naar de toestand

der  kinderen in fabrieken arbeidende,   in   1869 het eerste  deel  van

haar rapport uitbraoht, luidde de aanhef van haar eindverslag: „De
eerste indruk, welken eene verzameling fabriekarbeiders maakt, is
steeds ongunstig" 134.

Men :lcon moeilijk anders verwachten bij een arbeidersbevolking
die in doorsnee slecht werd gevoed, veak als kind reeds de fabriek

inging en zich aan drankmisbruik overgaf. Geen wonder dat onder

deze omstandigheden de kindersterfte in arbeidersgezinnen groot
was, dat jonge apl)eiders onder de lotelingen voor de militie een
slecht figuur sloegen door de vele afkeuringen en dat arbeiders als

regel geen hoge leeftijd bereikten. Het oordeel van,hun werkgevers

over hun lichaamskracht was nia fraai: zij golden als krachteloos en
treag, ofschoon niet onwillig. Zij waren niet tot veel in staat, te
meer niet omdat het algemeen verstandelijk peil der arbeidersbevol-

king, die in haar jeugd veelal geen of hoogstens zeer gebrekkig on-
derwijs had genoten, bedroevend laag was. Bovendien werd er wei-

nig aan vakonderricht voor arbeiders gedaan.
Talloos waren dan ook de klachten die van alle kanten over de

geringe bekwaamheid van de arbeider voor zijn werk werden geuit.
Het grootste morele defect   van   de 19e eeuwse arbeidersbevolking
tenslotte was gelegen  in het dranlanisbruik 135.

184)  Geciteerd bij  I. j. Brugmans, De arbeidende  klasse  in Nederland  in  de  19e
eeuw (1813-1870), 3e druk, Utrecht-Antwerpen 1958, blz. 169.
128) a.w·, blz. 169 e.v. Men vgl. ook de achtergrondschetsen in H. F. J. M. van
den Eerenbeemt, De huisvesting der arbeiders, rond het midden der negentiende
eeuw (Itiden 1957), passim.
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Het drankgebruik in Nederland vertoonde in de jaren 1851-1890

per hoofd en per jaar het volgende verloop, in liters gedistilleerd van
50%:

1851 - 1860 7,62
1861 - 1870 7,77
1871 - 1880 9,44
1881  -  1890    9,10136,
wat derhalve een forse toeneming betekende. Reeds in 1859 noemde

Dr. S. Sr. Coronel het drankinisbruik „die steeds voortwroetende
kanker in het hart der arbeidende klasse van Nederland" 137.

Gold deze schets ook voor de Tilburgse arbeidersP De commissie

De Vries Robb6 heeft  in haar rapport  van   1869 ook aandaoht  be-

steed aan de toestand in de wolstad, met name op het gebied der
gezondheid, zedelijkheid en verstandelijke ontwikkeling. Dooreen-
genomen sc}teen de gezondheidstoestand niet sleaht te zijn. Vele
fabrieksanbeiders woonden tamelijk ver buiten de kom der gemeente
en moesten daarom dagelijks enige malen de frisse lucht in. Berich-
ten over de zedelijkheid luidden unaniem goed. De invloed der
geestelijkheid was in Tilburg zeer groot: zij waakte streng tegen on-
zedelijloheid. Wat in Nederland als gahed als dd grote volkskwaal

werd aangewezen, de dronkenschap, was hier geen probleem, vond
de commissie De Vries Robb6. Zij kwam zelden voor, zelfs op zon-
dag.

Een in dat opzicht ietwat genuanceerder geluid liet Sassen in

1871 horen, toen hij constateerde dat vooral ongehuwden 's-zondags

nogal misbruik maakten van sterke drank en de volksdrank bij uit-
stek, bier, maar dat ook menig huisvader een deel der zuur verdien-

de penningen van hem, zijn vrouw en kinderen aan zijn gezin ont-

1") P. J. Bouman, Maatschappelijke toestanden, in Geschiedenis van de Neder-
landse  landbouw 1795-1940, onder redactie  van  Z. W. Sneller,  2e druk (Gronin-
gen-Djakarta 1951), blz. 187 (noot 42).
137) In Middelburg voorheen en thans. Bijdrage tot de kennis van den voormaligen
en tegenwoordigen toestand van bet armwezen aldaar (Middelburg 1859), blz. 230;
geciteerd bij Brugmans, a.w., blz. 180.
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trok om, gelijk Sassen het formuleer(le, „zijn lusten bot te vieren" 138.

De verstandelijke ontwikkeling der fabrieksbevolking te Tilburg
werd middelmatig genoemd, maar men achtte haar niet beneden

die van de arbeidende klasse in Nederland in het algemeen te liggen.
Met 12 jaar hield voor fabriekskinderen het schoolonderricht op.
Niettemin vond men de toenmalige verstandelijke ontwikkeling,
voor  zover zij betrekking had  op het onderwijs, bijzonder gunstig voor
het opgroeiend geslacht, terwijl de ongunstige verstandelijke ont-
wikkeling der volwassenen niet te ontkennen viel, maar uit een
voorbije periode dateerde 139.

Voor onze kennis van de toestanden onder de arbei(len{le bevol-

king is belangrijk geweest dat op voorstel van Goeman Borgesius
door (le Tweede Kamer een commissie is benoemd, die een enqu6te
moest instellen  naar de werking  van  de  wet  van 19 september   1874
(de „kinderwet Van Houten") en naar de .toestand van werkplaatsen
en fabrieken met het oog op de veiligheid, de gezondheid en het
welzijn der arbeiders. Deze commissie heeft haar „getuigen" gehoor(1
in de periode  van 4 januari  1887  tot 3 februari  1887. Zij heeft  zich
speciaal bezig gehouden met het enqudteren van Amsterdamse, Lim-
burgse (vooral Maastrichtse) en Tilburgse toestanden en met de

vlasindustrie. Zij was van plan de onvolledige enqudte betreffende
Amsterdam te voltooien en de Groninger veenkolonien binnen haar
onderzoek te betrekken, doch alvorens zij met haar verhoren aldaar

kon beginnen, werden deze door drukke werkmamheden in de
Twee(le Kamer zelf dn door de te verwachten kamerontbin(ling on-

mogelijk gemaakt.
Ondanks deze te betreuren onvolledigheid zijn de resultaten van

de enqudte toch dusdanig geweest dat zij, en dan in het bijzonder

voor Tilburg, tot het belangrilkste materiaal behoren dat over de
sociale toestand   in de eindfase   der   19e eeuw inlichtingen   ver-
schaft 140,

MB) Sassen, t.a.p., blz. 239.
1") A. J. A. C. van Delft, Kinderarbeid en kinderexploitatie (Tilburg 1928), blz.
28-32.
140)   Enqudte  betreffende  werking  enz. 1887, passim.
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Ten aanzien van Tilburg heeft het verslag vastgesteld dat de
situatie aldaar in menig opzicht aanmerkelijk is afgeweken van die
welke elders werden aangetroffen. Met betrekking tot de in deze

paragraaf aan bod zijnde onderwerpen Meek de commissie het na-
volgende 141.

De liehamelijke toestand van de fabrieksarbeiders in het algemeen

liet in Till)urg in 1887 vergeleken met andere fabrieksplaatsen wei-
nig te wensen over. Alleen het inademen van fijne wolvezeltjes bij
bewerking van wol en laken kon een nadelige invloed op de ge-
zondheid uitoefenen, ofschoon in veel mindere mate dan bij de
katoenindustrie. Ook werd gewezen op het v66rkomen van breuken

bij huiswevers, wat, blijkens het verhoor van de wollenstoffenfabri-
kant F. A. L. v. d. Bergh, vermoedelijk hierop terug te voeren was
dat bij het handweven de voeten gedeeltelijk <le rol, die de stoom-

machine bij machinale weefgetouwen vervulde, moesten overnemen.
Tot de gezonde toestand van de fabrieksarbeiders in de wolstad

droeg veel bij dat de meesten in het bezit waren van een eigen huis
met tuintje en vaak nog een stuk grond, waarop zij hun eigen
aardappelen teelden en een varken of een geit rhielden.

Verreweg de meeste fabrieks*beiders te Tilburg bleken voorts te

kunnen lezen, schrijven en een beetje rekenen. Bepaald gunstig was
ook wat de commissie van enqu6te over de zedelijke toestand der
arbeidende klasse te Tilburg vernam. Maandaghouden kwam wel
onder <le ambachtslieden, niet onder het fabriekspersoneel voor. Het
aantal onechte geboorten bedroeg gemiddeld slechts 66n percent van
het totaal 142.  Ook het getal der gedwongen huwelijken was, zoals

uit de registers van de burgerlijke stand viel af te leiden, maar ge-

ring.

141) a.w., blz. 53-55.
112)  Voor een vergelijking  van de gunstige situatie  op  dit  punt in Tilburg,  ver-
geleken met Breda, 's-Hertogenbosch en de provincie Noord-Brabant, raadplege
men: K. J. G. M. Vermunt, Buitenechtel#ke geboorten; een sociaal-statistische be-
scI:diving van het verschijnsel te Breda gedurende de negentiende eeuw, in As-
pecten van het sociale leven in Breda na 1850, onder redactie van H.  F. J. M. van
den Eerenbeemt (Tilburg 1965), blz. 169.
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Voor veiligheid, liclit, lucht en verwarming werd op de meeste

fabrieken voldoende zorg gedragen.
De toon die uit het verslag der enqudte-commissie over Tilburg

doorklonk. was zonder twijfel iets minder donker dan die uit andere

berichten viel ·te beluisteren.

De ongunstige hygienische omstandigheden in de fabrieken en

werkplaatsen in het algemeen, gevoegd bij de armelijkheid der ar-
beiderswoningen, had in Nederland als geheel tot gevolg dat het
met de gezon{lheid der arbeiders meermalen droevig was gesteld 143

.

„Aardappelen en jenever vormen, zo schreef de Groningse hoog-
leraar D. Huizinga  nog  in   1882, „het gewone Europeesche honger-
dieet. Van dat verhongeren met een volle maag kunnen wij tal van
voorbeelden in onze achterbuurten zien" 144. Diverse factoren  (lage

lonen, lange werktijden en slechte woonomstandigheden) werkten
er aan mee dat drankgebruik voor arbeiders de enige bron van af-

leiding bleef. Dat dit gel,ruik zeer gemakkelijk omsloeg in misbruik,
is begrijpelijk. De klachten hierover waren in ons land veelvuldig

en zij waren ook niet minder luid dan voorheen. Toch schijnt het
euvel in de jaren '80 iets minder algemeen verbreid te zijn ge-

weest 145

Ruim een decennium later,   rond 1900, bleken vanuit een lande-

lijk geziahtspunt in (le lichamelijke, geestelijke en morele situatie
der arbeiders verbeteringen verwerkelijkt te zijn of realiseerbaar te

zijn geworden. Het landelijk percentage der kindersterfte was toen
niet langer, zoals omstreeks  1870,  30  &  40%  van de levendgeborenen
v66r het einde van het eerste levensjaar, maar het was, hoewel nog

relatief  hoog,   voor de periode 1901/1905   toch al teruggelopen   tot

13.6% 146.

143) Brugmans, Paardenkracht, blz. 406/407.
144)   D.   Huizinga,   Een  en   ander over voeding (Groningen   1882),   blz.   105.

145) Brll tnans, a.w., blz. 406-408.
149 Statistisch zakboek 1960, Zeist  1960,  blz.   11.
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De gemiddelde devensduur is tussen 1840-1851 en 1900-1909
voor mannen gestegen van 29,5 tot 51 jaar en voor vrouwen van
32,6 tot 53,4 jaar. Een en ander mag zeker beschouwd worden als
mede veroorzaakt door een betere gezondheidswetgeving, zoals die
sinds    1865 van kracht   was   en   die   o.a. voor artsen een volledige
academisohe opleiding eiste 147.  Zij maakte daardoor een einde  aan

het optreden van minder bevoegde stads- en plattelandsheelmeesters,
vroedmeesters, oogmeesters en anderen, die tot dan toe van provin-
ciale „commissies van toevoorzicht" hun diploma's ontvangen ha(1-
den. In dit verband waren ook van bijzonder belang de verbetering
van inrichting en equipering van ziekenhuizen en de verbreiding
van een goede drinkwatervoorziening 148, zaken wier invoering door
Coronel in diverse publicaties sterk werd gestimuleerd 149.

De   leerpliahtwet   van 1900 maakte definitief een einde   aan   het

nog niet uitgeroeide analfabetisme, maar in de grote ste(len was,
gelijk Brugmans signaleerde, reeds v66r  1900 het schoolverzuim een
zeldzaamheid geworden.

Met de volkshuisvesting, zo nauw verbonden met de levensom-

standigheden van iedere mens, was het bij de overgang naar de
twintigste eeuw nog maar bedroevend gesteld. Dit bleek overdukle-

lijk uit (le uitkomsten van de volkstelling 1899: 23% van de bevol-
king was toen gehuisvest in 66nkamerwoningen, 31% in ·tweekamer-

woningen. De gemiddelde bezetting per kamer was in dee catego-
rieen 3,8 personen. Vooral in de drie noordelijke provincies en (le
drie grootste steden heersten slechte woningtoestanden. In Gronin-

gen, Friesland, Drente, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag huis-
den respectievelijk 58%, 48%, 62%, 38%, 58% en 35% van de

1 7) Vwr ontwikkeling hiervan zie: Een eeuw staatstoezicht op de volksgezondheid.
Herdenking   van   Thorbecke's  Wet   van   I   juni   1865,   S.   58,   regelende  het   Genees-
kundig Staatstoezicht, in Tijdschrift voor sociale geneeskunde, 1965, no. 11, blz.
377-408, vooral artikelen van P. L. Stal, C. R. N. F. van Joost en P. Siderius/
A. Th. van Tilburg; men zie ook: J. A. Verdoorn, Volksgezondheid en sociale ont-
wikkeling (Utrecht/Antwerpen 1965), blz. 102 e.v.
148) Brugmans, a.w., blz. 427/428.
149) A. H. Bergink, Samuel Senior Coronel. Zijn betekenis voor de sociale genees-
kunde in Nederland (Assen 1960), passim.

73



bevolking in een 66nkamenvoning 150. Deze percentages spreken voor
zich en behoeven geen nadere ,toelichting. Gelukkig was ook hier
het perspectief bij de eeuwwisseling veel gunstiger geworden door
de  totstandkoming  van de woningwet  in   1901.

Voor wat (le kindersterfte betreft laten cijfers, die wel wat verder

teruggaan, zien dat Tilburg in dat opzicht evenmin als de rest van
het  land  in een rooskleurige positie lieeft  verkeerd.  In   1832  werden

in Ti]burg 393 kinderen gel>oren. Er stierven 327 personen, waarvan
126  op een leeftijd beneden   13   jaar. Dit betekende derhalve  een
kindersterfte in de jongere jaarklassen van 38% van  het toteal aantal
sterfgevallen en van circa 30% van het aantal geboorten 151. In het-
zelfde jaar waren er 28 doodgeborenen, uitmakende 7% van het
aantal geboorten.

Ook het percentage van de kinderen die in hun eerste levensjaar
stierven (zuigelingensterfte), was in die jaren zeer hoog. Zo bedroeg
het, genomen naar de totale sterfte in Tilburg.
in 1821 21,9%

in 1822 30,2%

in   1823      28,6%
in 1824 32,2% 15<

Deze frappante kindersterfte, ook van heel jonge kinderen, werd
in ieder geval  voor de jaren 1820-1840 vastgesteld.   Een  van  de  be-

langrijkste oorzaken van de levenloos-geboorten en van de kinder-
sterfte zal wel moeten wor(len gezocht in de moeilijke omstandig-
heden waaronder de moeders moesten leven: veel en dikwijls te
zwaar werk in huishouden, in huisindustrie en op het land, alsmede
dikwijls sleahte voeding. In deze tijd was trouwens de voeding van

150) Brugmans, a.w., blz. 411/412.
151) M. D. Simons, De armoede in Tilburg mim een eettw geleden, in Van Hei-
dorp tot Industriestad, onder redactie van H. J. A. M. Schurink en J. H. Mossel-

veld (Tilburg 1955), blz. 193.
152)   H.   L. H. Derks, De bevolkingsontwikkeling   vanaf   1809   tot   1940,   in   De   op-
komst van Tilburg als industriestad, onder redactie van H. F. J. M. van den Eeren-

beemt en H. J. A. M. Schurink (Nijmegen 1959), blz. 143.
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het gehele gezin bijzonder schraal. Ook van de vaders. Het is be-

kend dat zij v66r dag en dauw met een stuk roggebrood op zak naar
de fabriek moesten, daar dagelijks de helft van een etmaal aan de
machines stonden en bij thuiskomst een schaal zandaardappelen met
olie of uien of de goedkope karnemelkse pap op tafel vonden 15f

Het valt niet te verwonderen dat de mededelingen over de ge-
zondheidstoestand  van   de Tilburgse arbeiders  rond 1840 derhalve
niet erg opwekkend waren.

Nadien ds de relatie die er zou kunnen bestaan tussen een groter
sterftepercentage en het tot de arbeidersklasse behoren in al,le ge-
meenteverslagen tussen 1851 en 1900 slechts eenmaal aan de orde

gesteld, namelijk meteen in 1851, in welk jaar werd geschreven: „In
de vooplaatste maanden hebben een groot aantal kinderen zoo wel
van de gegoede als mindere klasse aan de mazelen en :kinkhoest ge-
laboreerd, een 25 tal, dewelke sehier allen tot (le mindere klasse be-
hooren, zijn aan de ziekte overleden, het niet tijdig inroepen van
geneeskundige hulp of wel dat (lie kinderen tijdens dezelve aan die
ziekte laboreerden, niet genoegzaam voor koude zijn bewaard ge-
bleven, wordt als de oorzaak van dien ongunstigen afloop toe ge
schreven" 154.

Een nadelige invloed op de gezondheidstoestand te Tilburg werd
zonder twijfel uitgeoefend door het gebrek aan hygiene, waaronder
een tekort aan persoonlijke zindelijkheid, dat in dem gemeente
schering en inslag  was 155.   Nog   in   1876  bv.  bleek  dat   in   Tilburg
het drinkwater in zeer slechte staat verkeerde: 375% der pompen
zou afgekeurd moeten worden. De voornaamste oorzaak van deze
minder goede situatie was dat dc sterfputten van afvalwater, de mest-
vaalten en soms ook de ondiehte privaten vlakbij de waterputten
lagen. Veelal was het pomp- of putwater (lan ook loodhoudend of
bevuild.  In   1884  was  er  nog  niet veel verbetering  in  de drinkwater-

153) Simons, t.a.p., blz. 195.
154)   Gemeenteverslag  Tilburg 1851, Hoofdstuk  VI.
135  Simons, t.a.p., blz. 196.
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voorziening gekomen. Zelfs in 1910 waren nog ruim 600 woningen
in gebreke, wat het drinkwater aangaat 150 

De onhygienische levensomstandigheden van de bevolking kon-
den niet anders dan een goede voedingsbodem voor epidemieen zijn.
Zij kwamen dan ook veelvuldig voor. Zo hebben in Tilburg o.a. in
1871,   1872  en   1873 de pokken epidemisch geheerst, de cholera  in

1866/67 en de mazelen in 1881. In het laatstgenoemde jaar waren
er  ruim 1200 huisgezinnen met mazelen en vielen er 102 slachtof-
fers 157

In 1864 bezocht de bekende dokter Coronel, die sinds 1860 stads-

geneesheer was van Amsterdam, na in Zevenhuizen huisarts en in
Middelburg eveneens stadsgeneesheer  te zijn geweest 158,  de  Bra-
bantse industriecentra Tilburg, Eindhoven en Helmond voor een
onderzoek naar de omstandigheden waarin de fabrieksbevolking leef-
de en werkte en voor een statistiek der hygiene. Dit onderzoek vond
plaats in de maand juni. In Tilburg trof Coronel morele toestanden

aan, die gunstig afstaken bij die in andere fabrieksplaatsen. Naar
zijn mening kon dat worden toegeschreven aan het contact met de
natuur dat de arbeiders hier meer dan hun lotgenoten elders waren
blijven onderhouden 159.

De sexuele moraliteit moet in deze jaren hier en daar in ons land
wel wat te wensen hebben overgelaten. Gedwongen huwelijken
kwamen plaatselijk veel voor. Als ongunstige voorbeelden golden
bv.   Almelo   (in   1866 naar schatting  van het gemeentebestuur  2/3
der huwelijken gedwongen), Hilversum en Maastricht. Gunstige

li) C• D. Roukens, OFenbare gezondheidszorg, in De opkomst van Tilburg als
industriestad, onder redactie van H. F. J. M. van den Eerenbeemt en H. J. A. M.
Schurink (Nijmegen 1959), blz. 149/150.
157)   t. a. p·, blz. 153-155. Roukens noemt  ook   1874  als  een jaar, waarin de pokken
heersten. In het gemeenteverslag van dat jaar wordt in hoofdstuk IVa (Medische
Policie) vermeld dat zich geen epidemieen hadden voorgedaan (1874, blz. 23). In
het  verslag  over 1873 staat genoteerd  dat de gedurende  twee  en  een  half  jaar  ge-
heerst hebbende pokziekte   in   juli 1873 geheel was opgehouden   (1873,   blz.   23).
De mazelenepidemie van 1881 tastte 1200 gezinnen, niet „slachtoffers", zoals
Roukens schreef, aan: Gemeenteverslag Tilburg 1881, blz. 16.
158) Bergink, a.w., blz. 224/225.
159) Boeren, a.w; blz. 89.
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voorbeelden waren  o. a. Haaksbergen 16o en Tilburg 161, gemeenten
waar de geestelij]oheid nauwlettend toezicht hield.

Een ander facet dat in Tilburg relatief wat gunstiger lag was de
huisvesting. De woningen op zich zullen wel niet (veel) beter zijn
geweest dan die in de stedelijke agglomeraties. Maar toch waren de
armste plattelanders nog beter gehuisvest dan menige stedelijke ar-
beider, en Tilburg behoorde eigenlijk nog tot het platteland! Doordat

de gemeente ruim uiteengebouwd was, viel geen luchtverontreini-
ging door de industrie te constateren en was die voorlopig ook niet
te vrezen 162. De stank en mensenopeenhoping van de steden  ont-
braken ten plattelande geheel. Veel arbeiders hadden daar, en dus
ook in Tilburg, al oefenden zij het beroep van fabrieksarbeider uit,
een stukje grond bij hun woning, waarop zij en hun vrouwen wat
groente konden telen en wat kleinvee konden houden. Met name
de Twentse en de Tilburgse textielarbeiders hadden het in dat op-
zieht  heel wat beter  dan hun Engelse collega's in Lancashire 163.

De ontwikkeling van de bevolking tussen 1850 en 1900 toont het

volgende beeld. Alle aantallen inwoners zijn genomen per 31 decem-
ber van het desbetreffende jaar. De cijfers zijn ontleend aan de alge-
mene officiele volkstellingen.

TABEL 17. Bevolking   Tilburg   1849/1899

aantal absolute procentuele gel)oorte- vestigings-

Jaar inwoners toename toename overschot overschot

in    10 jaar in 10 jaar in 10 jaar in   10  jaar
1849 14.373                  -                    -                  -

1859 15.854 1.481 10,3% 1.206 275

1869 21.523 5.669 35,8% 2.896 2.773

1879 28.390 6.867 31,8% 4.640 2.237

1889 33.905 5.515 19,4% 5.073 442
1899 40.628 6.723 19,8% 6.461 262

160) R. A. Gorter en C. W. de Vries, Gegevens omtrent den kinderarbeid in Ne-
derland  volgens de  enqudtes  van  1841  en  1860,  in  Economisch-Historisch  Jaarboek,
dl   8   ('s-Gravenhage   1922),   blz.    102.
181) Van Delft, a.w., blz. 29/30.
152) Roukens, t.a.p., blz. 149.
183) Brugmans, Arbeidende klasse, blz. 159.
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Uit dit overzicht komt duidelijk naar voren dat in de vijftigjarige
periode van ultimo  1849 tot ultimo  1899 de bevolking van Tilburg

bijna verdrievoudigd is. De grootste absolute stijging viel in de jaren
'70, de grootste relatieve tussen 1859 en 1869. In cle jaren '60 en '70
samen nam de bevol]Qing gemiddeld per jaar met meer dan 3% toe,
in de laatste twee decennia der 19e eeuw met bijna 2%. Aan (le
snelle bevolkingstoeneming tussen  1859 en  1879  werd in belangrijke

mate bijgedragen door het vestigingsoverschot. Het zijn de jaren dat
de Tilburgse wolindustrie, zoals wij hebben gezien, een snelle ex-
pansie doormaakte. In de twee decennia daarna is de bevolkingstoe-
neming vrijwel geheel toe te schrijven geweest aan,het grote geboor-

te-overschot. Dat (lit zo groot was, bleek een gevolg te zijn van de
vermindering der sterften, die mede te danken was aan preventieve

hygienische maatregelen en de ontwilekeling van de medische we-
tenschap in het algemeen 164.

In de bedoelde periode zelf is de snelle bevolkingstoeneming niet
geheel aan de toenmalige bestuurders ontgaan. Meermalen werden
in de gemeenteverslagen opmerkingen over de groei der bevolking
opgenomen.  Zo  werd ·bv. in 1869 genoteerd:  „Het  is dan  ook aan de
veele werkzaamheden, van verschillenden aard en het onbekrompen
arbeidsloon, dat over het algemeen fe Tilburg wordt betaald, toe te

schrijven dat honderde gezinnen van de werkende klasse, zioh zoo

uit omliggende als uit afgelegen gemeenten, alhier meterwoon ves-

tigen, waardoor de bevolking ....merkelijk vermeerderd...." 165.

Hoewel er door de snelle toeneming van het aantal inwoners

bepaald wel sprake was van bevolkingsdruk, kwamen woningen be-
woond door meer <lan 66n gezin niet voor.

Bij de uitleg van de gemeente werden de gezondheidsbelangen in
acht genomen, vooral door een ruime aanplant van bomen. Een fraai
voorbeeld hiervan   was het Wilhelminapark, aangelegd  in   1898 166.

154p Derks t.a.p., blz. 13+137.
125)   Gemeenteverslag  Tilburg   1868,   blz.   33.
166) A. J. A. C. van Delft, Tilburg als woonstad en nijverheidscentrtim, (Tilburg
1922),  blz.   51.
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Aan deze aandacht voor de gezondheid kan het, volgens Boeren,
worden toegeschreven dat Tilburg   in de laatste decennia   der   19e

eeuw zulk een laag t.b.c,-cijfer had 167.

§ 2. De arbeidsverhoudingen en het welvaartsniveau

De industriele revolutie is het meest intensief en ingrijpend op-

getreden in de nijverheid, vandaar ook haar benaming. Zij heeft
daar grootbedrijf, automatisering en massaproduktie gel)racht. Haar
vrucht was het fabriekswezen.

Wel  waren  er in Nederland v66r 1850 fabrieken,  maar  pas na  het
midden  der   19e  eeuw  nam het fabriekswezen sterk  toe en begon  het
de overhand te krijgen op de oude vormen van nijverheid: handwerk,
manufactuur en huisindustrie. Dit overgangsproces voltrok zich op
twee manieren, namelijk door reorganisatie van <le bestaande nijver-
heid (kleine handwerkbedrijven verdwenen, huisindustriele arbeiders

gingen de fabriekspoort binnen, manufacturen werden geautomati-
seerd) dn door €le opkomst van geheel nieuwe industrieen, die van
het begin af aan fabriekmatige produktie hebben gekend. Voorbeel-
den van de tweede vorm van het overgangsproces zijn in Nederland

geweest: suiker-, aardappe]meel-, strokalton- en gasfabrieken. In
het kader van het eerste deel dezer paragraaf zijn deze fabrieken als

weinig interessant aan te merken. Onze belangstelling gaat in dit
verband meer uit naar de textielnij.verheid en andere industrieen, die
een overgang hadden door te maken: broodbakkerijen, ijzerindustrie,
tabaks-, sohoenen- en kledingindustrie.

Met de vestiging van de katoennijverheid in Twente streefden de
mannen van het eerste uur (i.c. de directie van de Nederlandsche

Handel-Maatsuhappij) meer sociale en filantropische dan zuiver eco-
nomische doeleinden na. Niet een kapitaalintensieve industrie moest
worden gevestigd - er waren trouwens geen grote kapitalen! - maar
met het oog op de lage lonen ter plaatse een arbeidsintensieve.
Handkatoenspinnerijen en -weverijen waren van dit uitgangspunt
de logische consequentie 168.

167) Boeren, a.w., blz. 98.
188) Brugmans, Paardenkracht, blz. 78179, 210, 208-212.
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De filantropische bestellingspolitiek van de Nederlandse Handel-
Maatschappij was er op gericht de typisehe huisindustrie in het le-
ven te houden. De uitgesproken bedoeling van de nijverheidspolitiek
van de Handel-Maatschappij was trouwens het handwerk te begun-

stigen boven de machinale voortbrenging en dit met name in ver-
band met de bestrijding der armoede 169. Het beleid van Willem de

Clercq, sinds 1834 directeur der N.H.M., was grotendeels gebaseerd

op idealistische en filantropische overwegingen, waarmee hij volko-

men paste in de sociale politiek van werkverschaffing en van in-
standhouding van onrendabele bedrijfjes, waartoe de regering de
Handel-Maatschappij dwong. Overwegingen van sociale aard dre-
ven de N.H.M. tot een vermenging van business en armenzorg, en
deden haar industriele welvaartspolitiek vaak op een volkswerkver-

schaffing lijken.
Toen dem filantropische riahtlijnen  na 1850 werden verlaten  (als

gesubsidieerde instelling tot het verlenen van bescherming aan de
industrie en tot het verschaffen van werk heeft de N.H.M. met
ingang van 1 januari 1855 opgehouden tebestaan 170   hadzulks op
deze tak van nijverheid grote invloed 171: in ieder geval betekende
het dat de Mandel-Maatschappij voortaan zuiver commercieel tegen-
over de nijverheid kwam te staan. In de praktijk had dit tot gevolg

dat bij de katoenindustrie talrijke zwakke bedrijven ten onder gin-

gen, waaronder speciaal filantropische en half-filantropische onder-
nemingen 17< Samenlopend hiermee zag men in Twente de expan-
sieve opkomst van de stoomspinnerijen, tegen welke de handspin-

nerijen de strijd niet konden volhouden  (kort  na  1860 zijn de laatste

handspinnerijen in Twente opgeheven) en de introductie van de

stoomweverijen (1853: eerste stoomweverij - G. en H. Salomonson

in Nijverdal - in werking), gevolgd door een snelle evolutie, die

169)   Ridder,   Conjunctultranalyse,   blz.    136.

110) H. F. J· M. van den Eerenbeemt, F. van Lanschot als intermddiaire tussen de
Nederlandsche Handel-Maatschappij en de nijverheid in Noord-Brabant (1825-
1846) (Nijmegen 1956), blz. 47,49,95.
171) Ridder, a.w., biz. 136.
1'2) Van den Eerenbeemt, a.w., blz. 95.

80



zich in de cijfers {lemonstreerde: 1860 - 10 stoomweverijen, 1870 -
36 stoomweverijen. De snelle achteruitgang van de handweverijen

die hiermede oomplementair was, leverde voor het merendeel der
wbeiders geen bezwaren op. Een bekwaam handwever kon in korte
tijd worden opgdeid voor het meehanisch getouw.

Vengeleken met de Twentse 6toennijverheid vertoonde de ont-
wikkeling van de Till)urgse wolnijverheid een geheel ander beeld.

Hier  bestond  na   1830 geen  voogdijschap  van  de  Nederlandse  Han-
del-Maatschappij zoals in Twente, maar juist een zioh volledig los-
maken van Holland, waarvan men vroeger afhankelijk was. Hier
ook het ontbreken van filantopische overwegingen, die in Twente
tot de handhaving van het handbedrijf hadden medegewerkt, zodat
in Tilburg reeds eerder dan in Twente op enige schaal van stoom-
kracht kon worden gebruik gemaakt.

Wederom in afwijking van Twente beteken(le dit evenwel niet
dat de mechanisering der industrie  in de wolstad  na   1850  de  alge-
hele verdwijning van het handwerk met zioh meebracht. Ook na dit
jaar bleven de fabrikanten nog gebruik maken van handspinners
en  handwevers in de huisindustrie 173.

Nog bij de grote onderzoekingen naar de toestanden in de Neder-
landse huisindustrie,  door de Directie  van  de  Aibeid  in 1909 gehou-
den, werd op het typische verschil in ontwikkeling van de Twentse
en Tilburgse texdelindustrie met betrekking tot de huisarbeid ge-
wezen (in Twente na meehanisatie verdwenen, in Tilburg na me-
chanisatie vootbestaan) en met name toegespitst op de situatie te
Enschede en te Tilburg. In Enschede, waar men geen geschiedenis
der nijvertheid kende, was alle bedrijfsorganisatie op moderne leest
geschoeid en trof men de arbeid 3.an in steeds grotere fabrieken,
ieder met enige honderdtallen arbeiders. In Tilburg daarentegen
waren de fabrieken over het algemeen kleiner en bespeurde men
overblijfselen uit vroegere perioden. Vooral van de oude huisindu-
strie, die veelal samen met fabrieksarbeid binnen het kader van 66n

178) Brugmans, a.w., blz. 80/81,202/203, 205.
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onderneming georganiseerd   was,   was  in   1909 te Tilburg, in verge-
lijking met de landelijke situatie in de  extielnijverheid, nog een niet
onaanzienlijk stuk over, ofschoon zij toen toch wel zienderogen aan
het inkrimpen was. Tegenover een totaal van 4721 fabrieksar
beid(st)ers stonden in de Tilburgse wolindustrie in genoemd jaar
nog 344 huiswevers en 63 pluissters, (lopsters, nopsters en stopsters
in huisarbeid 174.

Overgaande naar een andere plaats en enige andere bedrijfstakken
blijkt dat zich in Helmond de overgang van huisindustrie naar fa-
briek in snel tempo tussen 1866 en 1876 heeft voltrokken. In 1866
telde deze gemeente 10 katoenenstoffenfabnieken met 214 vaste ar-
beiders in de fabriek en 2400 daanbuiten. Tien jaar later was dit
beeld volkomen veranderd.

De tabaksindustrie vertoonde tussen 1850 en 1870 eveneens de

overgang naar het fabriekssysteem. Het begin van het moderne
grootbedrijf in dem sector der nijverheid lag in 1858 in Eindhoven:

Mignot en De Block.

De overgang van huisnijverheid naar fabriekmatige produktie in
de schoenenindustrie werd ingezet met de invoering van de stikma-
chine (Waalwijk, 1859), die niet geschikt was voor huisindustrieel
gebruik, terwijl de kledingindustrie een ommekeer onderging tegen
het  jaar  1870,  door  het  in zwang komen  van  het con fectiebedrijf 175.

Arbeidsduur: „Over het algemeen was de arbeidsduur lang, te
lang", schreef Verberne 176. Twentse textielarbeiders werkten  om-
streeks  1850  12  uur  per  dag of langer, de handwevers zelfs  14  uur.
Ook in de Brabantse textielindustrie was de 12-urige werkdag regel.

Twijfelachtige records zijn geboekt in de klei-industrie, een seizoen-

bedrijf, waarin werktijden van  14  A  1 5  uur  per dag, zelfs van  20 uur

m) Onderzoekingen naar de toestanden in de Nederlandsche Huisindustrie, dl 3
(Textielindustrie-Kleeding en Reiniging) ('s-Gravenhage 1914), blz. 23-25.
175) Brugmans, a.w., blz. 205,207,208.
11•) L G. J· Verberne, De Nederiandse arbeidersbeweging in de negentiende eeuw,
3e druk (Utrecht-Antwerpen 1959), blz. 36.
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per dag (Franeker,   1841) zijn voorgekomen. Omstreeks   1850  trof
men in de Amsterdamse diamantindustrie dagelijkse werktijden van
12  8   1 5  uur  aan.

De reeds meermalen genoemde parlementaire Enqudtecommissie,
wier taak - zoals eerder vermeld - mede inhield de toestand van
fabrieken en werkplaatsen te onderzoeken, stootte  ook  in   1887  nog

op lange werktijden 177.

In de Tilburgse wolindustrie is de gemiddelde arbeidsduur in de
gehele 19e eeuw ongeveer stabiel gebleven. In 1816 was hij 12 8
13  uur per  dag,  in  1841  was hij onveranderd,  in 1860 varieerde  hij
van  11  tot  13  uur  per  dag,  in 1871 waren  er  weer geen veranderin-

gen   en   in 1887 bedroeg  hij    12%   uur.   Van de laatste gemiddelde
arbeidstijd werd vermeld dat hij in Tilburg voor mannen, vrouwen
en kinderen meestal hetzelfde was 178. Het verslag der Enqu6tecom-

missie gaf meer gedetailleerd aan dat men in de zomer soms om
5 uur 's morgens begon en tegen 8 uur 's avon{is eindigde en in de
winter als begin- en eindtijden aanhield: 7 of 8 uur 's morgens en
7,8 of 9 uur 's avonds. Zomer en winter diende daarbij rekening
te wor(len gehouden met schafttijden in de ochtenduren (een kwar-
tier), rond whet middaguur {een uur) en in de namid<lag (weer een
kwartier). Dit was „de gewone Tilburgsehe campagne" 179.

Hoewel niet onrkend kan worden dat ook deze Tilburgse werk-
tijden aan de lange kant waren, is een liohtpunt geweest dat een
nog langere arbeidsduur in Till)urg toch wel als een abnormaal ver-
sehijnsel kon worden beschouwd (het laten doorwerken tot 's avonds
10 uur ondervond  in 1887 bijna algemeen efkeuring 180,   maar  van

de andere kant mag niet uit het oog verloren worden dat onder het
mom van „overwerk bij drukte" soms langdurige werktijden zijn

177) Brugmans, a.w., blz. 191,406.
178) G. F. A. de Jong, Enige sociale aspecten van de arbeid in de textielindustrie
gedurende  de  198  eeuw,  in De opkomst van Tilburg  als ind:,striestad, onder redac-

tie van H. F. J. M. van den Eerenbeemt en H. J. A. M. Schurink (Nijmegen
1959), blz. 173-187.
ir')   Enqudte  betreffende  werking  enz.   1887,  blz.   53.
180) a.w., blz. 53.
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voorgekomen, waardoor met name in Tilburg wel eens maanden-

lang 's nachts door volwassenen en kinderen werd doorgewerkt 181.

Vrouivenarbeid. Volgens Brugmans waren onder de volwassenen,

d.w.z. personen boven 16 jaar, die in 1871 loonarbeid verrichtten,
ongeveer 15% vrouwen. Dit percentage gold voor geheel Neder-
land en voor alle ,bedrijfstakken 182.

De omvang van de vrouwenarbeid vertoon(le naar bedrijfstak en
naar plaats of streek nogal grote verschillen. Zo signaleerde men in
de  blekerijen  in de buurt van Haarlem tussen   1854  en   1864  65   A

70% vrouwen, in 1855 te Rotterdam hetzelfde percentage.
Zowel in 1854 als in 1866 en 1871 vormden in Overijssel de

vrouwen + 36% van diet totaal aantal arbeidskrachten in de textiel-
branche. In de Noord-Brabantse textielnijverheid representeerden de
vrouwen in 1853 28% van het totaal aan arbeid(st)ers. In Hilversum
werden   in 1871 onder  de  arbeiders  in de calicotweverijen   +   37%
vrouwen aangetroffen. Evenals in 1871 ibevonden zich in het totaal

aan arbeiders in de glas- en aardewerkindustrie van Maastrioht
t  20%  vrouwen 183 

De vrouwenarbeid, met el zijn toenmalige nadelen voor de betrok-

kenen zelf en voor hun nakomelingen, was in Nederland in zoverre

minder verbreid dan in menig ander land, dat het huwelijk veelal

aan de dienstbetrekking een einde maakte. In ons land Meek overi-

gens  in   1887 de vrouwenarbeid  in het algemeen   nog  veel  voor  te

komen, ja misschien  nog wel te zijn toegenomen 184. De parlemen-

taire Enqu6teeommissie constateerde in genoemd jaar dat het in
andere landen waargenomen verschijnsel der vervanging van vol-
wassen mannelijke arbeiders door vrouwen en kinderen bij de ont-
wikkeling der nijvenheid, in Nederland bij gebrek aan voldoende

statistisohe gegevens bezwaarlijk kon worden geanalyseerd. Niette-

181)   Brugmans,  Arbeidende  klasse,  blz.   117.

182) a.w., blz. 108.
183) W. N. Schilstra, Vrouwenarbeid in landbomv en industrie in Nederland in de
tweede helft der 19£ ee:Iw (Amsterdam 1940), blz. 32 e.v.
184) Brugmans, Paardenkracht, blz. 191,405.
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min moest zij toegeven dat sommige feiten op een toenemend ge-
bruik van vrouwen en meisjes bij de erbeid in fabrieken wezen.

Vergeleken met situaties in andere gemeenten van Nederland
bleek  die in Tilburg met betrekking  tot de vrouwenarbeid  in   1887

niet ongunstig,te zijn. De Enqudteoommissie stelde vast dat de ar-
beid van gehuwde vrouwen in de fabrieken bijna niet voorkwam,
omdat de geestelijkheid dit tegenging. Zodra een meisje trouwde,
bleef het thuis, behalve in uitzonderingsgevallen, als men zo'n

meisje niet kon missen. Dan bleef het nog enkele maanden een

opvolgster inwerken. Over het algemeen werd de afwezigheid van
gehuwde vrouwen in fabrieken als een belangrijk element van geluk
voor de arbeidende bevolking van Til,burg beschouwd 185.

Reeds vroeger was, door het overwicht van de wolindustrie, die
vrouwen geen weefwerk verschafte, maar haar alleen gelegenheid
bood voor noppen, pluizen, doppen en stoppen, in Brabant (en
Tilburg) naar verhou<ling minder vrouwenarbeid voorgekomen dan
in  Twente 186. Een gunstige omstandigheid  was  ook  nog  dat  de
meeste meisjes die in Tilburg op een fabriek werkten, daar op een
latere leeftijd dan de jongens ,begonnen, namelijk als regel van hun
15e of 16e jaar af. De reden hiervan was dat zij het werk, dat zij
op de fabriek gewoonlijk moesten doen - pluizen en noppen - kon-
den leren van hun moeders, die dat thuis deden en van hun doch-
ters na het aanleren nog geruime tijd hulp ontvingen. Als de meisjes

dan  15,  16 jaar waren en een plaats op een fabriek konden krijgen,
gingen zij er pas heen 187. De aantallen meisjes en ongehuwd ge-
bleven vrouwen waren in de fabrieken verre van onaanzienlijk. Zo
vormde {leze groep in  1853  28%  van de beroepsbevolking, werkzaam

185) Enqudte betreffende werking enz. 1887, blz. 52/53, 97.
186) Schilstra, a.w., blz. 35. Pluizen: verwijderen van draadjes; noppen: venvijde-
ren van knopen uit kettingdraden; doppen: aanstippen met kleurstof van onge-
kleurd gebleven plekken; stoppen: inbrengen van te weinig geweven draden (zie
Onderzoekingen, biz. 24).
187)  Enqudte   betreffende  werking  enz.   1887, 4e bundel,   blz. 77 (vraag   11466-
11468).

85



in de Tilburgse textielindustrie,   in   1887  was  dat  40%  en  in   1899

niet minder dan 46,3% 188.

Kinderarbeid. Een misstand, die meer dan enige andere schadelijk
is geweest voor (le Nederlandse arbeidende bevolking, was de kin-
derarbeid. Hoezeer sommige tijdgenoten hiervan overtuigd zijn ge-
weest, moge blijken  uit een passage, genomen  uit  een  in   1873  ver-
schenen geschrift van de hand van de Maastrichtse kapelaan
J. Wijnen. Het luicide: „Ook in het vrije, op welvaart en vooruit-

gang bogende Nederland, waar jaarlijks aan het onderwijs millioe-
nen besteed wor(len - ook ddir knaagt een invretende kanker aan
den boezem van het opkomende geslacht, in eene talrijke klasse van

den arbeidersstand. Schrikwekkend zijn de verwoestingen, welke
door den fabrieksarbeid onder de jeugdige kinderen worden aange-
rioht". Wijnen schreef dit vanuit een bepaalcle situatie: het Maas-
tricht   van   v66r de invoering  van   de   wet   van 19 september    1874,

„houdende maatregelen tot het tegengaan van overmatigen arbeid

en venvaarlozing van kinderen" (het z.g. kinderwetje - Van Houten).
,,

Hij was door een veeljarig verblijf „in eene onzer fabriekssteden
- d.w.z. Maastricht - in staat geweest honderden keren de toestand
van nabij en met eigen ogen gade te slaan. Die toestand was dat niet

66n  of  tien, maar minstens 200 kinderen  van   7  tot   12 jaar dagelijks

gedurende ongeveer elf uur, het „zware juk dezer slavernij, waarvan
men ternauwernood een voorbeeld bij de oude Heidenen vinden
kan" moesten torsen 189

Maar niet alleen de stad Maastricht ten tijde van het kapelaan-
schap van Wijnen kende kinderarbeid tussen haar muren. Reeds

jaren lang was ook elders door velen gewezen op de nadelen, aan de
kinderarbeid in fabrieken verbonlen. De eerste maal dat dit inzicht
Mil was gebleken en aangevoeld werd dat de fabriekmatige arbeid
door kinderen de energie van het arbeidende volk op de duur moest

188) De Jong, t.a.p., blz. 198/199.
189) J. H Wijnen, De arbeid der kinderen in fabrieken. onder godsdienstig, zede-
lijk en stoffelijk oogpunt beschouwd (Utrecht z.j.), blz. 2,3,5.
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remmen, was in 1834. In het sahoolverslag van dit jaar, uitgebracht
ingevolge artikel  226  van de Grondwet  van   1815,  werd  voor  Over-

ijssel melding gemaakt van een misbruik in de industrie (kinder-
arbeid) dat de armoede op de duur nog moest vergroten. Sindsdien

waren, met wisselende intensiteit, de geluiden over de ongewenstheid
van het bezigen van (jonge) kinderen in fabrieken niet van de lucht

geweest. Zij resulteer<len echter, evenmin  als  een  in   1841  van  rege-
ringswege gehouden enqudte, in een regeling van de kinderarbeid.
De meest noodzakelijke algemene maatregelen bleven voorlopig uit.
Pas in de jaren '60 der 19e eeuw komt er meer sohot in {le kwestie.
Een belangrijk moment lijkt te zijn geweest het verzoek van de mi-
nister van binnenlandse zaken aan de ingenieur van het stoomwe-

zen, De Vries Robb6, rapport uit te brengen over gegevens, die be-
schikbaar waren gekomen, betreffende bepalingen inzake de kinder-
arbeid in het buitenland.

Het rapport van De Vries Robb6,  uit  1860,  en zijn voorstel om  in
ons land wettelijke bepalingen op de kinderarbeid in fabrieken in
te voeren, bereikten voorlopig een goed gevolg; van toen af was er
immers geregeld voortgang. Het sahrijven van De Vries Robb6 zou,
volgens Gorter en De Vries, zelfs te beschouwen zijn als „de stieh-
tingsbrief onzer sociale wetgeving uit den nieuweren tijd" 190.  Het

was gericht aan de minister van binnenlandse zaken en gedateerd
7 oktober 1860 191.

Toch zou het nog meer dan tien jaren duren, alvorens de drang
naar verbetering, uitgeoefend door schrijvers van diverse pluimage
(literatoren als J. J. Cremer en C. E. Koetsveld, een onderwijzer als
G. B. Lalleman, dokters als S. Sr. Coronel en Ali Cohen, een fa-
1,rikant al> Samuel Le Poole en vele ancleren 192), legislatieve resul-
laten afwierp.  Op 23 februari 1873 diende het kamerlid Samuel  van
Houten zijn bekende wetsontwerp, de sluitsteen op een beweging
190) Gorter en De Vries, t.a.p., blz. 13-32, 36.
1£1) Geheel opgenomen in N. W. Posthumus, Uit de voorgeschiedenis van de
wetgeving tegen den kinderarbeid in Nederland, in Economisch-Historisch Jaar-
boek, (114, ('s-Gravenhage   1918),   biz.   27-36.
192) Gorter en De Vries, t.a.p., blz. 35 e.v.
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van jaren, bij de Staten-Generaal in m, een wetsontwerp, dat,  zij
het op enkele belangrijke punten tooh nog gewijzigd, werd aange-
nomen  en  als  de Kinderwet-Van Houten  van 19 september   1874  de
geschiedenis is ingegaan 194

Dht er iets gebeurde, was waarachtig geen overbodige luxe. Wel
werd voor ons land geconstateerd dat misbruik van zeer jonge werk-
krachten niet op grote schaal is voorgelcomen en dat  het kwaad van
de kinderarbeid te onzent niet zo diep geworteld is geweest als bv.
in Engeland. Voor dit laatste zijn diverse oorzaken aan te wijzen,
zoals de achterlijkheid van onze industriele ontwikkeling in die da-
gen, de afwezigheid van een ook maar enigszins uitgegroeide mijn-
bouw en de vermindering van de kinderarbeid in de lagere leeftij-
den, hoewel deze als totaalverschijnsel tussen 1819 en 1871 is toe-

genomen.
Niet alleen absoluut maar ook relatief is een toeneming van het

aantal werken(le kinderen te bespeuren, hetgeen uit de volgende
cijfers moge blijken. Zij zijn berekend aan de hand van de fabrieks-
staat  van   1819  en de statistiek van Brinckman  over   1871  193.

TABEL 18. Percentage kinderen  van  het  totaal aantal arbeiders per provincie

Provincie 1819 1871 Provincie 1819 1871

Friesland 11,8 21,0 Noord-Holland 12,- 22,5
Groningen 11,9 19,9 Zuid-Holland 8,7 20,-
Drente - 14,4 Zeeland 15,-- 5,8
Overijssel 21,2 24,9 Noord-Brabant 16,- 37,3

Gelderland 14,9 23,- Limburg -         14,5
Utrecht 24,9 23,2

Uit deze cijfers springt onmiskenbaar naar voren dat de kinder-
arbeid tussen de twee genoemde jaren een belangrijke toeneming
heeft gekend, zij het dat hij zich in de versohillende provincies op uit-

193)   t.a.p·,   blz.   45.

194) t.a.p.,   blz.   49-64. Een uitvoerige behandeling   van de episode 1873/1874   ook

in  J·  C.  Vleggeert,  Kinderarbeid  in  Nederland 1500-1874 (Assen   1964),  blz.   122-
178.

"5) Brugmans, Arbeidende klasse, blz. 93,99, 106/107.
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Afb.   1.   johannes  Diepen  (1774-1844).

Geschilderd portret; maker onbekend.

Familiehezit Diepen. Foto: A. v. Beurden, Tilburg



44
14

Afb. 2. Johs,ines Nicolaas Diepen (1793-1 865 1.

Geschilderd portret, ,naker onbekend.

Familiebezit Diepen. Foto: A. r. Beurden, Tilburg
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eenlopende manieren heeft ontwikkeld. Een belangrijke teruggang
van <het percentage kinderen scheen bv. waar te nemen te zijn in
Zeeland (van 15% tot 5,8%), maar bij nadere analyse ·is Brugmans
gebleken dat deze teruggang meer :het gevolg is geweest van de on-

volledigheid van het materiaal dan van een verandering in de wer-
kelijke verhoudingen.

Doordat ilet aantal arbeidsplaatsen tussen 1819 en 1871 is geste-
gen, was er uiteraard behalve van een relatieve stijging van de kin-
deranbeid, ook sprake van een toeneming van ·het aantal werkende
kinderen in absolute cijfers 196.

Hoe was de  toestand in Ti,lburg op dit terrein v66r 18741 Blijkens
tabel 18 is in geen enkele provincie de procentt;tele toeneming van
de kinderanbeid zo groot geweest als in Noord-Brabant. Vooral de
textiel-industrie nam een aanzienlijk deel van de stijging voor haar

rekening. Het aantal daarin werkzame kinderen steeg  van   1715  in
1819 tot 2699 in 1871. Het ongunstige wat hierin stak werd gema-
tigd door de omstandigheid dat de kinderen in Noord-Brabant veelal
korter werloten ( 10 tot hoogstens 12 uur per dag) en vooral dat in de
Tilburgse fabrieken vrijwel geen kinderen beneden de leeftijd van
12 jaar werkten, omdat de fabrikenten de wens der geestelijkheid
eerbiedigden dat zij geen kind in dienst namen, voordat het zijn
eerste communie had gedaan 197,

Deze actie van de clerus tegen de kinderarbeid in de Brabantse
wolindustrie d·ateerde niet van vandaag of gisteren. Reeds in de
jaren '30 *liad de geestelijkheid haar verbod bekend gemaakt, daarbij
geleid  door de latere (aarts)bisschop J. Zwijsen,  die  in   1832  te  Til-
burg pastoor was geworden 198. Een verbod dat overigens eerder was
voortgesproten uit godsdienstige dan uit sociale motieven. De km-
deren inoesten namelijk verre gehouden worden van de fabrieken,
zolang zij nog niet via catechismusonderricht kracht hadden opge-

196)   Verberne,   Nederiandse  arbeidersbeweging,   blz.   5 5.
191) Brugmans, a.w., blz. 97/98, 103.
198) Rogier, Katholieke Herleving, blz. 195.
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daan tegen (le moreel verderfelijke invloeden die konden uitgaan
van het werken op de fabrieken, die soms door protestanten werden

geleid, hetgeen een gevaar temeer betekende'm.
In 1871 constateerde Sassen  dat te Tilburg kinderen beneden

12 jaar niet in de fabrieken werkzaam waren en daardoor onttrokken
wer(len „aan ,invloe{len, die elders vaak lichmm- en geestdodend
zijn" 200

Deze bijzonderheden gaven   in   1887 de Enqudtecommissie  die
onder andere de werking van de Kindenvet-Van Houten moest na-
gaan, aanleiding tot de reactie dat genoemde wet in Tilburg, met
het oog op de daar 1)estaande eigenaardige toestanden, eigenlijk niet

nodig was geweest. Voor deze gemeente betekende de wet op de
kinderarbeid slechts de wettelijke bekrachtiging van wat feitelijk
was gegroeicl. De commissie achtte het daarom ·niet verwonderlijk
dat een speciaal toezicht op de naleving van de Kinderwet sinds
haar invoering te Tilburg niet had plaatsgevonden.

Hoe geheel anders klonk deze uitspraak, vergeleken met die over
een ander Nederlands industrieel centrum, Maastricht. Van deze
gemeente, die met betrekking tot deze materie een slechte naain had

gekregen, werd vastgesteld dat de invloed, die de wet op de kinder-
arbeid daar had uitgeoefend, een zeer gunstige was geweest. Het
gel)ruik van zeer jeugdige kinderen als arbeidskrachten was geheel
verdwenen, het schoolbezoek toegenomen en het analfabetisme ver-
minderd: 12% der kinderen van rond 12 jaar in 1874 analfabeet,
3% in 1887.

Behoudens de arbeid van te jeugdige personen werd ook als euvel
ervaren het werken van jongens en meisjes, van wie niet gezegd kon
worden dat hun leeftijd hen voor fabrieksarbeid ongeschikt maakte,
gedurende te lange tijd, zonder voldoende tussenpozen en vooral

gedurende de nacht. „Gevallen van volstrekte noodzakelijkheid uit-

m) Vleggeert, a.w·, blz. 33/34.
20°)   Sassen,  Een  blik  op  de  nijverheid,  blz.  241.
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gezonderd, moet dit gebruik van jeugdige arbeiders ongetwijfeld als
een misbruik worden aangemerkt", was het oordeel der Enqu6te-
commissie  over  nachtarbeid door jonge mensen 201.  Hoe de situatie
wat dat betreft in de rest van het land ook geweest moge zijn, in
Tilburg kwam nachtarbeid van kinderen  in   1887  niet  (meer)  voor.
Zelfs de naahtarbeid van volwassenen was verdwenen 202.

Het werk der parlementaire Enqudtecommissie mondde uit in
nieuwe legislatieve a beid   in    1889.    De   Arbeidswet,    inhoudende
„bepalingen tot het tegengaan van overmatige en gevaarlijke arbeid
van jeugdige personen en vrouwen" kwam tot stand 203

Als het de bedoeling is geweest met behulp der Arbeidswet de
kinderanbeid in zijn totaliteit nog verder te beperken, dan is zulks
in ieder geval voor Tilburg  in het decennium tussen   1890  en   1900
zeker niet bereikt. Het navolgende overzioht is daarvoor illustratief

genoeg.

TABEL 19. Werkkrachten in fabrieken   en   werkplaatsen   met   een   in   de   zin   der

arbeidswet  van   1889  geldende  arbeWskaart   1889-1900 204

Jongens Meisjes

Ultimo  12 j.  13 j.  14 j.  15 j. 12 j.  13 j.  14 j.  15 j. Totaal

1889 115 197 230 201         24    36    53    56      912
1890    68 177 220 242 5    36    53    57      858
1891    59 172 231 255 7    28   46    67     865
1892    50 129 212 233 5    20    48    59      756
1893    67 130 180 245 --    15    35    61      733
1894    86 178 197 216 6   35    47    72     837
1895 718 159 877
1896 943 170 1113

1897 956 193 1149

1898 1480 338 1818

1899 1643 421 2064
1900 1933 751 2684

201)   Enqudte betreffende werking  enz.  1887,  blz.  25,  52,95.
282) a.w., 4e bundel, blz. 29 (vraag 10539-105401
203) Schilstra, Vrouwenarbeid, blz. 102.
204)  Voor 1889 ontleend aan Gemeenteverslag  Tilburg   1890,   blz.   71,  voor   1890-
1900 aan Verslagen van de Inspecteurs van den Arbeid in het Koninkrijk der
Nederlanden, passim.
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De cijfers duiden zonneklaar aan dat het aantal jeugdige personen
van    12   tot    16   jaar,   dat   in de Tilburgse industrie werkzaam   was,
tussen   1889  en 1900 bijna  verdrievoudigd  is. Wel heeft  de  wet  van

1889 in zoverre heilzaam gewerkt dat het aan,tal jeugdigen uit de

laagste leeftijdsklassen minstens aanvankelijk geringer is geworden.

Welvaartsniveau. De arbeidende klasse als zodanig was v66r het
midden der  19e  eeuw  in  ons land eigenlijk niet bekend.  Zij  ging
schuil in een grotere groep, die de naam van „de armen" of „het
volk" droeg en waartoe ook het bed66lde en soms ook Wdelende
werkvolk behoorde. Het loon van „de arbeider" was dan ook zo
laag dat men hem gevoeglijk tot de armen mocht rekenen 205.

Tussen 1820 en 1870 zijn, over het gehele land genomen, de
prijzen met tenminste 50% gestegen. Tussen 1819 en 1853 zijn
- landelijk gezien - de lonen ruw genomen met 10% toegenomen.
Over de ontwikkeling der loonsituatie tussen 1853 en 1870 zijn
onvoldoen :le gegevens besdhikbaar. Wel zou met enige goede wil
voor die periode van een tendens tot loonsverhoging in ons land
kunnen worden gesproken. Al met al staat echter w&1 vast dat in
het tijdvak 1820 - 1870 {le lonen niet evenredig met de gestegen
kosten van levensonderhoud zijn verhoogd.

Dit alles wettigt zeker de conclusie dat de tooh al niet rooskleu-
pige   welvaartspositie   van   de   Nederlandse arbeider sinds    1820   tot

1870 niet verbeterd is, maar integendeel aan een versleohtering
onderhevig is geweest. „De arbeider verdient te weinig om te leven,
te  veel  om te sterven", een uitspraak  uit 1869, tekende  duidelijk  de
toestand  gedurende een groot  deel  van  de   19e  eeuw 206.

Hoe waren nu de verhoudingen tegen het einde dier eeuw ge-
wordenP Was er toen verandering gekomen in het welvaartspeil der

Nederlanders, ook van de Nederlandse arbeidersP Teneinde op dit
punt te proberen wat meer heldepheid te krijgen, zijn eerst twee

205) Brugmans, Paardenkracht, blz. 190.
209 Brugmans, Arbeidende klasse, blz. 128-138.
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tabellen, die Brugmans heeft gebruikt 207, bij elkaar gevoegd   en
hebben zij een enigszins andere opzet gekregen. Deze tabellen heb-
ben <betrekking op de verbruikscijfers van voedings- en genotmid-
delen en zijn, volgens genoemde auteur, onder meer kenmerkend
voor de ,welvaartsvergroting, waarvan in deze periode ondanks alles

sprake is geweest.
Deze gecombineerde  bel ziet er als volgt uit:

TABEL 20. Jaarverbmik per hoofd der bevolking in Nederland

Tarwe Aardappelen Rund/Kalfsvlees Tabak

Periode
hl  index hl index guldens index kg index

1852/1856 0.43 100 2.58 100 3.85 100 1.78 100

1857/1861 0.60 139 3.06 118 4.30 111 2.89 162

1862/1866 0.68 158 4.03 156 5.39 140 2.38 135

1867/1871 0.77 179 3.51 136 6.36 165 2.46 138

1872/1876 0.89 207 4.17 161 7.79 202 3.39 190

1877/1881 1.08 251 3.35 129 8.22 213 3.23 181

1882/1886 1.19 276 4.45 172 8.05 209 3.59 201

1887/1891 1.29 300 3.47 134 7.67 199 3.28 184

Hieruit blijkt  dus  dat  in  ons land  in  de 40 jaren tussen   1850  en

1890 per hoofd van de bevolking het verbruik per jaar
a. van tarwe in een onafgebroken vooruitgang is gestegen met

200%, gemeten in hoevedheden;
b. van rund- en tkalfsvlees tot 1877/1881 onafgebroken is gestegen,

sindsdien enigszins is gerinald, maar per saldo toch is toegenomen
met 99%, gemeten in geldsbedragen;

c. van tabak, na een wissdend verloop, per saldo is toegenomen
met 84%, gemeten in hoeveelheden;

d. van aardappelen, na een wisselend verloop, per saldo is toege-
nomen met slechts 34%.

Als men dan nog rekening houdt met het, overigens in alle landen
ven West-Europa voorgekomen, versehijnsel dat het prijsniveau in
de  periode   1870  -   1900, in tegenstelling  tot  de  gang van zaken  in

207) Brugmans, Paardenkracht, blz. 272,429.
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de periode  1820  -  1870, een voortdurende dating heeft vertoond,
zonder dat krasse en ruime, maar wel bescheiden loonsverlagingen
hebben plaatsgevonden, dan is er toch wel ruimte voor Brugmans'

voorzichtige conclusie dat er een geleidelijke stijging van de welvaart
in ons land is opgetreden, waarvan de grote massa der arbeidende

bevolking haar bescheiden deel heeft gehad :08.

Het eerste deel van deze conclusie - de geleidelijke stijging van
de welvaart in ons land - is recentelijk van andere zijde nog onder-

streept.  Pen en Bouman hebben, met de fasentheorie van Rostow 209
"

als uitgangspunt, „een eeuw van toenemende welvaart aan een
analyse onderworpen 210. Op grond van de beschikbare gegevens

meenden zij het begin van de „start A la Rostow" (de „takeoff", de
fase waarin het economisch leven gaat groeien, waarin de produkti-
viteit in bepaalde sectoren - rtextiel, kolen, staal, spoorwegen -
groeiende is) voor Nederland te mogen lok,Wiseren  bij  het jaar  1860.

De meest waardevolle indicatie omtrent de economisehe groei
achtten zij te liggen bij de cijfers betreffende het nationale inkomen.

De,toeneming hiervan  is  bekend  voor de jaren   1900  tot   1960.  Voor

de jaren daaraan voorafgaande zijn sollattingen gemaakt, met mede-
wetking van het C.B.S. Het bleek nu dat de jaarlijkse aanwas van

.
het retle natio :tale inkomen in de eerste decennia na de „start ,
derhalve   na    1860,   niet veel hoger geweest   is   dan    1% . Het groei-
percentage van het nationaal inkomen kwam toen wel boven de

bevolkingsgroei uit, maar niet in belangrijke mate. Omstreeks 1900

was het groeipercentage in de buurt van de 2% gekomen. De reeds

gememoreerde schattingen hielden in dat het reele nationale inko-
men   in   ons land tussen    1860  en    1900 met circa   75 % was geste-

gen 211, zulks in weerwil  van de agrarisehe tegenslagen tussen   1878

en  1895  en de industriale recessie  in de jaren  na  1873.

208)  a.w., blz. 430/431.
209) W. W. Rostow, De vijf fasen van economische groei (Vertaling van: The
stages of economic growth, London 1960), Utrecht-Antwerpen 1963.
210) J. Pen en P. J. Bouman, Een eeuw van toenemende welvaart, in Drift en
koers, gedenkboek onder redactie van A. N. J· den Hollander, E. W. Hofstee,

J. A. A. van Doorn en E. V. W. Vercruysse (Assen 1961), blz. 85-104.
211) t.a.p., blz. 90-92.
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In de Tilburgse textielindustrie heeft zich de loonontwikkeling

uiteraard op een eigen wijze voorgedaan. Zij kan worden bestu-
deerd met behulp van gegevens uit de jaren 1819, 1841, 1860, 1871
en 1887.

In 1819 werd in de Brabantse lakenfabrieken een loon betaald
van gemiddeld f 0,59 per dag 212 Elders werden lonen genoemd
van f 0,35 per dag voor spinners, f 0,60 voor wevers en f 0,75 voor
droogscheerders 213.  Voor het gehele textielbedrijf in Noord-Brabant
heeft men een gemiddeld dagloon becijferd van f 0,56 in 1819214.
Waar de wever het meest de typische wollenstoffenfabrieksarbeiders
vertegenwoordigde, *kan men voor Till)urg een dagloon van f 0,60
in 1819 zonder  meer als normaal beschouwen. Enige tientallen jaren
later,   in   1841,   werd de gehele toestand wederom vastgelegd, fhans

in de enquete over de kinderarbeid uit dat jaar. Volgens de uit-
komsten van deze enqu8te zouden volwassen mannen in de Tilburg-
se wollenstoffenfabrieken gemiddeld per dag f 0,60 A f 0,70 hebben
verdiend 215. Daarnaast   werd als gemiddeld dagloon   voor   1841   in
de Brabantse ,textielcentra (Tilburg, Eindhoven, Geldrop, Helmond)
berekend een bedrag van  f  0,63 voor volwassen mannen 216.

Voor    1860    kunnen de navolgende gemiddelde daglonen    voor
mannen worden vermeld: Tilburg f 0,80217, Brabantse textielcentra
f  0,67218.  In de jaren '60 moeten  (le lonen in Tilburg  een  niet
geringe stijging hebben ondergaan. Verwonderlijk is dit niet, want
dit decennium vorm(le, zoals eerder vermeld, voor de Tilburgse
wollenstoffenindustrie een periode van grote vooruitgang en expan-
sie.   Bij een werkweek  van 6 dagen bedroegen  in   1871 het gemid-

21) Brugmans, Arbeidende klasse, blz. 126
213) Brugmans, Statistieken van de Nederlandse Nijverheid I, blz. 84-87.
214)   L.   G. J. Verberne, Noord-Brabant  in  de  negentiende  eeuw  tot  omstreeks   1870

(Nijmegen 1947), blz. 36; Brugmans, Arbeidende klasse, blz. 126.
:15) Gorter en De Vries, Gegevens omtrent den kinderarbeid, t.a.p., blz. 145-147.
216) Brugmans, Arbeidende klasse, blz. 130.
:17) Gore en De Vries, t.a.p., blz. 245.
218) Brugmans, a.w., blz. 130.

95



delde arbeidsloon in gewone Tilburgse fabrieken, naar de opgave
van versehillende fabrikenten, voor

spinners f 8,- A f 9,-
wevers van buckskins f 8,- A f 9,-
wevers van gewoon Tilburgs fabrikaat f 5,- A f 7,-
wevers op machinale getouwen f 8,- A f 9,-

Sassen, die deze gegevens verzamelde, voegde er aan toe dat voor-
al de verdiensten van wevers en spinners zeer verschillend waren,

afhankelijk van de aard van de stoffen en de bekwaamheid der
arbeiders 219.

Er weer van uitgaande dat het beroep van wever het meest dui-

delijke functietype van de Tilburgse arbeiders vormde, komt men
tot het aannemen van een gemiddeld loon voor volwassen mannen
van  cirea  f  7,-  per  week  of  f  1,20  per  dag  in  1871.

Het laatste peiljaar  is   1887.   Uit de „Staat der voornaamste   fa-

brieken en werkplaatsen  in de gemeente Tilburg op  1  januari  1887",
behorende bij het verslag van de parlementaire Enqudtecommissie 220,

valt op te maken dat voor volwassen mannen in (le wollenstoffen-
fabrieken de lonen per week (6 werkdagen) hebben gelegen tussen

minimaal  f  5,-  en  maximaal  f 11,-. Hieruit  valt een gemiddeld
dagloon van circa f 1,35 in 1887 af te leiden.

Samenvattend levert (lit op:

TABEL 21. Overzicht daglonen wevers Tilburg   1819/1887

Gemiddeld dagloon
Jaar In  % van dagloon   1819voor wevers

1819 fo,60 100

1841 f O,60  8  f 0,70 100 S 115

1860 fo,80 130

1871 fl,20 200

1887 f 1,35 225

De betekenis van tabel 21 lijkt te zijn dat, alles uiteraard geba-

219) Sassen, t.a.p., blz. 235.
220)   Enqudte  betreffende   werking   enz.   1887,  bijlage   U.

96



seerd op gemiddelden, tussen 1819 en 1871 het nominale of geld-
loonpeil van Tilburgse wevers verdubbelde en daarna tot 1887 nog
maar betrekkelijk weinig veranderde. Nu zeggen dergelijke consta-
teringen over hoogten en wisselingen van het nominale loonpeil

nog niets over de hoogten en wisselingen van de welvaart, de koop-
kmcht of het reele loonpeil.

Te dien aanzien heeft Brugmans getracht wat meer klaarheid te
verwerven over de ontwikkeling in Nederland als geheel. De be-
schikbare gegevens lieten echter niet toe tot het aanduiden van reele

loonshoogten te komen. Het enige wat hem overbleef was de stij-
ging van het algemene prijsniveau vast te stellen, waarna vergelij-
king van deze stijging met de geconstateerde loonsverhogingen kon
plaatsvinden. Een vaststelling van de grootte van het reele loon is
dat dus niet. Het is slechts een vaststelling van de stijging c.q.
daling daarvan.

In een tabel gaf Brugmans o.a. de volgende relatieve stijging van
verschillende goederenprijzen tussen   1820  en   1870  aan 221.

TABEL 22. Verloop  goederenprijzen  en  gros  en  en detail 1820-1870

Het indexcijfer bedroeg, 1820/29 = 100,
gemiddeld inAard der goederen

1830/39 1840/49 1850/59 1860/69

Groothandelsprijzen

Tarwe, markt Arnhem 114 139 167 164

Rogge, idem 112 134 156 157

Rogge, markt Den Bosch 118 133 157

Tarwe, markt Middelburg 105 121 134 141

Rogge, idem 112 129 150 147

Detailprlizen
Artikelen gekocht door
Burgerweeshuis Harderwijk:
Rogge 121 206 260        --
Boekweit 122 215 224        --
Aardappelen 100 150 233
Boter 114 204 216        -

:21) Brugmans, Arbeidende klasse, blz. 136-138.
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In(lien wij deze tabel vergelijken met tabel 21, die betrekking had

op de hoogte van het gemiddeld dagloon van wevers te Tilburg op
diverse tijdstippen en de percentuele verhouding hiervan met betrek-

king   tot de loonshoogte  in   1819, dan moeten wij constateren  dat

noch de loonstijgingen tot 1841, noch die tot 1860 te Till)urg gelijke

tred hebben gehouden  met de stijgingen der goederenprijzen, zoalsdie

op nationaal niveau kon(len worden gesignaleerd. Dit zou derhalve

zo kunnen worden ui gelegd dat in ieder geval in Tilburg in de
periode  1819 -  1860 geen  sprake is geweest van een stijging van het
werlcelijke loon, maar dat integendeel, ondanks alle nominale loons-

verhogingen, de welvaart onder de arbeiders ter plaatse zeker niet

is gestegen, maar ver<ler zal zijn gedaald.

Tussen + 1860 en + 1870 voltrokken zioh echter veranderingen

van importantie. Brugmans noemde de loonsverhogingen in dat
decennium „niet onbelangrijk". Het resultaat hiervan was dat de
1871 opgetekende lonen de indruk gaven de van 1860 tot 1870

voorgekomen prijsstijgingen ruimschoots te liebben ongevangen. Dat
zou dus betekenen dat het reele loon van de Tilburgse arbeider, of
met andere woorden zijn relatieve welvaart,  in de periode   1860  -
1870 per saldo toch iets is toegenomen. Daarmee zou hij dan in de

pas gelopen hebben met zijn lotgenoten in het hele land, over wier
welvaartssituatie, als reeds vermeld, Pen en Bouman hun licht heb-

ben laten schipen. In hoeverre er waarheid sohuilt in de mededeling
van Brugmans dat de Till)urgse arbeiders het tussen  1860 en  1870

beter „schijnen" te hebben gehad dan hun Twentse college's 222,  is

niet meer exact te verifieren, maar het klopt wonderwel met wat de
cijfers eenzijdig met betrekking  tot Tilburg lijken aan te duiden,
tenvijl ook aandacht ware te schenken aan een opmerking van Boot,
die concludeerde dat in grote lijnen de hoogte der weeflonen in
Twente overeenkwam met de meerdere of mindere winstgevendheid
in de industrie 223. De betekenis van dem conclusie voor de situatie

222) a.w., blz. 131
m)   J·   A.   P.   G.    Boot,    De   Twentsche   katoennijverheid 18301873 (Amsterdam
1935), blz. 293.
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in genoemde streek,   waar de lonen tussen   1841   en 1860, evenals  in
Tilburg, met circa 30% waren gestegen 224, gedurende het daarop

volgende decennium wordt duidelijk, als de gemiddelde winstper-
centages van een aantal Twentse textielondernemingen in ogen-
schouw worden genomen 225:

Jaar Gemiddelde winst in %

1858 32,3

1859 25,0

1860 16,3

1861 15,4

1862 16,1

1863 12,3

1864 -  3,6

1865                    7,8
1866 21,0

1867 - 12,9

1868                    8,6
1869                   3,7
1870                   0,8
1871 16,8

1872 13,1

De  periode  1860  - 1870 blijkt derhalve in doorsnee een moeilijke
tijd te zijn geweest!

Tod moet men zioh geen el te grote voorstellingen maken van

de  welvaartshoogte in Tilburg   in   1871. De reeds meermalen   ver-
noemde of aangehaalde Armand Sassen, op het moment van zijn
publicatie leraar in Breda, later leraar aan de H.B.S. te Tilburg en
nog later directeur van de Rijkspostspaarbank 226,  heeft ons  het we-

221) Brugmans, a.w., blz. 129.
225) Boot, a.w., blz. 356 (bijlage 3).
m)  Gemeenteverslag  Tilburg  1891,  blz.   137.

99



kelijkse gezinsbudget van een Till)urgse weversfamilie „met meer-
dere welveart", bestaande uit man, vrouw, vijf kinderen, in de leef-
tijden van 2 maanden en 3-16 jaar, en een oude moeder, nagela-

ten 227. Hij noteerde een budget, een uitgaven.totaal ter hoogte  van
f 7,98 per week, dat hem echter te gering voorkwam, omdat hij de

posten voor kleding en zeep miste en het bedrag voor huishuur, ver-
geleken met de geldende huurprijzen voor behoorlijke arbeidswo-

ningen te laag leek. Het budget was als volgt opgesteld.

TABEL 23 : Budget  in Tilburg voor 3 volwassenen (ouders +
grootmoeder) en 5 ki,ideren van 0 - 16 jaar (1871)

Roggebrood   21   kg  0   1 0 cts f 2,10
Half tarwe of mik „ 0,15
Beschuit 40 stuks „ 0,18
Aardappelen h hectol. A f 2,40 „ 1,20
Gepelde gerst of rijst 2 kg h 20 cts „ 0,40
Koffie en thee „ 0,40
Zout en azijn „ 0,10
Olie „ 0,20
Tabak „ 0,15
Boter 1 kg A f 1,15 „ 1,15
Gesmolten rundervet y kg A 60 cts „ 0,15
Beenderen voor soep „ 0,15
Stokvisch, haring, bokking „ 0,15
Brandhout, steenkolen „ 0,50
Huishuur „ 0,70
Zakgeld „ 0,30

Totaal  f 7,98

Uit de aard en de hoeveelheid van sommige artikelen is het zon-
der meer duidelijk dat de „welvaart" van een dergelijk gezin toch
wel erg betrekkelijk is geweest! Ondanks alle verbetering van om-

#D Sassen, t.a.p., blz. 237/238.
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standigheden, zoals  die  ziah in Tilburg tussen   1860  en   1870  vol-
trokken heeft, kan niet anders worden geconcludeerd, dan dat in dit
(lecennium enkel nog maar sprake is geweest van het voor meer-
deren iets meer op de aehtergrond raken van de armoede, die voor
zeer vele Tilburgse arbeiders  in de eerste helft  der  19e  eeuw  een

gevreesde, maar vertrouwde huisgenoot is geweest.
Pas na  1870 is er ook te Tilburg wat meer soelaas gekomen,  dank

zij het reeds eerder genoemde verschijnsel der prijsdalingen in de
periode   1870  -   1900 bij vrijwel gelijk blijvende  of  ook wel gestegen
lonen.

Ook het stedelijk bestuur blijkt :te Tilburg enige notie te hebben

gehad van de stijging der reele lonen. In enige gemeenteverslagen
wijdde het aandacht aan de minder gunstige situatie der „behoef-
tige klasse", die volgens diet gemeentebestuur mede veroorzaakt werd
door„de meerdere behoefte, welke die klasse zich in gunstiger tijden
heeft geschept". Die meerdere behoefte uitte zich o.a. „in de levens-
wijze, kleederdracht  enz." 228. Echte welstand kenden de arbeiders

echter nog  niet.  Nog voor  1887  werd genoteerd dat in Tilburg zeker
veel armoede heerste, vooral onder de huiswevers 229.

Een instituut, waaruit wellicht wat nadere indicaties kunnen
worden geput voor de welstandssituatie onder de Tilburgse arbei-
dende bevolking, was de Tilburgsche Spaarbank.

Met haar taak, aanvankelijk als charitatieve instelling  230, in  1873
begonnen, registreerde zij aan het einde van het eerste kalenderjaar
een tomal van 446 deelnemers. Dit aantal groeide van jaar tot jaar
met gemiddeld een kleine 200 nieuwe inleggers, die uit verschillende
maatschappelijkc groepen voortkwamen, niet in liet ininst ook uil de
kring van de fabrieksarbeiders, die - zoals hieronder zal blijken -
een vrijwel constant percentage aan deelnemers opleverde.
228)   Gemeenteverslagen   Tilburg    1877,   blz.    35   en    1878,   blz.    35.
229) Boeren, a.w., biz. 90.
6 0) „ . . . .d e alhier bestaande Spaarbank, waaraan een aantal notabele ingezetenen
kosteloos, in het belang der mindere klasse, hunne zorg wijden...." (Gemeente-
verslag  TiLburg   1876,  blz.   35).
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Van   1873   tot   1880   was het verloop  van het aantal deelnemers,

genomen per ultimo van ieder jaar, als volgt:

TABEL  24 : Deelnemers  Spaarbank  1873  -  1880231

1873 446 1877 952

1874 537 1878 1076

1875 655 1879 1219

1876 715 1880 1389

Ja mer genoeg zijn pas van  1881  af meer gedetailleerde gegevens

over de deelnemers vastgelegd. Bekend zijn, naast cijfers over het
totale aantal inleggers, ook cijfers over de aantallen, behorende tot
een adittal maatschappelijke groepen. Wij vermelden alleen  de  to-

talen van de groep „werknemers op de fabrieken" en berekenen

tevens het percentage dezer groep, genomen van het jaarlijkse eind-

totaal.

TABEL25. Deelnemers Spaarbank   1881-1897 232

I                            II                            III

Jaar Totaal Werknemers op de fabrieken II in % van I

1881 1531 468 30,5

1882 1739 592 34,0

1883 2004 642 32,0

1884 2154 702 32,5

1885 2275 740 32,5

1886           --                  --                    --

1887 2563 828 32,3

1888 2641 873 33,0

1889 2819 943 33,4

1890 2971 983 33,0

1891 3111 1012 32,5

1892 3286 1072 32,6

]893 3495 1152 32,9

1894 3754 1253 33,3

1895 4035 1293 32,0

1896 4304 1333 30,9

1897 4533 1364 30,0

:31) Gemeenteverslagen Tilburg 1873 t/m 1880.
m) Gemeenteverslagen Tilburg 1881 t/m 1897.
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Deze cijfers, aldus gegroepeerd, doen zien dat het aandeel van de

groep „werknemers op de fabrieken" gedurende de gehele periode
maar geringe schommelingen heeft ondergaan. Overigens moet men
geen al te grote voorstelling hebben van de spaarbedragen, waar het
om ging. Het zwaantepunt lag in de jaren 1893 t/m 1895, over
welke jaren details beschikbaar zijn, duidelijk bij de spaarsaldi van
f  50,- en minder 233

TABEL 26. Spaarsaidi  Tilburgsche  Spaarbank   1893/1895
Saldo per ultimo 1893 1894 1895

tot f 5,- 696 726 786

f   5,- totflo,- 781 826 877

f  10,- tot f 50,- 697 857 928

f  50,- tot f 100,- 570 580 640

f 100,- tot f 500,- 465 485 507

f 500,- tot f 1.000,- 244 236 246

Boven   f  1.000,-                                           42                             44                              51

Totaal 3495 3754 4035

Behalve uit de hoogte van de reele lonen valt de welvaart van de
bevolking of van een bevolkingsgroep ook af te lezen uit de sociale

voorzieningen, die ten bate van het volk of van een deel daarvan zijn
getroffen, met name ter wegneming van de risico's van bv. ziekte,
invaliditeit en ouderdom. Wat dit aangaat Iheeft de zorg van de
Tilburgse fabrikanten voor hun arbeiders, die tijdelijk of blijvend
uit het produktieproces waren uitgeschakeld,   in 1888 gestalte   ge-

kregen in het Werkliedenfonds, officieel genaamd het Tilburgsch
Algemeen Verzekeringsfonds voor werklieden. De eigenlijke datum

van oprichting moet in 1887 hebben gelegen. In dat jaar werd door
samenwerking van enige der voornaamste industrielen, onder wie
zich - zoals wij nog zullen zien - als belangrijkste ook Armand

Diepen heeft bevonden, „een Tilburgsch Algemeen Verzekerings-
fonds voor werklieden opgericht, ten doel hebbende aan de arbei-

ders, die door ziekte buiten staat zijn te werken, eene wekelijksche

233)   Gemeenteverslagen  Tilburg  1 893  tim  1895.
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uitkeering te verstrekken en hen op den ouden dag een wekelijksch
pensioen te verzekeren" 234

Uit de parlementaire enqu8te  van   1887 is gebleken 235 dat tevoren
de arbeiders voor hun sociale verzorging vrijwel geheel waren aan-

gewezen op de goedheid van de fabrikanten en op de armenzorg.
Slechts in enkele fabrieken bestonden fabrieksziekenfondsen ter be-
strijding van (le financiele gevolgen van ziekte e.d. De toestand was
zo dat de meeste arbeiders bij ziekte of ongeval gedurende de duur
van hun arbeidsongeschiktheid slechts de helft van hun weekgeld
kregen uitbetaald. Soms echter ontvingen zij helemaal niets.

Theoretisch betekende de oprichting van het Werkliedenfonds
dan ook een grote verbetering. Over de praktische werking ervan
valt nog te vermelden dat het fonds meteen al grote belangstelling
in ruime kring verwierf. Nagenoeg alle fabrikanten toonden sym-

pathie door storting van een deel van het benodigde maatschappelijke
kapitaal ten bedrage  van f 15.000,-, hetzij door aanzienlijke giften
ineens, hetzij door toezegging van jaarlijkse bijdragen. Tilburgse
arbeiders konden door premiebetaling lid worden van het fonds. In
welke aantallen dit gebeurde, toont het volgende overzicht.

TABEL 27. Tilburgsch  Algemeen  Verzekeringsfonds 236

Jaar ultimo
Leden per

Ziekte-uitkeringen Ongevalsuitkeringen

1888 808              --                   --
1889 1512 +  f 2.300,-                              -

1890 1573 f 6.853,85                  -
1891 1565 +  f 6.600,_                                  _

1892 1573 f 8.304,40 f  500,_
1893 1480              --
1894 1509 f 6.108,70 f 1,140,-
1895 1638 f 6.631,40                           -

1896 1657              --
1897 1643              --
1898 1711              --

5   Gemeenteverslag  Tilburg  1887,  blz.  54.
235) Enquhe betreffende werking enz. 1887, 4e bundel, passim, zie ook De Jong,
Enige sociale aspecten, blz. 189.
256)   Gemeenteverslagen  Tilburg  1888  tlm   1898.
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Meteen  bij de oprichting  in  1888  werd  aan het fonds een wijdere
doelstelling gegeven, doordat het zich niet zou behoeven te bepalen

tot uitkeringen bij ziekten en ongevallen. Uit de rente van een
„oudeliedenfonds", gevormd door stortingen van werkgevers, zouden
te beginnen  in  1899  aan bejaarde arbeiders pensioenen kunnen  wor-

den  uitbetaald 237.
Van deze ouderdomsvoorziening is klaarblijkelijk niet veel terecht-

gekomen, vermoedelijk oindat men de mogelijkheden niet juist had
getaxeerd.   Het  verslag  van   het  funds  over   1897   laat  in dat opzicht
aan duidelijkheid niets te wensen over: „Het fonds heeft alsnog....

bij de oprichting eene zaak in het verschiet gesteld, het Oudelieden-

fonds. Bij die oprichting werd van de veronderstelling uitgegaan,
dat elke werkgever van Tilburg de gelegenheid die hem het fonds

bood, gretig zou accepteeren, en wederzijds het fonds ook op zijn
krachtigen steun zou mogen rekenen, 't welk, helaas de ondervin-

ding anders zou leeren, en ',t geen tengevolge had, dat de daarvoor
jaarlijks te storten percentage niet toereikend was, om het daarvoor
benoodigd kapitaal te vormen" 238 Trouwens, ook de inspecteur van
de arbeid in de le Arbeidsinspectie gaf in zijn verslag over 1897/
1898 uiting aan zijn ergernis over de zelfvoldaanheid, waarmede
zelfs zeer gegoede grote Till)urgse fabrikanten bij ziekten of onge-
vallen van hun werklieden mededeelden dat hun arbeiders lid wa-
ren van het fonds, terwijl hun eigen ijver en belangstelling hiervoor
reeds lang was verflauwd, hetgeen Ikon wor{len afgeleid uit de povere
wijze, waarop zij het fonds financieel steunden 239 

De feitelijke omvang van de oudedagsuitkeringen kon onder deze

omstandigheden bezwaarlijk veel voorstellen.   In   mei 1899 vonden
de eerste betalingen plaats. Over het eerste jaar bedroegen zij in
Iot:,91 het schamele bedrag van f 422,42, waarvan slechts 4 bejaarde
leden profiteerden 240.

2'7)  Gemeenteverslag  Tilburg  1887,  blz.  68
238)  Gemeenteverslag  Tilburg  1897,  blz.   170  e.v.
m) Verslagen van de Inspecteurs van den Arbeid in het Koninkrijk tier Neder-
lamien   over   1897  en   1898,   biz.   78.
240)  Gemeenteverslag  Till,urg 1898, bijlage  0,  blz.   11   en   17.
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Op het terrein van de „self.help" tenslotte is vermoedelijk enige

gunstige invloed uitgegaan van  :le zieken- en begrafenisbussen, die
gedurende vrijwel de gehele 19e eeuw in Tilburg zijn voorgekomen.

Zij waren zes in getal: Laakwevers-Gilde en Bus „St. Severius" (op-
gericht  in 1767), Beurze  door  en ten behoeve der ingetekende  hand-
werkers sijnde Droogscheerders, Rouwers, Kaerdesetters, en Schaer-

slijpers der Wolle Laakene Fabrieken „Oude Gilde St. Christopho·
ris" (1805), Beurze of gilde bestaande uit Droogscheerders, Rouwers,
Kaardzetters en Schaareslijpers van Lakenfabrieken (1815), Beurze

of gilde van alle werklieden van Laken- en andere fabrieken „St.
Petrus en Paulus Gilde" (1821), Timmermans-Gilde „St. Joseph"
(1816), Beurze of gilde der leerbereiders, schoenmakers en zadel-
makers „Nieuwe Gilde van St. Crispinus en Crispinianus" (1848) 241

Het aantal leden van deze zieken- en begrafenisbussen is evenwel
nooit dusdanig geweest dat zij een aanmerkelijk deel van de arbei-

dersbevolking hebben omvat. Uit gemeenteverslagen konden de
volgende cijfers worden verzameld.

TABEL 28. Ledental  Tilburgse  zieken-  en  begrafenisbussen 242

Jaar Aantal Jaar Aantal Jaar Aantal

1851 620 1865 742 1879 512
1852 684 1866         -- 1880 460
1853            --        1867         --        1881
1854 707 1868 768 1882         --
1855 702 1869 800 1883         --
1856            -- 1870 773 1884         --
1857            -- 1871 777 1885         --
1858            -- 1872 806 1886         --
1859 718 1873 768 1887         --
1860 734 1874 749 1888         --
1861 742 1875 702 1889         --
1862 788 1876 651 1890         --
1863 782 1877 628 1891         --
1864 772 1878 556 1892 232

:41) Voor opsomming der „bussen": Gemeenteverslag   Tilburg   1892, blz. 60/61;
vgl. ook P. van Hoppe, Instellingen ter bestrijding en voorkoming van armoede
i,1   de   periode   1850-1900,   in   De   opkomst  van   Tilburg   als industriestad, onder   re-

dactie van H. F. J. M. van den Eerenbeemt en H. J. A. M. Schurink (Nijmegen
1959), blz. 163. 242) Gemeenteverslagen Tilburg 1851 tim 1892.
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Hieruit blijkt dat deze „bussen" na 1850 qua ledental hun hoogte-

punt  in 1872 hebben bereikt  en  na  dat  jaar  snel in betekenis  zijn

teruggelopen.  Van   1884 af worden zij zelfs  niet meer genoemd,  be-
halve in  het  gemeenteverslag  1892, toen uitvoerig op doelstelling  en

omvang der bussen werd ingegaan.

§ 3. De sociale wetgeving en de sociale politiek

Aan de sociale wetgeving en de sociale politiek in diverse Euro

pese landen lagen zowel humanitaire als rationeel-economische over-
wegingen ten grondslag, ook de laatstgenoemde, want het besohik-

bear zijn van voldoende valide en krachtige arbeiders was een le-

vensbelang van het bedrijfsleven. In deze Europese landen werden

successievelijk verschillende sociale wetten ingevoerd. Opvallend is
geweest dat Nederland m t Belgie zonder twijfel de landen waren,
waar wettelijke regelingen ten gunste van de arbeiders later dan
elders in Europa tot stand zijn gekomen 243.

In ons land heeft de hele wetgeving op <lit wterrein zich in de
tweede helft  der   19e  eeuw  geconcretiseerd   in een viertal wetten,   te
weten

1. cle Kinderwet van 1874,
2.  de Arbeidswet van  1889,
3.  de  Veiligheidswet  van   1895,
4. de Ongevallenwet van 1901, totstandgekomen in het tweede jaar

der nieuwe eeuw, maar naar haar voorbereiding nog geheel be-
horende tot de voorafgaande.
In het deel der vorige paragraaf dat aan de kinderarbeid was ge-

wijd, werd reeds een en ander vermeld uit de voorgesehiedenis van
le   totstandkoming   der   Kinderwet    1874   en de toenmalige situatie
met betrekking tot de kinderarbeid in Tilburg. Hier mag daarom
worden volstaan met een korte weergave van de inhoud der „Wet
van 19 September 1874, houdende maatregelen   tot  het  tegengaan

2'8) Van der Poel, Hoofdlijnen, II, blz. 186-193.

107



van overmatigen arbeid en verwaarlozing van kinderen", en haar
betekenis voor de sociale ontwikkeling.

De wet bevatte slechts vijf artikelen, waarvan het vijfde de over-
gangsbepalingen inhield en de artikelen 3 en 4 betrekking hadden

op de vaststelling van de aansprakelijkheid van de hoofden of be-
stuurders der ondernemingen dn op de regeling van de geldboete en
de gevangenisstraf bij over,treding. De beide eerste artikelen der wet
waren de belangrijkste. Zij luidden:
„Artikel 1. Het is verboden kinderen bene(len twaalf jaar in dienst
te nemen of in dienst te hebben.
Artikel 2. Het verbod van art. 1 is niet toepasselijk op huisselijke en
persoonlijke diensten en op veldarbeid" 244.

Dat was alles! Men zou daarom Verberne kunnen nazeggen dat,
wat na een meer dan twintigjarige actie ten bate van het fabrieks-
kind werd bereikt,  niet dan uitermate schraal was 245. Een dergelijke
uitspraak maakt eohter de indruk te zeer een momentopname te ver-
tegenwoordigen. Een andere kwalificatie is ook mogelijk, die het
wetje weliswaar ziet als een bescheiden begin, maar toch belangrijk,
omdat de eerste schrede was gezet op de weg van de arbeidswet-
geving,  die nog cloor vele andere zou wor(len gevolgd 246. Trouwens
Verberne gaf toe dat de hoofdverdienste der wet-Van Houten hierin
bestond dat het aannemen ervan de bescherming van het arbeiders-
kind  definitief tot regeringstaak had gemaakt 247  Vleggeert breidde
dit uit door aan te geven dat de beperking van de kinderarbeid in
1874 de eerste rechtstreekse staatsbemoeiing met het arbeidsproces

was. Dat op de met de kinderwet uiterst voorzichtig betreden weg
van staatsingrijpen een eerste stap gezet was in de richting van een
steeds verdergaande sociale wetgeving, Hcon door cle tijdgenoten
nauwelijks wor{len beseft. Maar zeker hebben niet weinigen be-

244) Vleggeert, Kinderarbeid, blz. 170.
m) Verberne, Nederlandse arbeidersbeweging, blz. 65
246) Brugmans, Paardenkracht, blz. 277.
w) Verberne, a.w., blz. 66
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vroed dat, nu een begin was gemaakt, een perspectief werd geopend
voor verderreikende actie 248

Zo  kwarn  het  ook dat reeds  in   1877 een nieuw onderzoek  werd

gelast, omdat de ervaring had geleerd hoe noodzakelijk een verrui-
ming van de voorschriften  was 249.  Met name bleek dat het toezicht

op de naleving van  de wet van  1874 bij de behandeling in de Staten-
Ceneraal niet ten onrechte grote aandadit had gekregen. Toen al
was het als een leemte aangemerkt dat geen autoriteiten wer<len

aangewezen, die met controle op de nakoming der wettelijke bepa-
lingen waren belast.    In 1882 diende de minister van justitie
A. E. J. Modderman een wetsontwerp in, houdende bepalingen tot
het tegengaan van overmatige arbeid en venvaarlozing van kinderen,
met als nieuw element de instelling van een arbeidsinspectie. Dit
wetsontwerp ontmoette veel tegenstand en bereikte het staatsblad
niet 250. Het bezweek op het beroep  in het voorlopig verslag van  de
Tweede Kamer  op de beperktheid van de feitelijke gegevens 251.

In het najaar  van 1886 werden twee commissies gevormd,   die

belangrijke bijdragen zouden leveren voor de kennis van de werke-
lijke toestanden in sociaal opzicht in ons land, een Staatscommissie
op   18   september,   voor het onderzoek  naar de toestand   in   de  land-
bouw, en een parlementaire commissie op 13 oktober,  voor het onder-
zoek naar de werking der kinderwet-Van Houten en naar de situ-
atie in fabrieken en werkplaatsen met het oog op de veiligheid, de
gezondheid en het welzijn der werklieden. Aan de Staatscommissie
wordt hier geen nadere aandaoht geschonken, aan de parlementaire
Enqu6tecommissie wel.

Van te voren stond al vast dat de Tweede Kamer in meerderheid
niet verder zou willen gaan dan een uitbreiding van de wet van

248) Vleggeert, a.w., blz. 171, 178.
249) Verberne, a.w., blz. 66.
no) N. C. Winkel,De taak van de arbeidsinspectie, in Gedenkboek ter herinnering
aan    het vijftig-jarig bestaan der Arbeidsinspectie (Groningen-Batavia    1940),    blz.
8-11.

251) Verberne, a.w; blz. 66.
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1874, aangevuld met bepalingen ten aanzien van vrouwen, maar in

geen geval kn aanzien van volwassen mannen. Voor het onderzoek

viel de keus op Amsterdam, Maastricht en Tilburg, ge:meenten die
wegens de aard van haar nijverheid tot op zekere hoogte als typen
zouden kunnen dienen. Later zou(len de Groninger veenkolonien,
Twente en Leiden toegevoegd worden. Bovendien werd de aandacht

van de Enqu6tecommissie gevestigd op de veldarbeid en de huis-
industrie, alsmede op de vlasarbeid.

Uiteindelijk heeft het onderzoek zich beperkt tot de drie eerst-

genoemde gemeenten en tot de vlasindustrie. Drieerlei methoden
werden daarbij toegepast:
a. het bestuderen van brieven en rapporten (van Kamers van Koop-

handel 61, van verenigingen met algemene werkkring 30, van

verenigingen met plaatselijke werkkring    106   en van particulie
ren 4);

b. het bezoeken van versohillende werkplaatsen en fabrieken door
leden der commissie;

c.  -  en  dit  was het  hoofdmateriaal  - het horen  van 146 deskun-
digen en getuigen (65 te Amsterdam, 50 te Maastricht, 23 te
Till)urg en 8 in de vlasindustrie).

Het bleek een reeel bezwaar te zijn dat deze commissie uit parle-

mentariers bestond: haar werk werd onderbroken door Kamerzit-

tingen en het onderzoek kon eigenlijk niet voltooid worden 25<

Niettemin is het verslag, dat de Enqu6tecommissie reeds op
27  juli 1887 heeft uitgebracht,  een  van de belangrijkste documenten
gebleven voor onze kennis van sociale toestanden in de Nederlandse
industrie tegen het einde  der   19e  eeuw. Het diende  ook als basis

voor  pogingen tot wetgevende arbeid  in  en  na  1887.
De regering durfde, met het rapport in de hand, de verantwoor-

delijkheid voor langer talmen niet aan. Door de ontbinding der
beide Kamers in augustus   1887, in verband   met de grondwetsher-
ziening nodig gevonden, werden de conclusies der commissie echter

252) Schilstra, Vroiswenarbeid, blz. 84, 85/86.
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niet meer in discussie gebracht, en de nieuwe Tweede Kamer, aan
wie slechts een korte zittingsperiode beschoren was, toonde weinig
animo het door de minister van justitie M. W. baron du Tour van
Bellinahave reeds   op 18 december 1887 ingediende wetsontwerp
Arbeidswet nog af te doen. De verkiezingscampagne van 1888 maakte
echter duidelijk dat het meer dan verdubbelde kiezerscorps (toen
+ 300.000 personen) grote belangstelling had voor problemen van
sociale politiek.  De  eis tot uitbreiding  van de Kinderwet  1874  werd
van alle kanten gehoord. De verkiezingen werden in maart   1888

gehouden. Op 21 april 1888 kwam het coalitie-Kabinet Mackay aan
het bewind.

In  de  troonrede van september   1888   was  een  der  hoofdpunten:
„maatregelen tot het tegengaan van overmatige arbeid van vrouwen
en jeugdige personen

" 253 . Een wetsontwerp Arbeidswet kon dan ook
niet   uitblijven: 29 oktober    1888   werd het ingediend 254,   door   de
minister van justitie Jhr. Mr. G.  L.  M.  H.  Ruys van Beerenbroek 255.
Na  zeer veel strijd (niet minder  dan 14 vergaderingen,  van 19 maart
tot 12 april 1889, werden :lan de behandeling van het ontwerp in
de Tweede Kamer gewijd) 256,  (lie over betrekkelijk ondergeschikte

punten  ging,  werd  op  5  mei   1889  de  Arbeidswet,  inhoudende  „be-
palingen tot het wtegengaan van overmatige en gevaarlijke arbeid van

"
jeugdige personen en vrouwen aangenomen. Alleen F. Domela
Nieuwenhuis, het eerste en op dat moment enige socialistische
Tweede Kamedicl kon, omdat het voorstel hem niet ver genoeg ging,
zijn stem niet aan het wetsontwerp geven 257 

Hetgeen  door  de  wet  van  5  mei 1889 vastgesteld  werd,  komt  op
het  navolgende  neer 258:

253)   N.  Japikse,   Staatkimdige  geschiedenis  van  Nerierland  van 1887-1917, (Leiden
1918), blz. 27, 28, 30, 519.
:51) Schilstra, a.w. blz. 97.
255) Japikse, a.w., blz. 32
256) W. J. van Welderen baron Rengers, Schets eener parlementaire geschiedenis
van   Nederland   van   1849   tot 1901. Vierde bijgewerkte uitgave,   dl   I   ('s-Graven-
hage   1948),   blz.   741.
257) Japikse, a.w., blz. 32/33.
258) Schilstra, a.w., blz. 102.
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a. alle arbeid in landbouw en veenderij bleef volkomen vrij (de
Enquetecommissie had hierover haar liGht nog niet laten schij-
nen);

b. de minimale leeftijdsgrens van mannen was 16 jaar; betreffende

deze arbeidskrachten was de ondernemer vrij in zijn doen en
laten;

c.  de leeftijdsgrens van kinderen was 12 jaar; daarbeneden was elke
arbeid verboden;

d. voor jongens en meisjes van 12 - 16 jaar en voor vrouwen en
meisjes boven 16 jaar werden (le volgende regelen uitgevaardigd:

bepaalde soorten werk (gevaarlijke arbeid), die voor het kind en
de vrouw bezwaar opleverden, mochten alleen worden verricht

met inachtneming van zekere voorschriften van veiligheid en ge-
zondheid;
de  maximale  arbeidsduur per etmaal werd gesteld  op   11   uren,
terwijl deze aDbeid niet v66r 5 uur mocht worden begonnen en
nA 19 uur worden beaindigd. Bovendien werd een verplichte
rusttijd van een uur opgelegd, te houden tussen 11.00 en 15.00
uur, en werd zondagsarbeid verboden;
aan vrouwen was het verboden te werken binnen vier weken na

een bevalling.
Het oppertoezicht op de uitvoering van de nieuwe wet werd opge-
dragen aan drie inspecteurs van de arbeid, die tot taak kregen: in-
spectie, voorlichting en advisering  aan  de  regering 259.

Voordat het zover was, moesten de voorstanders van verdergaande
sociale wetgeving heel wat *tegenstand overwinnen. Tegenwind
kwam bij de voorbereiding van  wat de Apl)eidswet  1889 zou wor(len
onder andere uit Tilburg. De Kamer van Koophandel en Fabrieken
aldaar traehtte zoveel mogelijk remmend op te treden. In 1887
(advies  van 20 januari 1887) verklaarde zij onomwonden  dat   het
ongewenst was de Staat de maximumwerktijd voor kinderen te laten
regelen; de fabrikanten hadden hierover zelf te oordelen. In adressen

289) Winkel, t.a.p., blz.    13.
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aan de Tweede Kemer in 1888 <adres van 15 december 1888) en
1889 werd het eerder ingenomen standpunt verduidelijkt en werd
verzooht dat er in ieder geval tot 's avonds 8 uur zou mogen worden
doorgewerkt 260.  Vermeldenswaard  is nog dat de Till)urgse arbeiders
zelf ook vaak behoord hebber tot de tegenstanders van een wette-
lijke regeling, omdat zij om in hun  evensonderhoud te kunnen voor-
zien gedwongen waren lange werkdagen te maken, waarin wettelijke
bepalingen hen zouden kunnen hinderen 261. Trouwens,  het  was
voor de parlementaire Enqudtecommissie in het algemeen een teleur-
stellende ervaring geweest, hoe weinig medewerking zij van de kant
der  arbeiders  had gekregen 262.  Aan deze teleurstelling werd  in  het

verslag der commissie uiting gegeven, waarbij men als voornaamste

reden voor de duidelijke afzijdigheid der arbeiders aanwees de be-
duchtheid hun broodwinning te zullen verliezen, als de patroon of
chef vernam dat zij de commissie had{len ingelicht over onjuiste
toestanden, die men in de fabriek of werkplaats meende :te hebben
opgemerkt 263. Door dem verklaring wordt duidelijker, waarom onder
de te Tilburg gehoorde „getlligen" niet 66n gewone arbeider, maar
wel drie meestenknechten zijn voorgekomen 264 

In  de  Arbeidswet   1889  ging de aandacht  voornamelijk  uit  naar
de vaststelling van bepaalde leeftijdsgrenzen en naar de·toegelaten
arbeidsduur. Toch had de parlementaire Enqu6tecommissie in § 8
van haar verslag reeds geadviseerd tot het saheppen van wettelijke

bepalingen in het belang van de veiligheid en de gezondheid der
werklieden  bi j de arbeid 265,  maar  de wetgever beperkte de regeling
in de wet op dit punt tot het aan voorwaarden onderwerpen van

200)   Gemeenteverslagen   Till,urg 1888, bijlage   A,   blz.   73   en 1889, bijlage   4   blz.
70/71. Men zie ook Boeren, a.w., blz. 92/93.
261) De Jong, t.a.p.,

blz. 188.

262) Schilstra, a.w; blz. 86.
263)   Enqudte  betre#ende  werking  enz.   1887, blz. 63/64.
264) a.w.,4e bundel, v66r blz. 1.
205) a.w., blz. 72 e.v.
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gevaarlijke arbeid, die door jongens en meisjes van 12 - 16 jaar en

door vrouwen van  16 jaar en ouder moest worden verricht.

De arbeidsbescherming in fabrieken en werkplaatsen was eehter

aan de orde gesteld en zou niet meer van de agenda verdwijnen.
Reeds de Staatscommissie van Arbeids-Enqudte aangaande onder-

scheidene takken 'van bedrijf, ingesteld krachtens de wet van
19   januari 1890, adviseerde   tot het invoeren   van een algemene
veiligheidswet 266.  Op de eerste Nederlandse tentoonstelling  tot  be-

vordering van veiligheid en gezondheid in fabrieken en werkplaat-
sen, te Amsterdam in 1890 gehouden, kwam een motie van Goeman

Borgesius in bespreking, die luid(le: „Het voorbeeld in de meeste

industriele landen gegeven om door wettelijke maatregelen de veilig-
heid in fabrieken en werkplaatsen te bevorderen, behoort hier te
lande zoo spoedig mogelijk te worden gevolgd"

267 . De inspecteurs
van de arbeid wezen sinds het begin van hun werkzaamheden in
1890 ook herhaaldelijk op de noodzakelijkheid van wettelijke veilig-
heidsvoorschrif.ten, omdat de ondernemers maar al te vaak niet ge-
negen waren in het belang van hun personeel die maatregelen te

nemen, die met het oog op de veiligheid en gezondheid onmisbaar
moesten worden geacht 268.  Al  dit aandringen mondde in november
1893 uit in de indiening van een ontwerp-Veiligheidswet. Het ka-
binet trad evenwd af, voordat dit ontwerp in de afdelingen was
onderzoaht. Het nieuwe kabinet maakte echter onmiddellijk gelijk-
luidende voorstellen aanhangig (ingediend door de minister van
waterstaat, handel en nijverheid, Ph. W. van der Heijden), die
sterk gewijzigd  op  20  juli   1895   tot wet werden. Hiermede  deed  in
het Nederlandse arbeidsrecht het principe zijn intre(le dat wettelijke
bepalingen zonodig ook volwassen mannen dienden te omvatten 269.

288) Schilstra, a.w., blz. 148. Men zie voor een korte samenvatting van het eind-
verslag (8 januari   1894) der Staatscommissie: Japikse,  a.w.,  blz.  80-82.
267) Winkel, t.a.p., blz.   16.

268)  Verslagen   van   de   Inspecteurs   van den Arbeid   1890 e.v. jaren, passim;   ook

Schilstra, a.w., blz. 148.
:69) Schilstra, a.w., blz. 148; Japikse, a.w., blz. 82; Van Welderen baron Rengers,
a.w., dl 2, blz. 97/100.
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De nieuwe wet was van toepassing op alle fabrieken en werk-

plaatsen voorzien van  een krachtwerlituigofeen  oven, of met meerdan

9 personen in dienst. Zij schiep de mogelijkheid van gedetailleerde
voorschriften via koninklijke besluiten (Veiligheidsbesluiten) 270.
Door shaar totstandkoming werd de taak der arbeidsinspectie in niet
geringe mate uitgebreid. Deze taak omvatte voortaan mede een om-
vangrijke technische opdracht, waarvoor veel detailkennis werd ver-
eist. Het was dan ook niet te verwonderen dat het aantal inspecteurs
van de arbeid  per  1   april  1896  op  6  diende te worden gebracht 271

Voor veiligheid, licht, luoht en verwarming werd in Till)urg,
blijkens de  enqu8te  van   1887272,  op de meeste fabrieken voldoende
zorg gedragen. Alleen de voorzorgsmaatregelen tegen mogelijk brand-
gevaar lieten bij vele fabrieken nog te wensen over. Meestal be-
stonden de gebouwen uit drie verdiepingen, die zeer dikwijls slechts
door 66n stel houten trappen met elkaar verbonden waren. Nood-
trappen aan de buitenzijde, die van dke verdieping af toegankdijk
waren, ontbraken. Bij brand, die in wolfabrieken vrij gemakkelijk
kon voorkomen, waren de arbeiders soms genoodzaakt door de ra-
men naar beneden te springen, hetgeen niet altijd even gelukkig
uitviel en steeds een gevaarlijke aangelegenheid bleef. Ook kwamen

wel ongelukken door machinerieen voor, maar over het algemeen
was de toestand, waarin (le werldokalen in Till)urg verkeerden,
volgens  de  toen geldende nor:men gunstig 273,

Is het daarom verwonderlijk dat de Tilburgse fabrikanten niet veel
voor een wettelijke regeling voelden, te meer niet, omdat een der-
gelijke voorziening de uitgaven der werkgevers, die zich door de
handelspolitiek der regering toch al gedupeerd achtten, ongunstig
zou beinvloe(len 274 7

210) Brugmans, Paardenkracht, blz. 411.
271) Winkel, t.a.p; blz. 17.
212)   Enqudte  betreffende  werking  enz.   1887,  blz.   5 5.
273) a.w.,4e bundel, bijv. vragen 10165, 10173, 10315 e.v., 10322, 10649, 10676,
10962/ 10963.
274) Boeren, a.w., blz. 94.
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In de jaren '80 had Bismarck in Duitsland een imposante reeks

sociale verzekeringswetten tot stand gebracht. De oudste sociale ver-

zekeringswet van Nederland, de Ongevallenwet  die  in   1901   van
kracht werd, herinnerde in haar opzet in velerlei opzicht aan de
Duitse. Zij strekte zich niet uit tot alle industrie-arbeiders, maar tot
arbeiders in een, overigens groot, santal gevaarlijke ondernemingen.
De premies krachtens deze wet werden opgebracht door het bedrijfs-
leven. Na een bedrijfsongeval ontving de getroffen erbeider, behalve
een kostenloze geneeskundige behandeling, een ongevallenrente tot
maximaal 70% van  zijn loon 275.

De,totstandkoming van deze wet was voorafgegaan door een jaren-
lang streven om verbetering te brengen in de positie van die arbei-

ders, die door ongevallen lichamelijk en financieel werden gesehaad.
I'teeds de parlementaire Enquetecommissie  had  in   1887,  in  §   15

van haar verslag, aandacht geschonken aan „een onderdeel van het
vraagstuk, dat weliswaar eenigszins buiten de grenzen valt, door het
besluit der Kamer voor haar onderzoek afgebakend, maar zich des-
niettemin bij en naar aanleiding van de gehouden getuigenverthooren
telkens als onwillekeurig aan hare overwegingen heeft opgedrongen.
Hiermede worden bedoeld de voorzieningen in het belang van den
werkman en van zijn gezin bij ongevallen, ziekten, ouderdom of
overlijden".

De commissie, kennis genomen hebben{le van hetgeen in ons
land op dit punt gesohiedde, was van mening dat de verriohtingen
van weakgevers en arbeiders zelf in deze „niet zeklen de vraag op
de lippen (brachten), of tusschenkomst van het Staatsgezag dienaan-

gaande niet alleszins gepast en noodig ware". Zij besloot: „Inderclead,
wanneer men hetgeen hier te lande op dit gebied wordt gedaan en
nagelaten, toetst aan (le uitgewerkte wetgeving, die elders ingevoerd

of in wording is, <lan moet men wel erkennen dat er alleszins reden
bestaat, om ook ten onzent tot krachtig handelen  aan te sporen" 276.

Dit advies had in ieder geval ook betrekking op eventuele maatre-

275) Brugmans, Paardenkracht, blz. 414.
278) Enqugte betreffende werking enz. 1887, blz. 99.
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gelen tot vermindering van de schadelijke gevolgen van ongevallen.
De functionarissen die belast werden met het oppertoezioht op de
uitvoering van de Arbeidswet, de inspecteurs van de arbeid, hebben
niet nagelaten in hun verslagen nadrukkelijk de aandacht te vestigen

op de in hun district voorgekomen ongevallen en op de voorzienin-

gen die in het bedrijfsleven :ten bate van de getroffen arbeiders had-
den gestalte gekregen 277.

Dat neemt niet weg dat zij vermoedelijk weI met grote opluchting
de komst van de Ongevallenwet tegemoet hebben gezien. De in-
specteur van de afl)eid in cle lste inspectie maakte zioh als het ware
tot hun tolk, toen hij, onder :vermelding van een aantal voorbeelden,
in zijn verslag  over   1899   en    1900   els zijn overtuiging neerschreef
dat de inmiddels aangenomen Ongevallenwet een heilmme invloed
kon doen gevoelen en aan velerlei ongerechtigheid een einde kon
maken 278.

Met betreHing tot de Tilburgse voorzieningen op sociaal terrein
merkte de parlementaire Enqudtecommissie onder andere op dat in
verschillende fabrieken ziekenfondsen bestonden, maar in andere
niet. Het was echter, ook bij afwezigheid van fondsen, toch bij de
meeste werkgevers regel  un zieke werknemers niet aan hun lot
over te laten. Zij betaalden den uit eigen beurs wat nodig was om
hun  arbeiders voor gebrek te vrijwaren m.

I\log in hetzelfde jaar als waarin de Enqudtecommissie haar ver-
slag uitbracht, werd in Tilburg, zoals hiervoor reeds gememoreerd,
het Tilburgsch Algemeen Verzekeringsfonds voor werklieden opge-
richt. Uit het aldaar weergegeven overzielit van de uitkeringsbe-
dragen, blij<kt zonneklaar dat de ongevalsuitkeringen in de jaren na
1887 geen imponerende omvang hebben aangenomen.

Geymponeerd was zeker ook niet (le inspecteur van de arbeid in
de  1ste arbeidsinspectie omvattende de provincies Noord-Brabant en

2'T) Verslagen van de Inspecteurs van den Arbeid 1890-1900, passim.
178)   Verslagen  van  de  Inspecteurs  van  den  Arbeid  over  1899  en  1900,  blz.   104.
279) Entiudte betreffende werking enz. 1887, blz. 55.
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Limburg,  toen  hij  in zijn verslag  over   1897  en   1898 een boekje  over

het fonds opendeed. Hij. erkende dat het fonds zeer zeker met de
beste bedoelingen en in het belang der arbeiders was opgericht, en
dit aanvankelijk de beste resultaten van het fonds werden verwaoht.
Daarom werden enkele bestaande ziekenfondsen, die geen uitke-
ringen gaven bij ongevallen, opgeheven om in het nieuwe fonds
over k gaan. Hoewel het ledental van het algemeen verzekerings-
fonds gaandeweg enigszins was toegenomen, begonnen de ijver en
belangsteling van de fabrikanten weldra te verflauwen, wat zich
bijvoorbeeld hierin demonstreerde dat enkele donateurs zich ten.tg-
tro]cken. Volgens de genoemde inspecteur kon men zelfs zeggen dat
de financitle zorg hoofdzakelijk op de arbeiders was komen te rusten,
die om lid te zijn hun premie in ieder geval moesten betalen. Het
meest schrijnende geval was wel dat waarbij de patroon van een door
een ongeval getroffen arbeidster zei dat hij donateur van het fonds
was, terwijl zijn naam niet eens op de lijst voorkwam!

Gelukkig echter begon men naar de mening van de inspecteur
Met onhoudbare van de,toestand.in te zien, wat hieruit bleek dat de
fabrilcanten met meerderheid van stemmen besloten hadden, dat de
werkgevers voortaan  1/3 wan de kosten voor hun rekening zouden

nemen, waardoor althans mimschoots zou kunnen worden voorzien
in de sommen die nodig waren voor de verzekeringssom tegen

ongevallen. Dit alles op voorwaarde dat alle fabrikanten de besluiten
zouden nakomen 280.

Twee jaar nadat deze inspeateur zijn kritische beschouwingen
over de Tilburgse situatie had neergeschreven, is echter de Onge-
vallenwet van kracht geworden (1901), tien jaar nadat zij was aan-
geduid in de eerste sociale paragraaf die ooit in een troonrede was

opgenomen. De parlementaire behandeling van het ontwerp Onge-
vallenwet heeft lang geduurd (indiening wetsontwerp 25 april 1898;
behandeling Tweede Kamer 24 oktober 1899 - 13 december 1899;

behandeling Eerste Kamer   30  mei   1900  -   1   juni 1900; behandeling

280)   Verslagen   van  de  Inst'ecteurs   van  den   Arbeid  over   1897  en   1898,   biz.   78/79.
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gewijzigd ontwerp in Tweede en Eerste Kamer najaar 1900; aange-
nomen Eerste Kamer 6 december 1900). Een adressenstroom, voor-

namelijk afkomstig van de zijde der industrie, heeft de gang der wet-
geving op dit punt vertraagd, vooral in 1899281. Ook de Kamer van
Koophandel te Tilburg heeft, zonder succes overigens, enige adressen
ingediend, bij de Tweede Kamer ter wijziging van het ontwerp
(14  maart  1899)  en  bij de Eerste Kamer ter venverping ervan

(8 februari 1900) 282

De bedoeling van deze interventies was de geclauseerde instand-

houding van die verzekeringsfondsen, die op een goede basis be-
rustten en aan de werklieden voldoende waarborgen boden. Het

ongewijzigd aanvaar<len van het wetsontwerp Ongevallenwet achtte
men niet minder dan een ramp, zowel voor de werklieden als voor
de ondernemers.

§ 4. De arbeidersbeweging

In het begin der  19e eeuw bestonden in de meeste Europese lan-
den zoger,nnmde coalitieverboden. Hierin kwamen strafbepalingen
voor, gericlit tegen coalities of verenigingen van arbriders, die in het
leven werden geroepen, ten einde wijziging in de arbeidsvoorwaar-
den te brengen. Deze coalldeverboden zijn in Europa successievelijk

afgesohaft. Zo in Engeland in 1824/25, in Saksen in 1861, in
Wurtemberg   in    1862,   in   Frankrijk   in    1864,   in   Belgie  in    1866,   in

Pruisen in 1869, in Oostenrijk in 1870, in geheel Duitsland in 1871
en  in  Nederland  in   1872 283.

In laatstgenoemd jaar werd het wetsontwerp tot wijziging van de
(beruchte) artikelen 414 t/m 416 van het wetboek van strafrecht in
het Staatsblad gebracht en werd werkstaking als strijdmiddel niet

sat) Van Welderen baron Rengers, a.w., (11 2, blz. 12, 178-198; Japikse, a.w.,
blz. 180-195.
182)   Gemeenteverslagen   Tilburg 1899, bijlage   B,   blz.   25   en 1900, bijlage  C;   Boe-
ren, a.w., blz. 92.
283) Van der Poel, a.w; blz. 198-203.
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langer als juridisch ongeoorloofd beschouwd. Nu moet trouwens
gezegd worden dat het coalitieverbod tevoren in (le praktijk van het

maatschappelijk leven weinig of niet werd toegepast. De strafrechter
liet zich toen alleen met werkstakingen in, als er sprake was van

bijkomende handelingen als bedreiging, mishandeling, geweldple-
ging en dergelijke, die reeds in algemene zin strafbaar waren.

Uit de hiervoor opgesomde reeks jaartallen alleen al kan duidelijk
worden opgemaakt dat Nederland op het terrein van de arbeiders-

beweging zeker niet de spits heeft afgebeten.
Tot  het  midden  van  de  19e eeuw associeerden de Nederlandse

arbeiders zich alleen maar met het oog op enige tamelijk „onschul-
"

dige motieven: gezellig samenzijn, vorming van fondsen voor onder-

linge bijstand, verheffing van de aangesloten leden op cultureel

gebied en bijbrengen van kennis van het maatschappelijk leven.  De

patroons hadden uiteraard geen enkele reden om dergelijke associa-

ties tegen te gaan. Zij moedigden dem veeleer aan en ix:zochten de
voordrachtsavonden en feestelijke bijeenkomsten van hun arbeiders

met patriarohale welwillendheid.
Zo moet men zich van het verenigingsleven onder de apl)eiders

vidr 1870 geen al te grote voorstelling maken. Werkelijke vakver-
enigingen, o ganisaties die zonodig door strijd de arbeidsvoorwaarden
poogden te verbeteren, werden eerst na 1865 opgericht, het eerst bij
de typografen, het meest in Amsterdam. De drang tot vereniging
kwam niet van de kant van de industrie-arbeiders, maar van de zijde
der handwerkslieden. De vakbeweging was, stellig wat haar oor-
sprong betreft, derh·alve geen volksbeweging, geen beweging die
aanstonds de brede volksmassa tot zich trok, doch veeleer een elite-
beweging, een kemvorming. Typografen, meubelmakers, timmer-
lieden, diamantbewerkers en andere amI)aohtslieden, wier vak kennis

en ervaring eist, organiseerden zich het eerst.
In het begin bleef de vereniging dan ook beperkt tot de enge

kring van vakgenoten. Over algemene arbeidersverenigingen begon
men  pas  rond   1870 te denken. Het verschijnen hiervan  viel  in  ons
land veel later (lan elders. De voornaamste oorzaak noemde Verberne
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de omstandigheid dat bij de arbeiders in doorsnee een werkelijk
klassegevoel ontbrak. Een van hun voormannen van het eerste uur,
Heldt,  had  in  1871 nog verklaard dat de leiders  der  arbeiders  „nog
niet in de gelegenheid geweest waren zich een eenigszins ,behoorlijke
voorstelling te maken van het karakter en het doel eener algemeene

werkliedenbeweging: het sociale vraagstuk als zoodanig was hun
nog nagenoeg onbekend."

Nu stond daar tegenover dat een echte ondernemersklasse eigen-
lijk evenmin bestond. De arbeider ging nog lang schuil in de groep
der armen of behoeftigen; de ondernemer in de groep der thogere
standen. Chronisehe werkloosheid, alsmede lage lonen had(len de
werkgevers tot weldoeners gemaakt, die „armen" voorthielpen. Daar-
bij kwam dat fiet merendeel der werkgevers in ons land tot de kleine
bazen behoorde, die het evenmin als de arbeiders erg ,breed hadden.

Het opkomen van arbeidersverenigingen is, zoals wij zagen, geen
rechtstreeks gevolg geweest van de opkomst der grootindustrie. Wel
kan men zeggen dat de verdere opbloei van de arbeidersbeweging in
Nederland voorel te danken is geweest aan de groei van modern-

kapitalistische verhoudingen, dat er zelfs sprake is geweest van een
grote mate van correlatie. Brugmans ging daarom zover dat hij de
juistheid  van de stelling, dat omstreeks  1870  in  ons land de nieuwe
tijd was aangebroken, vooral bevestigd aditte door het feit dat de
arbeidende klasse van die tijd af een actieve rol in de socifial-ec:ono-

misehe ontwilokeling is gaan vervullen.

Een van de opmerkelijkste facetten aan de ontwikkeling van de
Nederlandse vakbeweging is geweest dat al zeer spoedig de groepe-
ringen ziah hebben afgetekend die tot op de dag van vandaag in de
valobeweging een rol hebben gespeeld. Duidelijker gezegd: er is niet

66n geschiedenis van de Nederlandse vabbeweging als geheel, maar
er zijn vier geschiedenissen, die van de neutrale, de socialistische,

de protestants-christelijke en de katholieke vakbeweging. In het
kader van deze studie wordt alleen aandacht besteed aan de laatst-

genoemde.
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Gold voor de gehele Nederlandse arbeidersbeweging dat zij laat
van de grond kwam, dit was a fortiori van toepassing op die ver-

enigingen van katholieke arbeiders, aan wie enige betekenis mocht
worden toegekend. Wel waren reeds  in  en  na 1868 verenigingen
van St. Josephsgezellen opgericht, geinspireerd door de Gesellen-
vereine van Adolf Kolping in Duitsland, die later gevolgd werden
door andere, zoals de St. Bonifaciusvereeniging in Friesland (1885),
maar zij bleven klein en zij wijdden zich onder patronage van de
hogere standen enkel aan de maatschappelijke en huiselijke belangen
der leden. Voor de ontwikkeling van het verenigingsleven onder de
katholieke arbeiders waren zij in zoverre van belang dat zij een
jonger geslacht met de gedachte aan vereniging enige vertrouwdheid

gaven.

De eigenlijke katholieke arbeidersbeweging  is  pas  kort  v66r   1890
tot leven gekomen. In het begin waren de verenigingen v66r alles

anti-socialistisch. Zij werden opgericht met de duidelijke bedoeling
de arbeiders van het aantrekkingskmeht vertonende socialisme af te
houden. Zelfs  in de eerste statuten  van  de  in   1888 in Amsterdam

opgerichte R.K. Volksbond, die toch van zijn ontstaan af belangstel-
ling voor uitbreiding van stemrecht en sociale wetgevinIg heeft ge-
had, kwam als doel voor: „den werkmansstand en de kleinere bur-

.gerij te beveiligen tegen de sooialistische dwalingen van onzen tijd.
Meer dan de Volksbond, die volgens Hoefnagels te burgerlijk van

opzet was, is voor het van de grond komen der katholieke vakbewe-

ging het plaatselijke initiatief van mensen als Alfons Ariens van

belang geweest. In Twente  had  Ariens  in 1889 reeds,  door  de  op-
riahting van de R.K. Arbeidersvereeniging in Enschede, de grond-

slag gelegd voor de Bond van R.K. Werkliedenvereenigingen, die in
1893 mede door het streven van Schaepman voor het Aartsbisdom
Utrecht tot stand  kwam. Deze arbeidersvereniging  van   1889  was
echter meer een standsorganisatie, die hoofdzakelijk een godsdienstig-
zedelijk doel, en wel door individuele verbetering, nastreefde.

Toen echter in de vakvereniging „Vooruit" :te Enschede de socialis-

tische en anti-christelijke geest te duidelijk werd, verlieten een aantal
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katholieken, waarschijnlijk niet zonder Ariens' invloed, deze ver-

eniging. Voor deze mensen richtte Ariens een vakvereniging op, die
spoedig gevolgd werd door soortgelijke organisaties te Almelo, Olden-

zaal, Borne, Haaksbergen en Hengelo, De federatie van deze ver-

enigingen Areeg de naam Twentsche R.K. Fabrieksarbeidersbond
(1890).

Op andere plaatsen kon een zelfde ontwikkeling worden waar-
genomen. Zo ontstonden bijvoorbeeld in Maastricht rond die tijd
kaDholieke vakverenigingen, meestal door afscheiding van de neu-
trale, die steeds meer onder socialistische invloed geraakten.

In   1894  was de ontwikkeling  al  zo ver voortgeschre(len  dat  het
denken over diocesane centralisatie van arbeidersverenigingen niet
onwerkelijk meer was en zelfs plannen voor interdiocesane samen-

werking wer{len gemaakt. Voor de katholieke arbeidersbeweging is
het van onmiskenbare betekenis geweest dat zij, vrijwel van het
begin van ham werkzaamheid af, haar houding bepaald zag door
de encyoliek Rerum Novarum van paus Leo XIII, die in 1891 ver-
scheen. Deze encycliek bevestigde het goed recht van de vakbewe-
ging tegenover de sociaal-conservatieve ideean van vele ketholieken,
die zich eohter  na   1891 niet meteen gewonnen gaven.

Organisatie van katholieke arbeiders werd door het hoogste kerke-

lijke gezag noodzakelijk verklaard. De vakbeweging ontving zo een
testimonium van ongeschonden katholiciteit, wat haar positie onge-
twijfeld aanmenkelijk versterkte. Een versterking was het zeker ook

dat Schaepman, de politieke leider der katholieken in die dagen,
zich als een goed ultramontaan onmiddellijk hartelijk bij de begin-
selen van Rerum Novarum aansloot, ook op het punt van de arbei-

dersverenigingen.
Toch werden hierdoor in hoofdzaak nog sleohts de mogelijkheden

voor de toekomst aangeduid. De katholieke arbeidersbeweging bleef
voorlopig in hoofdzaak beperkt tot het bisdom Haarlem (R.K. Volks-

bond) en het aartsbisdom Utrecht (Bond van R.K. Werkliedenver-

eenigingen). De opvattingen in deze bisdommen lagen boven(lien

nog  niet  in  66n  lijn. Ten Zuiden  van  de Moerdijk waren  v66r   1900
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slechts zwakke sporen van arbeidersbeweging aanwezig. Daar kwam
de grote bloei  van de katholieke beweging pas na de eeuwwende 284.

Tilburg ligt ten Zuiden van de grote Tivieren. De opnicliting van
de eerste katholieke vakbonden in deze gemeente vond daarom
- zoals na liet voorgaande te verwachten was - wat later plaats,
namelijk in 1895; het initiatief ertoe ging niet uit van de geestelijk-
heid, maar van een zekere Platte, een uit Duitsland afkomstige ar-
beider, die als zadelmaker werkzaam was op <le werkplaats van het

Staatsspoor.
Platte die door zijn werkzaamheid in rijksoverheidsdienst geen re-

pressallies van een plaatselijke werkgever behoefcle te vrezen en
derhalve een grote mate van onafhankelijkheid bezat, stichtte in
juni 1895 het R.K. Timmerliedengilde, met als voornaamste doel-

stelling een actie voor loonsverhoging te ontketenen, kort daarop op
zijn instigatie gevolgd door ·twee gilden voor schilders en metselaars
en voor het ein(le van het jaar, in oktober, door zijn toedoen gecom-
pleteerd met een katholieke weversbond en een bond voor zo-
genaamde uurwerkers, textielarbeiders die geen wever waren. Zo
was  Till)urg  in 1895 reeds vijf „gilden"  rijk,  dank  zij  het  werk  van
een  arbei<leI, van de spoorwegen 285.

Dit was trouwens niet de eerste keer dat „het spoor" een rol had

gespeeld bij de arbeidersorganisatie. Tekenend voor het gebrek aan
daadwerkelijke belangstdling en eigen initiatief is wel geweest het
verhoor door de parlementaire Enqu6tecommissie van „Cornelis
Hosemans, meesterknecht bij den heer Eras, oud 30 jaar, wonende

m) Dit gehele overzicht is samengesteld met behulp van: A. J. C. Ruter, De spoor-
wegstakingen van 1903 (Leiden 1935), blz. 1-178; L. G. J. Verberne, Nederlandse
arbeidersbeweging, blz. 68-141; M. Ruppert, De Nederlandse Vakbeweging, dl 1
(Haarlem 1953), blz. 26-56; H. Hoefnagels, Een eeuw sociale proble,natiek
(Assen 1957), blz. 52-105; I. J. Brugmans, Paardenkracht, blz. 275-285, 419-427.
285) A van de Weijer, De religiet,se practijk in een Brabantse industriestad (Assen
1955), blz. 157. Men zie ook: Officiieze feestgids ter gelegenheid van het 25-jarig
besman der Tilburgsche R.K. Werkliedenvereeniging St. Dionysius (Tilburg 1921),
blz. 8-13.
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te  Tilburg" 286, Tegen het einde  van het verhoor stelde  de  heer
Beelaerts van Blokland aan Hosemans een aantal vragen. Deze vra-
gen, en de antwoorden er op, geven een fraai beel,d van de toestand
in 1887:
11544.   De heer Beelaerts van Blokland: „Wel, vertel mij eens, zijn
er ook onder de werklieden vereenigingen, waar zij Md van zijnl
A. VereenigingenP
11545.  V. Ja, vakvereenigingen of andere.
A.  Ik geloof het niet; de gilden zijn bijna alle te niet gegaan; ik
geloof dat er nog twee bestaan.

11546.   V. Gij kent dus volstrekt geen vereenigingenP
A.  Ja, er is eene bakkersvereeniging, een bakkersbond.
11547.   V. En wat doet (lie bakkersbondP
A. Die maakt muziek; zij hebben een liedertafel; voor het vak
wordt er echter niets door den bond gedaan. Des Zondags komen de

.bakkers bij elkaar voor hun pleizier.
Dem Hosemans gaf er duidelijk blijk van dat hij in ieder geval

geen vakverenigingen ke ¤le. Ln geen der 23 verhoren van Tilburgse
Bguren sehemende evenwel iets door van ilet bestaan daarvan  in  1887
of van enige reminiscentie aan het bestaan van enigerlei organisatie
v66r dat jaar, zelfs niet in het verhoor van „Ferdinand Oberstadt,
oud  51 jaar, ingenieur  chef der centrale werkplaats  van  de  Maat-
schappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, te Tilburg" 287.

Toch had zijn direete of verwijderde vooaganger, de heer J. van
Geuns, „Ingemeur en  Chef der  werkplaats",  in  1872 les gegeven  in
rechtlijnig tekenen aan de avondschool van de „Tilburgsche Ver-
eeniging voor Fabrieks- en Handwerks- Nijverheid", welke vereni-

ging gedurende 1871/1872 minstens   66n jaar theeft bestaan.   De
motieven voor de stichting van deze vereniging zijn wel een wat
uitvoeriger vermelcling waard:

„Door de oprigbing van de werkplaats der Staats-Spoorwegen te

289  Enqudte betreffende werking  enz.  1887, 4e bundel, vragen  11442-11561.
:6 )   a·w·,   42 bundel, vragen   11223-11334.
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Tilburg en de inwerking brenging daarvan sedert een drietal jaren,
waren vde handwerkslieden, zoowel gehuwden als ongehuwden,
van elders overgekomen om ean die werkplaats hun bedtrijf uit te
oefenen, hetgeen de welvaart en bloei van Tilburg niet weinig ver-
meerderde. Die vreemdelingen (in den regel zoo genoemd) voor het
meerendeel Hollanders en Utrechtenaars, gevoelden zioh in Tilburg
weinig te huis, zoodat de meesten, die maar eenigszints konden,
weder naar elders vertrokken, niet zelden met opoffering van hooger
loon en kosten van verhuizing, en geen wonder, de zeden en ge-
bruiken in de nieuwe stad hunner inwoning, versehilden te veel met
de hunne; miste de jongeling hier zijne betamelijke uitspanning en
dat wat elders zoo krachtig wordt aangewend om zijne genoegens te
vermeerderen te te veredelen, de hoofden van gezinnen moesten

zich ook vele opofferingen getroosten en vonden weinig of geene
.

verademing na volbragten arbeid buiten hunne woning .
Deze  oestand had de aandaeht getrokken van verschillende „edel-

moedige mannen", die na besprekingen op het denkbeeld kwamen
een vereniging op te richten met de bovenvermelde naam, die zich
ten doel stelde het aankweken van algemene ontwikkeling, kennis
van de verschillende vakken, bevordering van welvaart en goede
zeden. De middelen daartoe waren: voordrachten, discussies, geven
van onderwijs, aanschaffen bibliotheek, gezellig onderling verkeer.
Voorts het bespreken, beproeven en aanschaffen van materialen,
weaktuigen en gereedsehappen, en het opsporen en verkrijgbaar
stellen van de beste adressen voor grondstoffen en materialen. Ver-
volgens het seheppen van inrichtingen die strekken konden ter ver-

betering van het financieel belang en de morele positie der leden,
en rtenslotte: uitspanningen, voornamelijk bestaande uit vriendschap-
pelijke bijeenkomsten van de leden met hun familie.

Nauwelijks  was het programme  bekend,  of  inschrijving  van   150
gewone of buitengewone leden volgde, on(ler welke laatste men ver-
schillende mannen van „energie en degelijke kennis" telde, die zich
bij de vereniging aansloten om haar edele doel te helpen bevorderen.
Dat eerste jaar ontplooide de vereniging tamelijk veel aetiviteiten
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(algemene bijeenkomsten, elke twee weken - op beperkte wijze
goedkopere steenkool kopen - belangeloos onderwijs). Andere werk-
zaamheden waren: de voorbereiding van een coDperatieve bakkerij,
die vooral door tegenwerking van bakkers middenstanders mislukte.
Evenzo ging een toneelvoorstelling van en voor de leden niet door.
Toch werd de vereniging reeds het eerste jaar door innerlijke tegen-

stellingen en het zich onttrekken aan het bestuurslidmaatschap door
sommigen met de ondergang bedreigd. Deze dreiging ging voorbij
en aan het einde van het eerste jaar kon de 1ste secretaris de balans

opmaken: 25 buitengewone, 114 gewone leden, 7 lid.leerlingen
<waarschijnlijk aspirant-leden), en 66n lid van verdienste. Wij weten
niet of de wens van de secretaris dat de eigen leden hoe lange hoe
meer met ijver  voor de goede  zaak bezield zouden worden,  na  14
september 1872 bewaarheid is geworden. Over het leven der ver-
eniging na die datum tasten wij, zo het er al geweest is, volledig in
het  duister 288.

Hoe dit ook zij, de grotendeels alloohtone groep der spoorweg-
mensen had dus reeds in  1872  het initiatief genomen :tot enigerlei
organisatie. Het waren derhalve wel wat aparte mensen, geen ge-
boren en getogen Tilburgers, die de stoute schoenen, onder het hoge
patronage van enkele spoorweg-autoriteiten, hadden aangetrokken
om voor hun mede-arbeiders een gunstiger werk- en woonklimaat te

scheppen.  Nog  in 1887 sprak Oberstadt  van „ons werkvolk",  waar-
mee hij die werklieden bedoelde die van de oorspronkelijk allochtone

ouders-werklieden afstamden. De apmtheid van dem groep werd in
datzelfde jaar impliciet ook aangeduid door de Tilburgse predikant
Par6, die in zijn antwoor(len aan de parlementaire Enqu8tecommissie
vermeldde dat de helft van zijn gemeente (700 zielen) uit arbeiders-

gezinnen bestond en dat deze voorzover zij fabrieks-arbeiders waren,
niet op de specifieke Tilburgse fabbeken, maar alleen op de werk-
plaatsen van de Staatsspoorwegen weT]czaam waren. Zij vormden dus
een  tamelijk  „eigen-aardige"  bevolking 289.

288) Eerste jaarlijksch verslag der Tilburgsche Vereeniging voor Fabrieks- en Hand-
werks-Nijverheid (Tilburg   1872),   blz.   3-10.
299)  Enqudte  betreffende  werking  enz.  1887, 4e bundel, vragen  11115-11120.
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Ook Platte, naar wie wij thans weer terugkeren, rbehoorde - zoals

gezien - tot het spoorwegpersoneel. Geen enkele wever scheen tot
het stichten van een organisatie te durven overgaan, zodat Platte, over
wie Van de Weijer vermeldt dat het niet te achterhalen is wat dee
man eigenlijk bezielde, de kastanjes uit het vuur moest halen, omdat
hij een buitenstaander was, die geen angst behoefde te hebben voor

repressailles van werkgevers-zij<le. Repressailles bleven namelijk niet
uit: de werkgevers verboden het lidmaatschap van (le weversbond op
straffe van ontslag. Tilburgse geestelijken verklaarden zich in meer-
derheid solidair met de fabrikanten door per advertentie tegen de
nieuwe vereniging te waarschuwen. Als enige reden gaven zij het
verbod der werkgevers op, waaruit blijlot dat zij zich duidelijk aan
de kant der fabnkanten schaarden 290.

Een van (le weinige toenmalige Till,urgse geestelijken met een
meer progressieve inslag was kapelaan Wolters van de parochie Het
Heike, die zijn tijd beter begreep dan zijn meeste collega's. Wolters
had zioh aanstonds op het ontluikende organisatieleven onder de

Till)urgse arbeiders geworpen, zonder daantoe overigens officieel door
zijn bisschop te zijn aangewezen. Toch ontmoette  ij bij die bis-
schop, mgr. Van de Ven, begrip: deze benoemde hem tot geestelijk
adviseur en verleende zijn goedkeuring aan de Tilburgsche Gilden-
bond, waarin Wolters  in   1896  de  vij f bestaande gil{len of vakver-
enigingen samenbracht 291.

Het sociale werk, in de geest van Rerum Novarum ondernomen,
was in het Bossche diocees op weerstanden gestoten, en wel voor-
namelijk bij katholieke fabrikanten, maar niet bij hen alleen. Versluis
heeft onder de titel „Het schuchter ontluiken" gezocht naar de oop
zaken die met betrekking tot het achterblijven van de arbeidersbe-

weging in het Zuiden hebben gegolden. Behalve naar de,toen in het
Zuiden heersende economisehe structuur en sociale verhoudingen

290) Van de Weijer, a.w., blz. 157; ook H. A. van Stiphout, Ontstaan en eerste

ontwikkeling der stands- en vakorganisaties, in De opkomst van Tilburg als indus-
triestad, onder redactie van H. F. J. M. van den Eerenbeemt en H. J. A. M. Schu-
rink (Nijmegen 1959), blz. 203.
291) Van de Weijer, a.w; blz. 157/158.
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verwijst hij met name naar de omstandigheid dat het gehele volk in
het Zuiden, ook het arbeidende deel, vrij sterk conservatief en daar-
om wars van alle nieuwigheid was. Maar met evenveel nadruk merkt

hij op dat de noodzaak van een stevige katholieke arbeidersorgani-
satie door de geestelijken pas zo laat werd ingezien, waarbij
veel verklaard kan worden door te letten op het sociale milieu, waar-
uit de meeste priesters stamden 292.

De   werkgevers beschouwden vrijwel allen.het  stialiten  van   ar-

beidersverenigingen als het binnendringen van socialistische inv]oed.

Zij gaven op de„rode" aanmatiging af, ontsloegen nog al eens ge-
organiseerde arbeiders en wenkten de zogenaamde „rode" kapelaans
niet zelden tegen door pastoors onder druk te zetten, die hen dikwijls
om andere belangen naar de ogen moesten zien. Boven(lien streef-

den zij de handhaving na van de oude verhouding ,tussen hen en
hun  werknemers: de paternalistisch.patriarchale relatie 293.  De  bete-
kenis van (lit streven moet niet worden ondersehat.

De industrie in Till)urg was over vele fabrieken verdeeld, waarin
de autochtonen de ovephand had<len, ook onder de fabrikanten.
Boeren citeerde dat de oudere Tilburgse industrielen mensen waren

die in,hun bedrijven, voortgekomen als die waren uit de huisindu-
strie, een zekere patriarchale verhouding hadden geschapen en deze
trachtten te handhaven. Niet alleen werkgever en patroon waren zij,
maar zij voelden zieh ook voor een groot gedeelte persoonlijk ver-
antwoordelijk voor hun arbeiders. Op dem manier was in Tilburg
tussen fabrikant en arbeider een zekere ventrouwelijkheid ontstaan
en behouden 294  Dit aartsvaclerlijk stempel op (le verhouding tussen

patroons en werklieden Willden de eersgenoemden over dhet alge-
meen niet door het nieuwerwetse verschijnsel van de medebepalende
arbeidersverenigingen in gevaar zien gebracht. Patriarchalisme en
autonomie der werkgevers op sociaal terrein waI'en twee kanten van

292) W. G. Versluis, Door eigen kracht. Vijftig jaren geschiedenis van de Bossche
Diocesane Bond der K.A.B. (Tilburg 1953), blz. 11-22.
293) Rogier, Katholieke herleving, blz. 373.
294) Boeren, a.w., blz. 88.
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een en dezelfde zaak. Het bewustzijn der verbondenheid dat er aan
ten grondslag lag, werd tegen het einde der  19e eeuw ook te Tilburg
ernstig ondergraven door het bewustzijn der tegenstellingen, dat een

onontbeerlijke voorwaarde was voor elke evolutie van een arbeiders-

beweging, die zieh met recht <lie naam wilde aanmeten. De idee der

gelijkberechtigdheid, die Hoefnagels als de leidende drijfveer der
val beweging meende te kunnen aanwijzen 295, leefde slechts  via

bepaalde concrete vormen, waaronder de eisen om hoger loon niet
de minst belangrijke waren, en was uiteraard niet bijzonder gesohikt
voor de instandhouding van de paternalistische en op autonomie ge-
richte opvattingen der fabrikanten.

Met dit behoudzuchtige patriarchalisme is ook de pionier van de
Nederlandse kauholieke arbeidersbeweging, Ariens, direct geeonfron-

teerd geweest. Hij had wel oog voor het open karakter en de gulle

gastvrijheid der Brabanders, maar hij was anderzijds ook niet blind
voor het gevaar dat er in plaats van een Rooms Katholicisme onge-
merkt een Brabants Katholicisme, sociaal en politiek nogal conserva-

tief, werd ingevoerd.   Toen   hij  dan  ook  in het voorjaar  van   1896,

met de vereiste toestemming van mgr. Van de Ven, voor Tilburgse

patroons een rede moest houden, had hij die eerst in Nijmegen uit-
geprobeerd, omdat hij wel begreep hoeveel er op het spel stond. Wel
had hij te Tilburg een zwager (Carl Strater) en minstens 66n vriend

(Jan van Besouw) onder de fabrikanten en een volk van geestver-
wanten onder de arbeiders, maar hij moest tegenover die zwager de
arbeidersorganisatie stevig verdedigen, niet omdat zij de socialisten de
wind uit de zeilen nam, maar omdat zij maatschappelijke hervor-
mingen tot stand wilde brengen 290.  Die  rede  van 1896 heeft  het

begin betekend van de bestorming der door conservatieve werkgevers
en geestelijken bezette Tilburgse veste. De eerste „bekeerling" van
Ariens was zijn zwager, die eerst ernstige bezwaren tegen arbeiders-

verenigingen had geopperd,  maar  na   1896  van een tegenstander  in

295) Hoefnagels, a.w., biz. 100.
299 G. Brom, Alfons Aria:s, di I (Amsterdam 1941), blz. 421/422, 426.
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een  voorstander  was  getransformeerd 297. Een sprekend bewijs  hier-

voor was wel, dat Striiter op de eerste Bossche diocesane katholieken-

dag,   die   in    1900   werd gehouden, optrad als pleitbezorger   voor   sa-
menwerking tussen werkgevers en werknemers als twee partijen,
dus niet paternalistisch. Bovendien verwierf hij zich ook verdiensten
door een studie uit te geven over een wettelijke regeling van de
werktijd 298.

Onder de geestelijken moest de kentering, zoals altijd, beginnen
bij de jonge kapelaans. Een van de Tilburgse jonge geestelijken,
Wolters, werd hierv66r reeds genoemd. Anderen waren Berkvens en
Lambert Poell 299. Onder de geestelijken die medegewerkt hebben
aan de omvorming van Tilburg op soc:iaal terrein werd Poell door

Rogier de belangrijkste genoemd. Poell, een even moedig als rustig
iemand, startte  in  1898 als 26-jarige zijn sociale arbeid in Tilburg,
welke gemeente door Rogier als stad met de meeste spanningen tus-

"
sen werkgevers en werknemers de „meest hwetsbare  van het bisdom

werd,genoemd. Hij kreeg van bissohop Van de Ven de opdracht
onder de arbeiders een sociale cursus te geven.

Bij gelegenheid van een kerkwijding te Tilburg werd Poell om-
wille van deze cursus van alle kanten gehekeld, totdat de bisschop
zelf het woord nam voor een eenvoudige mededeling: Zolang alles

nog tasten bleef, droeg hij zelf de volle verantwoordelijkheid voor
de cursus, die geheel op papier werd gesteld om door hem nagezien
en goedgekeurd  te worden.  Het was voor  een bissehop minder  aan-
genaam van geestelijken kritiek te krijgen op zijn eigen werk, zei hi jJ

Deze steun van Van de Ven kon evenwel niet beletten dat Poell
alras de bijnaam „rode kapelaan van Tilburg" kreeg 300. Wel leidde
de houding van de bissehop er toe dat de sociale priesters steeds
meer voet aan de grond kregen.  Mgr. Van de Ven bedoelde met de

297) Boeren, a.w., blz. 95.
298) Van Stiphout, t.a.p., blz. 2011202.
299) Van de Weijer, a.w., biz. 157.
300

) Rogier, a.w., blz. 376; Brom, a.w., blz. 426.
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katholieke sociale beweging een voorbeeld van gehoorzaamheid aan
de Paus te geven en een stuk preventieve pastomle politiek te voe-
ren, namelijk bescherming tegen het socialisme te bieden. Door
Rerum Novarum trouw te volgen heeft hij het gros der Midden- en
Oost-Brabantse industriear,beiders voor het katholieke geloof behou-

den; door priesters tot adviseurs van de aibeidersbeweging te maken,

zorgde hij er voor dat de werkman figuren kreeg, waaraan hij een
houvast en steun  had 801.  Door  zijn vaderlijke, bemoedigende  hou-
ding meer dan door als promotor te fungeren heeft deze zielzorger-
bissehop er toe bijgedragen dat zich dn het Bossche bisdom, en zeker

niet in het minst te Tilburg, rond de eeuwwisseling een hechte
katholieke arbeidersorganisatie ontwikkelde. Te Tilburg werd dit
vooral ook bevorderd  door de aanwezigheid sinds  1898 van een eigen
bondsgebouw.

Door deze omstandigheden zijn - en dit als slot van deze para-
graaf - socialistische activiteiten in (le wolstad ttijdens de besproken

tijd nooit erg belangrijk geweest. In Ti1burg werd een afdeling der
socialistiscile partij opgericht, maar de vleklen waren aanvankelijk
uitsluitend werklieden van de in grootte beperkt blijvende Staats-

spoorwegen (!), terwijl hun aantal in 1913 nog maar Tuim 20 be-

droeg; een aantal dat wel symptomatisch mag heten voor de (on)mo-

gelijkheid van een socialistisohe arbeidersbeweging in die dagen in
een stad els Tilburg, zulks in tegenstelling tot Eindhoven, waar
- verklaarbaar door de eanwezigheid van de sterk groeiende Philips-
fabrieken met hun allochtone bedrijfsbevolking - de S.D.A.P. sinds

1904 gestadig aan betekenis won 802. Ook in Breda lijkt <le betekenis
van het socialisme groter  te zijn geweest dan in Tilburg 803,

Sol) Brom, a.w., blz. 426.
802) Van Stiphout, t.a.p., blz. 210.
803) Chr. G. L. R. Doorakkers, Over enige sociale en ekonomische aspekten van de
loonarbeid in nijverheid en industrie te Breda en omstreken in het begin van de
twintigste  eeuw, in Aspecten  van het sociale   leven   na 1850; onder redactie  van

H. F. J. M. van den Eerenbeemt (Tilburg 1965), blz. 333/334.

132



HOOFDSTUK II:

DE ONDERNEMER ARMAND DIEPEN EN ZIJN BEDRIJF

§ 1.   Armand Diepen als persoon.

Arnold Leon Armand Diepen, zoals zijn naam voluit luidt, werd
op  5  maart  1846 te Tilburg geboren,  als telg van hetgeslacht Diepen,
welks genealogie overigens slechts teruggaat tot de huwelijksdatum
van een zekere Johannes Diepen, 4 juli  1728.

De oudst bekende leden van dit geslacht, de vorengenoemde
Johannes en zijn zoon Arnoldus (1740-1817), waren militairen,
dragonders, terwijl ook de derde Diepen in de rechte linie, Johannes
(1774-1844), zijn carridre als dragonder is begonnen, onder Jacob
Christoffel Otto, graaf van Bijlandt, luitenant-generaal in het
Staatse leger en chef van het naar hem genoemde regiment dragon-
ders.

Van vader Arnoldus, wiens kinderen, mals bij een goed militair
betaamt, geboren werden in garnimensste(len als Breda, Maastricht
en Bergen op Zoom, vermeldt de genealogie dat hij „later" laken-
koopman was, vermoedelijk te Zaltbommel, alwaar zijn vrouw in
1810 en hijzelf  in 1817 overleed  en  waar zijn oudste doc:hter,  zijn
oudste zoon Johannes en zijn jongste dochter respectievelijk in 1794
met een dragonder, in  1793 met Anna Barbara Pe(e)ters uit Susteren
en   in 1797 eveneens   met een dragonder   in   het  huwelijk   zijn   ge-
treden 1. Arnoldus Diepen werd  1 augustus 1795 als inilitair gepen-
sioneend 2,   hetgeen   een wat nadere locatie   van het „later"   uit  de
vorige zin mogelijk lijkt te maken.

Ook  van  de zoon Johannes wordt bericht 3  dat hij „later",  na  het

1) Genealogie van het geslacht Diepen. Samengesteld door het Centraal Bureau
voor Genealogie ('s-Gravenhage 1958), biz. 4/5. Voor Van Bijlandt zie Nieuw
Nederlandsch Biogra isch Woordenboek, dl 4 (Leiden 1918), kolom 381.
2) Familie-archief Diepen, Genealogische, biografische en historische stukken be-
treffende de familie (inv. Becx, Archief, no. 2).
8) Genealogie Diepen, blz. 4.
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afbreken van zijn militaire loopbaan, lakenkoopman is geworden,
echter niet in zijn vaderstad Zaltbommel.

Diens vestiging als lakenkoopman in de hertogstad is vermoedelijk
geschied op een tijdstip gelegen tussen 1801 en 1804. Van zijn vier
kinderen werden namelijk de eerste drie, Johannes Nicolaas, Johan-
nes Mattheus en Johannes Josephus Adolphus, achtereenvolgens
gedoopt te Zaltbommel, te Tiel en te Zutphen, in de jaren 1793,
1796   en 1801. Eerst het jongste   kind, een dochter, ontving   het
doopsel in 's-Hertogenbosch,  in   18044.

Het is wel waarschijnlijk dat de oud-dragonder Johannes Diepen
een van de vier „kooplieden in manufacturen" is, die in Van den
Eerenbeemts „Lijst van beroepen, die in  1806 in Den Bosch voor-
kwamen" worden genoemd 5.  In hoeverre vader Arnoldus  de  hand
heeft gehad in de vestiging van zijn zoon in 's-Hertogenbosch is
niet bekend.

Aan de hand van het vorenstaande kan men zich een goed beeld
vormen van de onjuistheid van de volgende passage uit het gedenk-
boek van 1933:

„Toen in het begin der Fransche Revolutie Arnold Diepen (1740-
1817) zijn kinderschaar overzag en de roerige tijden, waarin hij
leefde, overwoog, heeft hij riatuurlijk allereerst aan zijn oudsten zoon

gedacht, wat die wel worden zou. Geheel in den geest dier dagen en
naar den stiel der Tilburgers hield Arnold Diepen zich bezig met
het verhandelen der lakens. Voor zijn zoon wilde hij echter iets
anders" 6. Immers: a) Arnoldus Diepen was geen Tilburger, b) in het
begin van (le Franse Revolutie was zijn zoon Johannes al dragonder,

en c) deze zoon werd, niet anders dan zijn vader, lakenkoopman.

4)   a.w;   blz.   5.   Uit   het gemeente-archief 's-Hertogenbosch   is   niet m66r zekerheid
te verkrijgen. Johannes Diepen komt niet voor in het register van vestigingen.
Alleen uit registers van de burgelijke stand zijn de hier weergegeven vermoedens
te reconstrueren (mededeling gemeente-archief 's-Hertogenbosch).
5) H. F. J. M. van den Eerenbeemt, 's-Hertogenbosch in de Bataafte en Franse
tijd   1794-1814.   Bifdrage  tot de kennis  van  de  sociaal-economische  structitur  (Nij-

megen 1955), blz. 123.
9 A. J. A. C. van Delft, Bestaans jitbileum na 125 faren. N.V. Wollenstoffen.
fabriek Gebroeders Diepen Tilburg (Holland) (Z.p. 1933), blz. 7.
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Dein 1774 geboren Johannes Diepen   was  het  die  in   1808   met
twee anderen, Frans Jellinghaus en Willem van Spaandonk, voor

notaris Jan de Bergh te 's Hertoge bosch compareerde ter legalisatie
van een contract van compagnieschap, dat het begin is geweest van
de wollenstoffenfabriek der Diepens tot op de dag van vandaag. Van
het  beginkapitaal  van f 30.000,- fourneerde Johannes Diepen  er
volgens het begincontract  van   12  juni   1808 f 25.000,-; bij nader
contract  van  18  juni  1808 werd afgesproken dat Jellinghaus binnen
4 jaar f 10.000,- extra zou storten, waartegenover Diepen hetzelfde

bedrag uit de zaak mocht nemen.
Bij de oprichting heette de firma: Jellinghaus, Diepen & Co.

Dijksterhuis vermeldt hieromtrent:

„Uit de acte blijkt, dat de firma fs opgericht onder de naam

Jellinghaus, Diepen & Co. Tooh wordt zij later, ook officieel, ge-
noemd Diepen, Jellinghaus & Co." 7. Dijkstephuis geeft hiervoor geen
verdere verklaring.

De onderstaande circulaires uit 1810/1811 maken deze naams-

wijziging volkomen duidelijk.

„Tilburg, den 31 December 1810.

Wij hebben de eer UE, door deze kennis te geven, dat de
LAKENFABRIEK tot nu toe op onzen naam, en voor onze rekening

gevoerd, met den dag van heden hebben ontbonden. Zoo als UE.
uit de ommestaande circulaire zult zien, zullen wij de Fabriek voort-
aan voor gemeene Rekening nog met J. N. Diepen JZ. oudsten
zoon van aan J. Diepen continueeren, en zullen alle openstaande

rekeningen door de nieuwe Firma geliquideerd worden.
Verders hebben hierbij nog te observeeren, dat wij met weder-

keerig genoegen onze Firma hebben vernietigd. Wij hebben door
deze verandering aan J. DIEPEN een blijk van onze aehting willen

7)   B.   Dijksterhuis,   Een  industrieel  geslacht   1808-1908.   Gedenkschrift der firma's
Diepen  Jel inghaus  & Co. gesticht  in   1808;  J. N. Diepen   6 Co. gesticht  in   1845;
Gebroeders Diepen gesticht  in 1870 (Tilburg  1908),  blz.  9.
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geven, en teffens zijn door deze nieuwe verbinding onze fondsen
vermeerderd.

Wij zeggen UE. hartelijk dank voor het vertrouwen en de ge-
negenwheid tot nu toe aan ons bewezen, en wij hopen deze in onie
nieuwe betre]Qkingen te mogen ondervinden, en hebben de eer ons
met de meeste achting te noemen

UE. Dw. Dienaren,
Jellinghaus, Diepen & Comp.

Tilburg, den  1  Januarij  1811

Wij nemen de vrijheid UE. door deze van onze Associatie onder
de Firma van Diepen, Jellinghaus & Comp. ingaande met den dag
van heden kennis te geven, -

Onze Fabriek bestaande in fijne en ordinaire Lakens, Cesche-

miren, Bevers, Calmukken, Duffels, Karsaaijen en Baaijen, zal voort-

aan gecontinueerd worden voor Rekening der ondergeteekende, van
welke onderstaande handteekening der Firma Nota verzoeken te
nemen,-

Tot heden vereerd met het best vertrouwen van UE.; zullen wij
door eene aanhouden<le en prompte en civiele bediening steeds meer
waardig maken, en wij bevelen ons dierhalve in de voortduring van

uwe vriendschap en genegenheid, en blijven met alle hoogachting

UE. Dw. Dienaren
Diepen, Jellinghaus &  Comp." 8.

Uit deze circulaires blijkt dus dat de naamsverandering een ge-
volg is geweest van formele wijzigingen in de vennootschap, reeds
2% jaar na de oprichting.

"Een bevestiging hiervan  is te vinden  in  de volgende „Aantekening:
„In   1808  ging  de  heer J. Diepen  Sr. eene vennootschap  aan  voor

8) Familiearchief Diepen, Oudste documenten betreffende de respectievelijke fir-
ma's en fabrieken (inv. Becx, Archief, no. 1).
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Notaris de Bergh  8  Juny  1808.  Niet met zijn vijftienjarigen  zoon
de Heer J.N.D. maar met de Heer F. Jellinghaus en zekeren W. van
Spaendonck. Laatstgemelde zonder inbreng van kapitaal. Al zeer
jong nam de heer J.N.D. de plaats in van Van Spaendonok. Wan-
neer nog te zoeken; daarvan bestaan ciTculaires"! 9.

Van   de drie firmanten  van   1808   was Van Spaandonk  de   man
zonder *apitaal, maar m&t tennis van het vak; misschien was hij
zelfs de enige van de drie die verstand had van de fabricage. Diepen
was de lakenkoopman, die het aanzienlijkste deel van het bedrijfs-
kapitaal en ook zijn handelsrelaties inbracht. Jellinghaus, die boek-
houder was geweest bij de firma Paulus en Hendrik Vreede, was
degene  die  de  bedrijfsboekhouding kon voeren 10. Deze samenvoe-

ging van diverse kwaliteiten in meerdere firmanten, deze bundeling
van kapitaal, administratieve kennis en vakkennis, is in het begin
der 19e eeuw niet ongewoon geweest 11. In de oude firma was het
Jellinghaus die de administratieve sector beheerde, hoewel Diepen
zelf ook niet geheel vreemd tegenover deze werkzaamheden stond,
getuige artikel   5  +van het contract  van 1808· . Dat de kantoorI "...

zaken tot deeze compagnieschap behoorende voornamentlich wel
door den eersten comparant Frans Jellinghaus en de tweede compa-
rant J. Diepen zullen worden verrigt...." 1<

Uit hoofcle van het contract kreeg Diepen toestemming zijn
handelszaak in 's-Hertogenbosch aan te houden 13. Dit laatste zal hij
wel met plezier hebben gedaan. Immers, zijn Bossche zaak had hem
in de luttele jaren, sinds hij er mee begonnen was, zeker geen wind-
eieren gelegd, gelet op het voor die dagen zeer aanzienlijke bedrag

0) Familie-orchief Diepen, t.a.p.
10) Dijksterhuis, a.w., blz. 10111.
11) H. F. J. M. van den Eerenbeemt, Een eeuw bedrijfsfinanciering in de Meierij
van 's-Hertogenbosch 1750-1850, in Maandschrift Economic, jrg. 23 (1958-1959),
blz. 679 e.v.
12) Familiearchief Diepen, t.a.p.
13) zie - ook voor het voorafgaande - Dijksterhuis, a.w., blz. 9/11 en L. G. de
Wijs, Wollenstoffenfabriek Gebr. Diepen, in Nieuwe Tilburgsche Courant, 29 juli
1933.
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dat hij in de Till)urgse firma kon investeren. Er zijn geen aan-
wijzingen dat de ouddragonder Diepen bij het begin van zijn laken-
handel - tussen    1801   en    1804,   naar kan worden aangenomen   -
reeds de beschikking had over dergelijke aanzienlijke middelen.
Zijn handelszaak te 's-Hertogenbosch kocht en verkocht vooral mili-
taire equipementstukken; de Tilburgse vestiging specialiseerde zich

vermoedelijk van het ,begin af aan in de vervaardiging van militaire
lakens 14. Het eerste laat zich mede ook verklaren door de militaire
afkomst der oudste Diepens, het tweede kon wel eens grotendeels

het gevolg zijn van de in 1795 door de Staten-Ceneraal en in 1797
door de Nationale Vergadering uitgegeven voorschriften dat alle
stoffen en goederen, die voor militaire kleding nodig waren, van toen
af van binnenlands fabrikaat dienden  te zijn 15. Deze voorschriften
behoorden tot de middelen ter bevordering van de inlandse nijver-
heid.

Er is opgemerkt dat de zuivere beweegredenen, waardoor de
stichter van de Tilburgse fabriek zich de rompslomp van het fabri-

ceren op de hals ging halen, moeilijk meer zijn na .te gaan. Het
meest voor de hand liggende is wel dat hij, als lakenkoopman en als
bezitter van vele voordelige relaties en klaarblijkelijk van vlottend

kapitaal, daarin een middel heeft gezien zich op gemakkelijke manier
winsten te kunnen verzekeren. Vermoedelijk is dus koopmanschap,

waarvoor hij in Tilburg een vruchtbare bodem aanwezig achtte, de
drijfveer geweest 16.

De geschiedenis van het geslacht Diepen vertoont in de figuur
van de hier geschetste Johannes Diepen haar verrassend snelle door-
braak naar de kring van vroeg-19efeuwse notabelen.

Sedertdien behoorden zij tot de plaatselijke en provinciale upper
ten.

Enige aanwijzingen voor de rijkdom der Diepens, weliswaar alle
ontleend  aan de periode tussen   1830  en   1840,  zijn:

14)   Dijksterhuis,  a.w.,  blz.    11.
15) Van den Eerenbeemt, 's-Hertogenbosch in de Bataafse en Franse tijd, blz. 194.
19 De Wijs, t.a.p.
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a.  In 1832 was J. N. Diepen de te Tilburg op een na hoogst aan-

geslagene in de Personele of Hoofdelijke Omslag. De hoogst-
aangeslagene was de Kasteelheer G. J. Graaf van Hogendorp";

b.    in 1835 maakte Johannes Diepen, de oprichter  van het bedrijf,
bij gelegenheid van zijn tweede huwelijk een stuk op, waarin hij
toezegde aan zijn vier kinderen jaarlijks ieder tweeduizencl gul-
den uit zijn inkomsten te zullen uitkeren! 18;

c.  in 1839 trof de firma een grote ramp. Op 2 juni van dat jaar
brandde de hele zaak af. Volgens berichten uit de gewestelijke
kranten bedroeg de schade f 270.000,-  A f 300.000,-.  De  ver-
zekering dekte niet meer dan 1/3 der geleden schade! De firma
maakte geen gebruik van de gelegenheid om steun te verkrijgen
uit het Fonds ter bevordering van de Nederlandse nijverheid van
Willem I. Men kon blijkbaar uit eigen middelen op dcorte termijn
een dergelijke ramp, die voor velen de doodslag zou hebben
betekend, te boven homen 19.

Waren de beide zusters van Johannes Diepen nog gehuwd met

eenvoudige militairen, zij het dat zijn oudste zwager op latere leeftijd
gemeente-ontvanger van 's-Hertogenbosah werd - als dank voor zijn
optreden in het leger van Lodewijk Napoleon en in het Franse leger,
of dank zij protectie van zijn inmiddels opgeklommen zwager
Diepen7 -, zijn kinderen stegen meteen weer een trap op de maat-

schappelijke ladder.

Johannes Diepen zelf bracht bet in het maatschappelijk leven nog
tot president van de Rechtbank van Koophandel te 's-Hertogenbosch.
Hij heeft nimmer te Tilburg gewoond en hij stierf, na op gevorderde

leeftiid hertrouwd te zijn, in 1844 te Vught, op Huize Voorburg,

17) Fr. M. D. Simons, De armoede in Tilburg ruint een eeuw geleden, in Van
Heidorp tot Industriestad. Verkenningen in het verleden van Tilburg, onder re-
dactie van H. J. A. M. Schurink en J. H. van Mosselveld (Tilburg 1955), blz.
201/202. Voor Van Hogendorp zie Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek,
dl 10 (Ikiden 1937), kolom 379.
18) J. Diepen, Onze familie, 2e druk (Tilburg 1909), blz. 13.
19) Dijksterhuis, a.w., blz. 28.
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dat zijn oudste zoon Johannes Nicolaas (1793-1865) in 1832 van een
baron de Smeth had gekocht 20

Deze Johannes Nicolaas is de eerste Diepen geweest die volledig

Tilburgenaar is geworden. Met de lakenhandel te 's-Hertogenbosch
heeft hij niets meer van doen gehad. Die activiteit bleef voorbehou-

den aan zijn twee jongere broers. Hij zelf kwam reeds op de jeugdige
leeftijd  van   15 jaar, meteen  bij de oprichting,  in de Tilburgse  zaak
terecht.

Volgens het firmacontract mocht de firmant Diepen namelijk voor
eigen rekening een plaatsvervanger in de fabriek en op het kantoor
plaatsen. Van dem faciliteit werd gebruik gemaakt en Johannes
Nicolaas trad in 1808 als plaatsvervanger van zijn vader op=1. Zoals

wij reeds zagen,  werd hij  per  1  januari   1811   in de firma opgenomen.
Van   zijn   15e  tot  zijn   72e  jaar  is  hij   in de wollenstoffenfabriek

der Diepens werkzaam gel)leven, waarvan tussen  1845  en  1865  als
hoofd van de firma J. N. Diepen en Co.

Zijn belangrijkste maatschappelijke functies waren het majoor-
commandantschap der Dienstdoende Schutterij in Tilburg (1839-
1850) en het lidmaatschap van Provinciale Staten van Noord-
Brabant, sedert  1824.

Zijn zes kinderen werden allen in Tilburg geboren, zoals trouwens
zijn nakomelingen tot in het vierde geslacht voor het merendeel in
de wolstad ter wereld zouden komen. Pas sedert 1940, in het vijfde
geslacht na Johannes Nicolaas, is er sprake van een toegenomen

verspreiding van de familie Diepen buiten Tilburg. Hoogstopvallend
is weI dat van de zeven thans aanwezige nog jeugdige stamhouders
er zes buiten Tilburg werden geboren en dat zij alle zeven buiten
deze gemeente wonen!

20) Genealogie Diepen, blz. 4/5.
21) Dijksterhuis, a.w., blz. 17. Dijksterhuis vermeldt ter plaatse, dat Johannes Nico-
laas „gewoonlijk Arnold of Nol" genoemd werd. Een aardige bijzonderheid, als
men bedenkt dat zowel zijn grootvader (1740-1817) als een van zijn kleinzonen
(Armand, 1846-1895) „officieel" Arnold(us) hebben geheten.
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Van de kinderen van Johannes Nioolaas zijn de oudste zoon,
Johannes Hendricus Arnoldus (1815-1897) en de jongste, George
(1834-1918), ongetwijfeld het meeste op de voorgrond getreden.

Laatstgenoemde werd, na een ihorte carridre in de oude laken-
handelszaak te 's-Hertogenbosch, burgemeester van Roermond en lid
van de Tweede Kamer. Hij was vader van een tweeling. Een van
dem kinderen werd later de bekende bissohop van 's-Hertogenbosch,
Mgr. Arnold Frans Diepen (1860-1943) _ 22.

Ook de oudste zoon van Johannes Nicolaas, Johannes Hendricus
Arnoldus, is - in tegenstelling tot zijn vader dus - samen met zijn
broer George nog even in de Bossche zaak werkzaam geweest (1854-
1858), nadat zijn beide ooms, de een  inderloos, de ander als vrij-
gezel, waren gestorven. De zaak in 's-Hertogenbosch werd van 1858
tot  1871  door George Diepen geleid.  Zij  werd in laatstgenoemd  jaar
opgeheven.  In   1845 werd Johannes Hendricus Arnoldus  als  mede-
firmant opgenomen in de zaak van zijn vader, de firma J. N. Diepen
en Co. Deze firma bestond, ook na het overlijden van de vader in
1865,  door  tot   1870. Toen richtten twee zoons van Johannes  Hen-
dricus Arnoldus, namelijk Arnold Leon Armand en Johannes Hubert
Gustave (1848-1890), met hun vader als commanditaire vennoot een
nieuwe finma op, onder de naam Gel)roeders Diepen 23. Johannes
Hendricus Arnoldus bleef vervolgens als geldschieter fungeren tot
zijn  dood,   na  een lang leven,   in   1897. Deze afstammeling  uit  het
geslacht Diepen, de vader van Armand dus, heeft een bijzonder be-
langrijke plaats ingenomen in het Tilburgse industriale leven van
zijn tijd en in het openbare leven van stad en gewest. Een simpele

opsomming van zijn vele en velerlei functies doet dit reeds vermoe-
den: wethouder van onderwijs van Tilburg {1851-1892) -24, lid en

u) Genealogie Diepen, blz. 6 tim 16.
23) Dijksterhuis, a.w., blz. 26,32,41.
24) „Datum eerste benoeming J. H. A. Diepen": „10 September 1851" - Gemeen-
teverslag Tilburg 1883, blz. 11; „Ondenverpen Gemeenteraad 6 April 1892":
„Kennisgeving van den heer J. H. A. Diepen, dat hij zijn ontslag neemt als Wet-
houder, en als Ambtenaar van den Burgerlijken Stand" - Gemeenteverslag Til-
burg   1892,  blz.   20.
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voorzitter van de commissie van toezicht op het middelbaar onderwijs

(1874-1884) _25, secretaris (1842-1852), ondervoorzitter (1852-1867)
en voorzitter (1867-1890) van de Kamer van Koophandel en Fa-
brieken, schoolopziener (1858-1880), Ed van Provinciale Staten van
Noord-Brabant (1862-1886), kantonrechter-plaatsvervanger (1847-
] 892),  correspondent  van de Nederlandse Bank (1865-1878),   lid
van het kerkbestuur van de parochie Korvel (1851-1896) 26.

„De oude Jan Diepen" - onder deze naam leefde hij volgens

Dijksterhuis   in    1908   nog   in de herinnering   van zijn stadgenoten
voort 27  - was nauwelijks  20 jaar oud,  :toen  hij  aan het hoofd  kwam
te staan van de pas opgerichte vollerij, ververij en wolwasserij der

Diepens, Dongewijk genaamd en gelegen aan de westkant van

Tilburg (1835). Gedurende meer dan zestig jaar is hij dus in het
vak van wollenstoffenfabrikant werkzaam gebleven 28.

In    1878   trad  hij   op   als   jurylid   op de wereldtentoonstelling   te
Parijs, voor de vijfde groep, ]dasse 33: „fils et tissus de laine card6e",
hetgeen een indicatie voor zijn vakmanschapmagworden genoem(129.

Uit de opsomming van zijn functies in het maatschappelijk leven
en het memoreren van zijn onmiskenbare va]dennis op wolgebied
kan al worden opgemaakt, wat voor een belangrijk voorganger Jan

Diepen ongetwijfeld voor zijn zoon Armand moet zijn geweest.

Deze stelling kan op verschillende wijzen worden ondersteund.
Als zij inderdaad juist is, wordt veel in het optreden van de zoon
ineens meer verklaarbaar. De betekenis van Jan Diepen voor het
middelbaar ondenvijs te Tilburg schetste de toenmalige directeur van
de Rijks H.B.S., Dr. H. van der Horn van den Bos, in zijn rede ter

gelegenheid van het zilveren jubileum van deze onderwijsinstelling

25)  J.  H.  A. Diepen vermeld als lid van 29 augustus  1874 tot 14 september  1874
en als lid-voorzitter   van 14 september   1874   tot 29 augustus   1884 - Gemeente-

verslag Tilburg 1891, bijlage G., blz. 135.
28) N.V. Wollenstoffenfabriek Gebroeders Diepen Tilburg. Uitgegeven op 1 augus-
tus   1958   bij  het   150-jarig  bestaan  (Z.p.., z.j.), ongepagineerd; Dijksterhuis,  a.w.,
blz. 46/48.
29) Dijksterhuis, a.w., blz. 41.
28) a.w., blz. 27.
n) Van Delft, a.w., blz. 16.
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met de navolgende woorden: „Doch ofschoon deze instelling allen
is verplicht, zoo is er toch 66n onder dezen, die meer in het bijzonder
aanspraak heeft op waardering en erkentelijkheid. Niet alleen, om-
dat deze het langst van allen - ruim 10 jaren - het voorzitterschap
dier commissie heeft bekleed, maar ook, omdat deze als Wethouder
van Onderwijs, herhaald en onophoudelijk zijn warme belangstelling
heeft doen blijken. En eindelijk ook, omdat de heer J. H. A.
Diepen v66r 25 jaren als afgevaardigde der gemeente de schenkings-
akte 3° mede onderteekende,   door  die   daad met deze   koninklijke
instelling een verbond sloot, dat, God zij lof en dank, tijd noch
hooge leeftijd heeft kunnen verbreken. Wat zal ik hieraan toe-
voegenp De luide bijval, die mijne eenvoudige woor(len ten deel valt,
zij voor U het sprekendste bewijs, hoezeer wij allen U hoogachten
en op prijs stellen. Dit eene echter moet mij van het hart. Laat mij
nog eens in het openbaar getuigen, hoe dankbaar ik ben voor de
gelukkige jaren, die ik met U heb mogen samenwerken aan den
bloei dezer instelling" 31.

Ook zijn werk als sehoolopziener schijnt Jan Diepen bijzonder
conscientieus te hebben verricht. Uit de officiale notulen van het
Tilburgsch Onderwijzersgenootsohap heeft De Wijs namelijk kun-
nen aflezen op welke vaderlijke wijze Diepen met de onderwijzers
van   Tilburg en omgeving gedurende   23   jaar   (1858   t/In   1880)   is

omgegaan, waardoor hij een zeer grote invloed op het lager onder-

wijs en daardoor op het geluk van de bevolking heeft gehad. De
onderwijzers zagen erg tegen hem op. Hij verscheen trouwens op
alle vergaderingen van het genootschap, ondanks diet feit dat die
overdag werden gehouden en hij dus zijn eigen zaken moest laten
rusten 32)

Jan Diepen was voorts - als ondervoorzitter der Kamer - in 1857

so) Bedoeld is de akte, waarbij het koningshuis het Tilburgse paleis aan de ge-
meente overdroeg.
31)   Gemeenteverslag  Tilburg 1891, bijlage bij bijlage  G.,  blz.   161.
82) De Wijs, t.a.p.
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lid van de commissie uit de Kamer van Koophandel, die advies uit-
bracht aan de regering inzake de herziening van de tariefregeling
van 1845.

Diepen was rapporteur, maar hij was tevens de geestelijke vader
van het uitgebrachte handelspolitieke advies. Dit advies behelsde dat

afschaffing van alle handelsverdragen gewenst was. Waren ver-
dragen onvermijdelijk, dan dienden zij te worden gesloten volgens

het beginsel der reciprociteit, hetgeen in de gegeven omstandigheden
protectie zou betekenen 33.

Bij een andere gelegenheid, toen in een artikel in de Leidsche
Courant de bloei van de wolindustrie na  1862 werd toegeschreven
aan de invoering van de nieuwe tariefwetgeving in dat jaar, meende
de Till)urgse Kamer van Koophandel dat zij hiertegen in een schrij-
ven aan de vice-president van de Vereeniging van en voor Neder-
landsche Industrieelen openlijk moest protesteren. Haar voornaamste

tegenargument bestond in het feit van de aansluiting van Tilburg
aan het spoorwegnet,  die zich eveneens  in   1862 had voltrokken.  Dit
protest werd geschreven in 1864, toen J. H. A. Diepen voorzitter
was van de Tilburgse Kamer.

Ook op het terrein van de verbetering van de afzetmogelijkheden
voor de wolindustrie maakte Jan Diepen zich verdienstelijk.  In   1870

vergaderden de Noord-Brabantse Kamers van Koophandel onder
voorzitterschap van Diepen te 's-Hertogenbosch. Daar werd besloten

een comit6 op te richten, teneinde te komen tot een depdt van mon-
sters van wollen stoffen in Christiania (Oslo). Evenzo werkte hij
mee aan de vermeerdering van de afzet in Indie, via zijn lidmaat-

schap van een commissie van drie uit de Tilburgse Kamer, die
adviseerde tot vervanging van katoenen stoffen voor de koloniale

troepen door wollen.

83) P. C· Boeren, Het Hart van Brabant. Schets eener economische geschiedenis
van Tilburg (Tilburg 1942), blz. 77. Boeren vergist zich overigens als hij spreekt
van „J. H. A. Diepen (rapporteur)" en vervolgens de rapporteur „Armand Diepen"
noemt. Laatstgenoemde was in 1857 pas 11 jaar oud! Boeren heeft trouwens toch
moeite met de leeftijden van Armand Diepen, want op biz. 133 beweert hij dat
deze in 1891 „reeds op gevorderde leeftijd" was. Diepen was toen pas 45 jaar!
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Een gebied waarop de vader van Armand Diepen zich ook heeft
bewogen, was dat van de communicatiemiddelen van Till)urg met
de rest van het land. Zo was hij een van de eersten die al rond
1870 ijverden voor de totstandkoming van de spoorlijn naar 's-Her-
togenbosch en Nijmegen. En op zijn voorstel benoemde de ge-
meenteraad van Tilburg   in    1873 een commissie   voor de kanaal-
plannen, ter bevordering van een verbinding van Tilburg met open
water.

Het lijkt niet al te boud te veronderstellen dat het werk en de
grote invloed van de Kamer van Koophandel te Tilburg in de
periode 1842-1890 voor een groot deel op Diepen sr. is teruggevallen.
Boeren vermeldt over de Kamer: „Daar nooit meer dan de helft der
leden (soms zelfs minder) op de vergaderingen aanwezig was, oefen-
de het bestuur een zeer grote invloed uit op de gang van zaken".
Er waren 9 leden en het bestuur bestond uit voorzitter, ondervoor-
zitter en secretaris. Het is dan ook voor de hand liggend dat in dit
bestuur het element van continuiteit - J. H. A. Diepen, die immers
van   1842  tot 1890 bestuurslid  was!   - a fortiori belangrijk mocht
heten. Dit gold te meer, omdat hij geen vergaderingen verzuimde,
tenzij een ontsteking van de ogen hem het uitgaan onmogelijk
maakte n.

Alle gegevens en feiten, die over Jan Diepen beschikbaar zijn,
bevestigen het vermoeden dat men bij hem te maken had met een
aceuraat, intelligent, begaafd en ambitieus man, die voor de vorming
van zijn tweede zoon, Armand, vooral   na het overlijden   in   1862
van zijn oudste, Johannes Maria Armand, die hij als eerste Tilburge-
naar voor zijn  vakstudies naar het buitenland had gezonden 85,  zeer
veel moet hebben betekend. Deze indruk wordt door De Wijs als
volgt geformuleerd: „Armand Diepen had dezen aanleg, dem zucht
naar studie en liefde voor het intellect niet van vreemden. In zijn
vader, Jan Hendrik Arnold Diepen, had hij een wijze raadgever en
voorganger" 86.

34) a.w., blz. 79, 83, 87, 120, 128.
35) Dijksterhuis, a.w., blz. 42.
36) De Wijs, t.a.p.
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Waar Armand Diepen een tbelangrijk deel van zijn intellectuele

vorming heeft gekregen, zal hierna nog worden vermeld. Maar men
kan zich moeilijk voorstellen dat de „vaderlijke" ideeen in zijn leer-
periode op hem geen indruk hebben gemaakt.

Deze ideeen hebben vooral in het kader van de Kamer van

Koophandel opgeld gedaan. In dit verband Es het bijvoorbeeld
illustratief dat het archief van de Kamer over de jaren 1852-1859
vrijwel uitsluitend stukken bevat betreffende de tariefwetgeving en
de  aansluiting  aan het spoorwegnet 37 en dat reeds van de allereerste

beginfase van de Kamer van Koophandel af in haar gestes een heen-
wijzen is te bespeuren naar opvattingen die later in de geschriften
van Armand Diepen hun be]mning hebben gevonden. In deze
gehele periode,  tot  +   1890 toe, stond de vader van Armand  in  het

Tilburgse industriele en maatschappelijke leven duidelijk mee aan
het roer 38.

Toen Jan Diepen   in   1897 op 82-jarige leeftijd overleed, waren

minstens vijf en missohien wel zes van zijn zeven kinderen hem in
de dood voorgegaan 39. Zal het voor hem al een harde slag zijn ge-
weest dat in 1862 zijn oudste zoon op 19-jarige leeftijd was gestor-

ven, niet minder zwaar waren voor hem de beproevingen bij het
overlijden van zijn jongste zoon  in  1890,  die  42 jaar is geworden,  en

van zijn enige toen nog overgebleven zoon Armand  in   189540.

Arnold Leon Armand Diepen was toen nog niet precies 49 jaar
oud. Bij zijn dood kon men in een plaatselijk Mad lezen: „Ieder, die
den hooggeachten overledene gekend heeft in zijn persoon en in
zijne werken zal begrijpen den smartelijken indruk, welke dat over-

lijden, op sleehts 48 jarigen leeftijd, door geheel Tilburg moest

3:) Boeren, a.w., blz. 126/127.
38) a.w; passim.
79) Genealogie Diepen, blz. 7 (Johannes M. A. t 1862, Maria M. H. R. t 1845,
Arnold Leon Armand t 1895, Johannes H. G. t 1890, Maria J. H. t 1851,
Hendrika M. H. B. t onbekend).
40) Dijksterhuis, a.w., blz. 42 en 48.
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maken. Ceboren uit een aanzienlijke familie, in welke de Industrie
van jaren her reeds eigen was, wijdde de jeugdige Armand, na zijne
scholen afgemaakt  te hebben, al dadelijk zich aan de Nijverheid, en
dat niet alleen in de zaak zijns vaders en later in eigen zaken -
maar zijne toewijding aan de bron van Tilburg's welvaart strekte
zich uit over alles en allen....
. . . . Wie  zal  de uren tellen,  door hem, buiten zijne zaken,  ont-
woekerd aan de zoo noodige rust, en besteed aan het groote doel, dat
hij  beoogde" 41.  En het toenmalige Tweede Kamerlid  M.  de  Ras
herdaeht hem in een In Memoriam, waarin hij hem aanwees als de

man, „die op het gebied der industrie door daad en schrift aan zijn
naam eene eervolle en blijvende herinnering verzekerd heeft. Van
Diepen mag gezegd worden, dat hij gearbeid heeft zoolang het dag
was. Eene zware taak rustte op zijtne sehouders, toen hij op nog
jeugdigen leeftijd de leiding van zijns vaders fabrieken overnam,
maar die taak Meek aldra aan goede en bekwame handen te zijn
toevertrouwd.... En te Tilburg, waar hij het grootste deel van zijn
werkzaam leven doorbracht dn te Valkenburg, waar hij in de laatste

jaren herstel en rust kwam zoeken, zal zijn afsterven diep worden
betreurd. Want met dezen man daalt een mensch ten grave, wiens
leven wat 'betreft godsdienstzin en plichtsbetrachting, werkzaamheid
en rusteloozen ijver anderen ten voorbeeld mag worden ge-

steld . . . . "4 2

Welke seholen Armand Diepen precies heeft „afgemaakt" was tot
voor kort niet bekend. In geen geval kon het echter de Rijks H.B.S.
te Tilburg zijn geweest,  die pas  in  1866 haar eerste leerlingen kreeg,
toen Armand Diepen al 20 jaar oud was 43. Evenmin was het de
stedelijke weefsohool, die immers eerst  in  1878 tot stand  kwam 44  en

41) Nieinve Tilburgsche Cottrant, 3 maart    1895;   ook   L.   G.   de   Wijs, 140 jaren
Gebr. Diepen (Tilburg 1948), blz. 13 en J· Diepen, a.w., blz. 38.
42) Tilburgsche Courant, 3 maart 1895; zie ook Dijksterhuis, a.w., blz. 64/65.
13)  Op   1   februari   1891   werd het 25-jarig bestaan der Rijks H.B.S. Koning  Wil-
lem II herdacht - Gemeenteverslag  Tilburg   1891, blz. 133/168.
44) Dijksterhuis, a.w., blz. 42.

147



wier oprichting een van de geliefde wensen van Jan Diepen in ver-
vulling deed gaan, omdat hem de theoretische opleiding van de
fabrikant na  aan het hart lag 45. Armands vader had daar reeds  in
1859 blijk van gegeven door zijn oudste zoon (Johannes M. A.)
gedurende ruim 10 maanden - van 15 september 1859 tot 21 juli
1860 - als eerste Tilburgenaar te laten studeren aan een buiten-
landse inrichting voor vakonderwijs, (le Stadtische ilahere Webe-
sohule in Muhlheim am Rhein 46.

Dijksterhuis vermeldt daarbij dat „anderen spoedig volgden". Of
onder die „anderen" ook Armand Diepen was, is niet bekend, hoe-
wel het gezien de instelling van zijn vader niet onaannemelijk was
en het, de spoedige dood van zijn oudere broer in aanmerking ge-
nomen, niet minder dan voor de hand liggend zou zijn geweest.

Hoe dan ook gesehoold en gevormd, in zijn geschriften heeft
Armand later blijk gegeven van een dergelijke kennis en eruditie
- Veegens sprak  in   1888 van „groote scherpzinnigheid en veelom-
vattende kennis  van de nijverheid" 47  _,  dat de gedaehte  aan  een
volkomen „selfmade man" bij voorbaat als onwaarschijnlijk terzijde
mooht worden geschoven.

De ontdekking van een brief van Armand Diepen aan zijn moeder
uit 1862, alsme<le  van  een  door  hem gel)mikt studieboek, heeft

gelukkig enig lioht geworpen op zijn vooropleiding, en het spoor
geleverd voor verdere naspeuringen.

De zeer fijn en regelmatig geschreven, dus calligrafisch goed ver-
zorgde, en in het Frans gestelde brief is gedateerd „8 juin  1862" en
verzon(len uit „Katwijk s/m" 48.  Het studieboek, waarop gesehreven

staat, „Histoire avec notes par Armand", bevat een aantekening van
de volgende inhoud:

45) Boeren, a.w., biz. 120.
46)  Dijksterhuis, a.w., blz.  45.
47) Geciteerd bij Dijksterhuis, a.w., blz. 56.

48) Familie-arc:hief Diepen, Handschriften van en stukken betreffende Armand
Diepen (inv. Becx, Archief, no. 9).
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„ex libris Armandi Diepen Tilburgensis
Calendis Novembris  anni   1863
in gymnasio Cativicensi
in Hollandia Meridionali" 49.
Armand Diepen blijkt derhalve in Katwijk aan Zee een gymnasium
te hebben bezocht. Dit kan niet anders zijn geweest dan het St. Wil-
librorduscollege der Jezuieten 50, thans gevestigd te Zeist <De Breul).

Toen  hij de brief   van   8   juni 1862 schreef, was Armand   ruim
16 jaar oud; toen hij de aantekening dn zijn geschiedenisboek zette,
ruim   17M  jaar. Hij heeft dus, ondanks het sterven  van zijn oudste

broer, zijn studie aan het gymnasium blij]obaar afgemaakt. Tegen
het einde van zijn brief memoreerde Armand een wijziging in zijn
status, die vermoedelijk voor het verdere verloop van zijn leven van
doorslaggevende betekenis is geweest. Hij schreef daar: . . . . .en

devenant votre  fils  ain6....".   Hij  was toen inderdaad  sinds  45

dagen de oudste zoon van het eohtpaar Diepen-Hermans. Zoals ver-

meld, was Ihij dit pas op 16-jarige leeftijd gewor(len. Toen eerst
moest Armand zieh in die rol gaan inleven.

Opmerkelijk is wel dat zijn voorganger in deze rol, Johannes M.A.,
op    16-jarige   leeftijd   niet   op een school   voor voortgezet onderwijs
verbleef, maar naar de vakschool te Miihlheim werd gezonden.
Armand zat, toen dlij zo oud was, op een gymnasium, ha(1 - blijkens

de bewoordingen van de brief - een romantische instelling en
maakte  in  het doorsehoten exemplaar  van zijn geschiedenisboek 51

40) Familie-archief Diepen, Afdeling Bibhotheek, no. 20.
50) Deze conclusie werd baestigd door de kleinzoon van Arrnand, de heer J. K.
C. 0. Diepen, die mededeelde tijdens zijn verblijf op het St. Willibrordcollege
vernomen te hebben, dat hij „de derde generatie" was.
51) De volledige naam van het boek was: De WereM-Geschiedenis. Beknopt voor-
gesteld in Tijdrekenkundige Taferelen tot ontlenvijs en eigene beoefening. Naar
het Hoogduitsch vrij vertaald, zeer vermeerderd en tot op onzen tijd voortgezet,
door H. A. Gail, onderwijzer der Geschiedenis en der Hoogduitsche Taal te Am-
sterdam. Tweede, verbeterde en zeer vermeerderde uitgave. Te Amsterdam, bij
C. G. Sulpke, 1837.
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calligrafisoh verantwoor(le annotaties en zeer fijne ecoline-tekenin-
gen, die een meer dan gewone aanleg vemieden.

De jongeman Diepen uit 1862-1863 verschijnt aan ons, voor zover
uit de genoemde documenten af te leiden was, eerder als een toe-

komstige intellectueel dan als een aanstaan(le directeur van een
Tilburgse wollenstoffenfabriek. Welke richting hij zou zijn uitge-
gaan, als zijn oudere broer was blijven leven, is natuurlijk met geen
mogelijkheid meer te zeggen. Zijn verblijf op het college te Katwijk
zou er echter wel eens op kunnen wijzen, dat onder andere om-
standigheden veeleer een academische studie en een wetenschappe-

lijke carri&re voor hem weggelegd zouden zijn geweest. Een derge-
lijke loopbaan is namelijk aan diverse, m niet het merendeel van de
abiturienten der „Latijnsohe afdeeling" van Katwijk beschoren ge-
weest, overigens geheel conform het toenmalige gegeven dat gym-
nasium en universiteit een eenheid vormden, die pe(lagogisch en
didactisoh als een onverbrekelijk geheel werd besehouwd 52.

Dc onderwijsinstelling te Katwijk was in 1817 als particuliere
kostsohool, genaamd Hageveld, gesticht door de priesters C. R. A. van
Bommel 53,  C. L. baron van Wijckerslooth 54 en  W.  F.  van  Riel.  Zij
werd   gevestigd te Velsen 55.    In    1830   werd deze kostschool klein-
seminarie der Hollandsche Zending  - zij bleef als zodanig  tot   1847
in  Velsen  en  van  dat  jaar  af te Voorhout gevestigd  -  en   in   1831

door Van Wijckerslooth als gymnasium vervangen door het St. Wil-
librorduscollege te Katwijk 56.

62)   Ph. J Idenburg, Schets   van   het   Nederlandse schoolwezen (Groningen    1960),
blz.   156. Deze eenheid werd alleen reeds hierdoor geconserveerd,  dat  tot   1876  het
Latijn officieel de taal van het hoger onderwijs was!
53) De latere bisschop van Luik (1827-1852).
54) De latere titulair-bisschop van Curium i.p.i. (1832-1851), die het boven-Moer-
dijkse land v66r het herstel der bisschoppelijke hierarchie al vormende en wijdende,
en aldus de pontificalia uitoefende, doorkruiste: L. J. Rogier, Beknopte Neder-
landse Kerkgeschiedenis (Amsterdam   1945),   biz.   92.
55)  L.  J.  Rogier  en  N.  de  Rooy,  In wijheid herboren. Katholiek  Nederland  1853-

1953  ('s-Gravenhage  1953),  blz.  202;  De  Katholieke  Encyclopaedie,  2e  druk,  dl   12
(Amsterdam/Antwerpen 1952), kolom 617.
56) Rogier en De Rooy, a.w; blz. 35.
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Als algemene opleidingsinstituten hebben Hageveld en de erf-
genaam, het St. Willibrorduscollege, vele katholieke emancipatoren
gevormd 57.  Er  verbleven  steeds de zonen der notabelen  uit heel  het
land 58.  Meer  nog dan andere vormingsplaatsen, waaronder  de  bis-

schoppelijke colleges in het bisdom Roermond, waarvan het in 1831
eveneens door van Bommel gestichte Rolduc het oudste en belang-
rijkste  was 59, heeft Katwijk in deze een vooraanstaande positie  inge-
nomen. Dat is niet bet minst toe te schrijven geweest aan de om-

standigheid dat deze school  in  1842 uit seculiere handen overging  in
reguliere. In dat jaar begonnen de Jezuyeten er hun arbeid.

Het kan niet worden tegengesproken dat de voornaamste taak, die
de  Jezuieten ten behoeve van de Nederlandse katholieken  in  de  19e

eeuw op zich hebben genomen, die van de gymnasiale vorming van
de opgroeiende katholieke intelligentsia is geweest. Zo geschiedde
dit  in   1818  door de opening van een college, tevens klein-seminarie
van de Hollandsohe Zending te Culemborg, dat echter reeds in  1825
werd  gesupprimeerd 60;  dat  geschiedde  bij  de  vorengenoemde  over-
name  van het college te Katwijk  in   1842;  dat geschiedde tenslotte
ten derde male in 1851 door de stiehting van een college te Sittard
dat   in    1900   als   Canisiuscollege te Nijmegen zou worden voort-

gezet 61.

In hun colleges te Katwilk en Sittard ;vormden de Jezuieten aldus
in de tweede helft der 19e eeuw de zoons van een groot deel der
katholieke aristocratie en haute bourgeoisie. Tot dit doel bestond
daarnaast voorlopig alleen maar het door seculieren geleide en meer
regionaal werkende college te Rolduc 62. In Katwijk, welks plaats  in
het  voorgaande   ort  werd  gesohetst 63,   is  ook Armand Diepen  ge-
vormcl.

59 Katholieke Encyclopaedie, t.a.p., kolom 617.
58) Rogier en De Rooy, a.w., blz. 93.
r,) a.w., blz. 202.
60) a.w., biz. 204; F. van Hoeck, Schets van de geschiedenis der Jezideten in
Nederland (Nijmegen 1940), blz. 311-313.
St) Van Hoeck, a.w; blz. 321-323.
62) Rogier en De Rooy, a.w., blz. 244.
63) Verdere details bij Van Hoeck, a.w., blz. 315-319.
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Het archief van Katwijk/De Breul te Zeist bleek een schat van
gegevens  over zijn verblijf aldaar,  dat  viel  in de jaren 1861-1864,  te
bevatten.

Toen Armand Diepen  op   1   oktober   1861 zijn studies in Katwijk
begon, was hij 15M jaar oud. Het was het 3le jaar in het bestaan
van de school en Armand Diepen was de 686e leerling sedert het
begin ervan in 1831. Hij werd geplaatst in „3 Latijnsche", welk lot
hij deelde met 5 andere jongens. In totaal telde Katwijk in dat jaar
119 leerlingen, waarvan 56 gymnasiasten, 34 leerlingen van de af-

deling „koophandel" en 29 „eerstbeginnenden" <3e afdeeling).
Armand Diepen was de derde Till>urgse jongeman die zijn studies

op Katwijk maakte. Zijn voorgangers waren L. Boogaerts, die van
september    1846 tot augustus     1847   op het college vertoefde,    en
Arnold Pollet, die er van mei 1857 tot augustus 1861 verbleef. Beide

jongens zaten in de afdeling „koophandel". Armand Diepen was
derhalve weliswaar de derde Tilburger op Katwijk, maar de eerste

gymnasiast uit die stad. Dat het verblijf van Tilburgse jongelieden
op dit college geen dagelijks gebeuren was, blijkt wel hieruit dat zij
in de eerste 40 jaar van het ·bestaan van St. Willibrordus slechts 8
in getal zijn geweest, waarvan Mee uit 66n familie, want ook Ar-
mands broer, de ruim 2 jaar jongere Gustaaf, heeft de lessen twee

jaar gevolgd, zij het in de afdeling „koophandel". Dem acht jongens
waren:
Naam Periode Afdeling
L. Boogaerts sept. 1846 - aug. 1847 koophandel
Arnold Pollet mei 1857 - aug. 1861 koophandel
Armand Diepen okt. 1861 - aug. 1864 latijnse
Gustaaf Diepen sept. 1863 - aug. 1865 koophandel
H. van der Voort sept.   1865 - maart 1867 <koophandel
Alois Verbunt april  1867 - april 1869 koophandel

Joan de Beer mei   1867  -  sept. 1868 koophanclel
L. van Dooren sept. 1868 - aug. 1871 koophandel 64

64) Archief Katwijk/De Breul, Zeist, „Catalogus eorum qui in Collegio Catviceno
ut  Praeceptores vel Alumni Vitam degere  ab  anno 1831" (lopende tot 1894/1895)
en „Naamlijst der Katwijksche studenten".
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Het exclusieve karakter van de school sprak ook duidelijk uit de
volgende cijfers, ter vereenvoudiging alle betrekking hebbend op de
jaren dat de gebroeders Diepen er school gingen, en vooral relevant
door het geringe aantal leerlingen, vergeleken met het aantal op-
voeders en verzorgers, en door de hoge pensiongel{len, die voor de
leerlingen betaald moesten wor<len.

Aantal Fersonen op Katwijk, als,nede  pensiongelden 85

1861/62 1862/63 1863/64 1864/65

gemiddeld aantal leerlingen 117 109 112 117

pedagogisch en
verzorgend personeel           43         43        43        46
totaal bewoners 160 152 155 163

pensiongelden leerlingen f 41.517,50 f 39.253,- f 40.409,50 f 43.715,63
gemiddeld per leerling
per schooljaar f     355,- f 360,- f 360,- f 373,-

In al de jaren 1831-1871 is Armand Diepen dus, zoals vermeld,
de enige Tilburgse jongeman geweest die in het centrum van de
opgroeiende katholieke intelligentsia zijn gymnasiale vorming heeft
gekregen. Hij heeft daartoe gedurende 3 jaar op het instituut ver-
toefd en de schooljaren 1861/1862, 1862/1863 en 1863/1864 mee-
gemaakt. Hij zat toen in de klassen 3 Latijnsche (of Syntaxis),

2 Latijnsche (of Poesis) en 1 Latijnsche (of Rhetorica). De gehele
sohool bestond uit 6 klassen Latijnsehe, 5 klassen koophandel en de
3e afdeling. Men begon zijn schooltijd in deze 3e afdeling - ver-
moedelij,k een soort voopbereidingsklas - en ging vervolgens via  6 La-
tijnsche of 5 koophandel naar 5  Latij,nsche of 4 koophandel enz. 60.

Ten dele viel de studietijd van Armand Diepen samen met die van

zijn broer Gustaaf,  die in 1863/1864  in 3 koophandel  en  in   1864/
1865 in 2 koophandel zat.

65) Samengevat en vertaald uit „Status Temporalis Collegii et Convictus Catvicen-
sis" 1/9/1859-1/9/1867, Archief Katwijk/De Breul, Zeist.
66) Archief Katwijk/De Breul, Zeist, „Namen leerlingen alphabetisch jaar voor
jaar" 1846/7-1863/4 en „Bulletins" 1861-1862, 1862-1863 en 1863-1864.
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Armand en Gustaaf Diepen behoorden tot die leerlingen, die al
wat ouder waren - beiden   ruim   15   jaar   -,  toen  zij op Katwijk
aankwamen.

Wat (le jongens Diepen  v66r hun   15e  jaar voor onderwijs hebben

genoten, is niet bekend en uit de arehiefpapieren ook niet op te
maken, maar zij moeten al een zekere vooropleiding hebben genoten,
omdat zij anders niet met goed gevolg de lessen in de hogere klassen,
waarin zij terechtkwamen, hadden kunnen volgen. Want zij hebben
inderdaad Katwijk „met goed gevolg" bezocht.

Uit de gebundelde „Verslagen" valt namelijk te lezen dat zowel
Armand Diepen, als - zij het in iets mindere mate - zijn broer
Gustaaf in hun Katwijkse jaren tot de goede leerlingen hebben
behoord 67.

Men werkte in deze verslagen niet met rapportcijfers, maar met
plaats- of rangcijfers. Voor Armand Diepen waren deze in de
bedoelde jaren de volgende, waarbij tevens Met aantal concurrerende

leerlingen in het betreffende vak wor(lt vermeld:

Plaats- Aantal
]aar Vak

ciifer leerlingen

1861/1862 Godsdienstleer                          1               21

Griekse taal                   3           6
Latijnse taal                 3          6
Nederlandse taal             1          6
Duitse taal             4       8
Algemene geschiedenis          4            6
Vaderlandse geschiedenis       3           6
Oudheidkunde                           3                  8
Natuurkunde                             1                 16
Declamatie                                5                 15

67) Archief Katwijk/De Breul, Zeist, „Verslagen" 1861-1862, 1862-1863, 1863-
1864, 186+1865, de eerste drie voor Armand, de laatste twee voor Gustaaf Diepen.
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Plaats- Aantal
]aar Vak

cijfer leerlingen

1862/1863 Godsdienstleer                          2                7

Griekse mal                 4          5
Latijnse taal                1         5
Nederlandse taal             1          7
Duitse taal                 3        13
Algemene geschiedenis          3           7
Vaderlandse gesohiedenis         2             7
Oudheidkunde                         2                 7
Natuurkunde                                      3                     15
Stelkunst                                 1                 8
Declamatie                                 3                10

1863/1864 Godsdienstleer            1      · 12

Nederlandse taal           3        11
Engelse taal              4        7
Vaderlandse geschiedenis        1           11
Natuurreoht                               1                 11
Declamatie                                 3                  9

Dit laatste verslag leek een beetje slordig ingevuld. Sommige
valoken zijn overgeslagen. Wellicht deed het vermelden van de jaar-
resultaten ook niet veel meer ter zake, omdat de studie toch voltooid
was.

Blijkt uit de verslagen al dat Armand Diepen tot de betere helft
van zijn klassen behoorde, nog sprekender wordt dit, als wij naar de
prijsuitdelingen in deze jaren kijken 68.

Deze kregen telkenjare de volgen(le aanhef mee: „Blijkens den

uitslag der herhaalde schriftelijke Examens gedurende den loop van

68) Archief Katwijk/De Breul, Zeist, „Gymnasium Catvicenum" (1856/57-1866/67).
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het thans geaindigde schooljaar in de Grieksche, Latijnsche, Hol-
landsche, Duitsche en Engelsche talen, in de Geschiedenis, Aard-
rijkskunde, Mythologie, Grieksche en Romeinsche Oudheden en
Wiskunde munten in de betrekkelijke vak·ken uit, en worden als
zoodanig met de welverdiende Eereprijzen begiftigd - de volgende
Jonge Heeren van het Gymnasium van Katwijk. V66r alles echter

de Naarstigheid en Getrouwheid in het vervullen van alle pligten."

Armand Diepen behaalde:

]aar le prijzen 2e prijzen eervolle vermeldingen

1861/1862        3           -               6

1862/1863        4           -                8

1863/1864        5            1                4

Bovendien ontving hij in laatstgenoemd jaar de schoolprijs „in
Academische letteroefeningen", terwijl tevens over hem en Clemens
van Lamsweerde werd vermeld: „Dewijl de Jonge Heeren Armand

Diepen en Clemens van Lamsweerde in de le klas de gewone con-
coursen niet geregeld konden houden en zij zich door studieijver
hebben onderscheiden, verdienen zij met regt de volgende prijzen.
Een eerste Eereprijs Clemens van Lamsweerde, van Arnhem.
Een andere Eereprijs Armand Diepen, van Tilburg".

Behalve via rangcijfers en prijzen is  het oordeel van de leer-
krachten over Armand Diepen ook neergelegd in de „Bulletins"
(periodieke interne   beoordelingen)   uit de school jaren    1861   t/m
186469

Dit oordeel luidde:

1861/1862

January Gedrag, studieijver en vorderingen zeer goed.
April IJver en vorderingen goed.

Hij had beter gedaan van zich in den laatsten tijd

29) Archief Katwijk/De Breul, Zeist, „Bulletins" 1861-1862, 1862-1863, 1863-1864.
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minder aan verzet schuldig te maken. Na de laatste
berichte heeft Armand zich gebeterd.

1862/1863

January Gedrag, studieijver en vorderingen goed.

April In alles zeer goed.
Augustus Onder alle opzigten zeer goed.

1863/1864

January In alles zeer goed.
Maart Als altijd zeer goed.

Uit hetgeen in het voorafgaande werd aangehaald blijkt over-
duidelijk dat Armand Diepen een goede saholier is geweest, die te-
midden van zijn medeleerlingen.gymnasiasten een uitstekend figuur
heeft geslagen, de drie hoogste gymnasiumklassen ulot heeft door-
lopen en blijlobaar toen al de pen vaardig whanteerde.

Deze gunstige indruk van Armand Diepen als gymnasiast wordt
nog versterkt door zijn activiteiten buiten het schoolverband in
enge zin.

Sinds 10 oktober 1844 bestond op Katwijk een „academia",  een
soort stu(lie- en debatingclub,  die  in het verenigingsjaar 1862/1863
evenwel  maar  66n  keer bij elkaar  kwam (3 oktober   1862)   om  een
bestuur te kiezen, bestaande uit twee jongemannen, die de leiding
hadden over vier andere, waaronder Armand Diepen. Ongeveer een
jaar later kwam deze academia voor het eerst weer bijeen. In die
vergadering werd Diepen tot praeses gekozen. In de maanden
oktober   1863   t/m  juli   1864  liet  hij niet minder  dan   15   vergaderin-
gen van de academia, die dat jaar veel meer leden telde, uitsohrijven.
Op deze vergaderingen heeft Diepen diverse malen gesproken, hetzij
ter installatie van de bestuursleden („eene sierlijke rede"), hetzij als
verdediger van eigen theses („Cicero als staatsman een groot karak-
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ter> - „Oranje boven" - „De Belgische jongen" - „Tilburg") of
als aanvaller van andermans theses {„De Lutherse predikant" -
„De Vliegers van Katwijk" - „Het Paard") 70.

Het voorzitterschap van de academia is niet de enige leidende
functie geweest die Armand Diepen in het buitenschoolse op Kat-
wijk heeft bekleed.

In het laatste jaar van zijn verblijf al(laar vervul(le hij ook de
funetie van prefect (voomitter) van de congreganisten, nadat hij
onmiddellijk na zijn komst op Katwijk reeds als congreganist was
aangenomen, binnen een half jaar tweede raadsheer en na een jaar
tweede assistent (secretaris) was geworden. Van 28 september  1862
tot 10 augustus 1863 waren de notulen van zijn hand 71

Deze congreganisten behoor(len tot een van die godsdienstige
broederschappen, die in de tijd van de Verlichting waren verkwijnd,
maar wier wederopstanding  in de veertiger jaren  der   19e  eeuw
begonnen was. Het was een afdeling van een der zeer grote sodalitia,
de  in   1836 in Frankrijk gestichte  en  in   1842 in Nederland gevestig-
de  Broederschap van het Heilig en Onbevlekt Hart van Maria 72.

Ook op dit religieuze terrein speelde Armand Diepen binnen de

schoolgemeenschap van Katwijk in zijn gymnasiumjaren derhalve

een belangrijke rol.

In de literatuur duikt de naam van Armand Diepen pas op in het
jaar 1870. In dat jaar stierf zijn oom Karel Lodewijk (1828-1870),
die  na *het overlijden van Johannes Nicolaas Diepen   in   1865   de

firma J. N. Diepen en Co. samen met de vader van Armand had
voortgezet.  In 1870 wilde de enige overgebleven firmant,  Jan  Die-
pen, zijn beide zoons Armand en Gustaaf (Johannes Hubertus
Gustave - 1848-1890) in de zaak opnemen. Daartegen bleken be-
zwaren te bestaan. De beide zoons richtten daarom in 1870 een

70) Archief Katwijk/De Breul, Zeist, „Annales Academiae Gymnas. Catvic.".
71) Archier Katwijk/De Breul, Zeist, „Raad der congreganisten".
71) Rogier en De Rooy, a.w., blz. 246/247.
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nieuwe firma op (Gebroeders Diepen), waarin hun vader comman-
ditaire vennoot werd 73.

In hetzelfde  jaar 1870 huwde Armand met de Brusselse Leonie
Marie Josephine Bareel, die bijna twee jaar ouder was dan hij en
die hem meer dan 31  jaar zou overleven 74.

Of Armand Diepen tussen 1864 {einde gymnasiumtijd)  en   1870

(optre<len in firma Gebroeders Diepen) alleen maar gestudeerd
heeft, is niet vast te stellen, maar de practische instelling van zijn
vader en de omstandigheid dat hij door het uitvallen van zijn broer
de belangrijkste opvolger was geworden maken dit wel erg onwaar-

schijnlijk.
Vermoedelijk wijdde  hij   zioh  v66r 1870 reeds aan „zijns waders

zaken". In ieder geval  deed  hij  <lit  na   1870  aan zijn „eigen zaken",
d.w.z. die van de firma Gebroeders Diepen. Tot en met 1877 was hij
met zijn broer Gustaaf beherend vennoot dezer firma. Op 31 decem-
ber van dat jaar verliet deze broer de zaak om zijn vader op te volgen

als correspondent van de Nederlandse Bank, waarna Armand de
firma als enige beherende vennoot leid<le 75.  Tot  aan  zijn  dood  in
1895 zou hierin geen verandering meer komen 76.

Op Armand Diepen als ondernemer wordt in de volgende para-
graaf afzonderlijk ingegaan. Hij had zieh vanzelfsprekend tot dit

"
ondernemerschap kunnen beperken, „maar - zoals werd geschreven
bij zijn overlijden - „zijne toewij(ling aan de bron van Tilburg's
welvaart strekte zich uit over alles en allen". Een dergelijke toe-

wijding heeft onherroepelijk als consequentie een openbaar optre-

Ts)  Dijksterhuis, a.w;  blz.  41.
74) Genealogie Diepen, blz. 7/8.
75) Dijksterhuis, a.w., blz. 51/52.
16) Aldus al,han= de gerlenlrboeken bij het 100-, 125- en 140-jarig bestaan. Dijkster-
huis vermeldt dat de oudste zoon van Armand, na meerderjarig te zijn verklaard
(7 - was m.i. helemaal niet nodig; de jongeman was bijna 22 jaar! - V. d. D.),
de zaak voortzette; Van Delft neemt dit over; De Wijs vermeldt dat na de dood van
de  vader een grote verantwoordelijkheid rustte  op de toenmaals 18-jarige  (7  -  zie
hiervoor - V. d. D.) Jan Diepen. Het laatste gedenkboek, uit 1958, bericht dat
Jan Diepen firmant is geweest   van   1894   af!   Dit   zou   er op kunnen wijzen   dat
Armand Diepen reeds in het jaar voor zijn dood zijn oudste zoon in de firma heeft
opgenomen.
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den, een deelnemen aan het maatschappelijk leven, in woord en
daa(1, in lidmaatschap van maatschappelijke instellingen en - even-
tueel - in geschrift.

Het openbare optreden van Armand Diepen heeft zich hoofd-
zakelijk toch wel in het laatstgenoemde vlak, dat van liet schrijver-

schap, afgespeeld. Als in zijn necrologieen sprake is van „werkzaam-
heid en rusteloozen ijver"  en „uren.... ontwoekerd  aan  de  zoo
nodige rust", dan heeft men zonder twijfel daanbij in het bijzonder
het oog gericht gehad op de vruchtbare activiteit •van Armand Diepen
als auteur, als publicist van artikelen en geschriften over vraag-
stukken van handelspolitieke, economische en sociale aard. Aan Ar-
mand Diepen als auteur is hoofdstuk III van dit boek gewijd.

Zijn deelneming aan diet maatschappelijk leven is evenwel niet
tot publicistische arbeid beperkt gebleven. Ook daarbuiten heeft hij
zijn krachten beproefd. Dit geschiedde  niettemin tamelijk laat,
sleohts weinige jaren voor zijn dood. De enige bekende, en dan nog
zeer kleine, uitzondering hierop was dat hij in 1873, toen hij 27 jaar
oud was, deel heeft uitgemaakt van de uit vijf fabrikanten bestaande
„commissie voor de tentoonstelling te Wenen" 77.

Als verklaring voor dit late optreden is genoemd de omstandigheid
dat zijn vader„zoo lang met jeugdigen ijver en onverzwakte kracht"
tal van openbare betrekkingen heeft waargenomen 78.

Of dit aanblijven van J. H. A. Diepen een voldoende basis is voor
de stelling dat het Armand „als vanzelf op den achtergrond hield" 79,
staat nog te bezien. Zeker is wel dat de zetelvastheid van Jan Diepen
op enkele posten, de zoon belemmerd heeft eventueel ook in de
betreffende colleges zitting te nemen, door het simpele feit dat de
gelijktijdige aanwezigheid daarin van vader dn zoon incompatibel
was. Dit manifesteerde zich ten aanzien van het lidmaatschap van de
gemeenteraad van Tilburg - J. H. A. Diepen vervulde die functie

77) Boeren, a.ly., blz. 133.
'8) Dijksterhuis, a.m, blz. 63.
79) a.w; blz. 63.
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tot hij bijna 77 jaar was - en het lidmaatschap van de Kamer van
Koophandel - de vader was voorzitter tot hij haast 75 jaar was!

Toch lijkt er voor het late betrokken zijn van Armand Diepen bij
het openbare leven en met name bij het politieke bedrijf nog een
andere verklaringsgrond te kunnen wor(len aangewezen: zijn minder
intense behoefte zich op dit gebied te doen gelden en wellicht ook
zijn uitgesproken voorkeur voor het beinvloedings- en strijdmiddel
van het geschreven woord.

Er zijn nu eenmaal mensen die vaardiger zijn met de pen dan
met de mond en die zich meer tot het eerstgenoemde uitdrukkings-
middel aangetrokken voelen. Het is niet onwaarschijnlijk dat Ar-
mand Diepen tot deze categorie heeft behoord. Zijn stijl van schrij-
ven - het onophoudelijk stellen van vragen in de tekst - en de
vormgeving van versohillende van zijn geschriften - de eindeloze
polemiek - wijzen sterk in die richting. Armand Diepen schreef

alsof hij aan het spreken was! Daarbij komt dat de vader van Armand

Diepen  na  1880 66n politiek forum in feite voor  zijn  zoon  open  had
gehouden, namelijk het nationale.   In 1878 immers  was  J.   H.   A.
Diepen in het kiesdistrict Zevenbergen candidaat gesteld voor de
Tweecle Kamer. Hij werd gekozen verklaard, maar omdat met een
der stembussen een onregelmatigheid had plaats gehad, werd zijn
verkiezing vernietigd. Bijde nieuwe stemming werd hij niet gekozen.
Twee jaar later behaalde J. H. A. Diepen bij een stemming voor de
Tweede Kamer in het kiesdistrict Tilburg vrijwel evenveel stemmen
als een van zijn tegencandidaten, waarna hij zich bij de herstemming
terugtrok 80. Nadien heeft vader Diepen voor zover bekend  geen

gooi meer naar het kamerlidmaatschap gedaan.
Men mag aannemen dat Armand Diepen, als hij werkelijk sterke

politieke ambities diad gehad, voor hun realisering onmiddellijk zou
hebben geprofiteerd van de hem toegemeten, door de vaderlijke
dominantie toch al zo schaarse ruimte. lets analoogs geldt voor de
mogelijkheden die op provinciaal niveau ontstonden, nadat J. H. A.

80) a.w., blz. 47.
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Diepen  in   1886  voor  Met  lidmeatschap  van Provinciale Staten  van
Noord.Brabant had bedankt. Er zijn echter geen indicaties die blijk
geven van enige duidelijke geneigdheid van Armand Diepen in de
politieke richting.  Er  0s  misschien  wel 66n contra-indicatie.   In   1891
toch werd hem een candidatuur voor de Tweede Kamer aangeboden.
Dit geschiedde zowel in Oostethout als in Waalwijk.

De eorrespondentie dienaangaande, voor zover bewaard gebleven,
is te interessant om in een beschrijving van de persoon Armand
Diepen geen nadere aandacht te krijgen. Zij bestaat voor de Ooster-
houtse poging <8 april 1891 - 13 april 1891) uit drie aan Diepen
gerichte brieven en twee kladantwoorden van hem, en voor de
Waalwijkse poging (24 april 1891 - 28 april 1891) uit twee brieven
en twee telegrammen 81.

Brieven en klad-antwoorden hadden de onderstaande inhoud.

1.

Oosterhout, 8 April '91.

„Wel Edele Heer,

Gaarne wenschte ik UEd. te spreken.

Kunt U mij en vriend Verhoeven op Donderdag 16 dezer wachten,
dan zouden wij te half vier bij U aankomen. Gelief mij tegelijkertijd
de volgorde der te passeeren straten en wijk en nommer van Uw

huis op te geven.
hoogachtend,
U.W. Ed. dv. Dienaar

w.g. W. A. Fick.

2. <kladantwoord, op brief 1).

Met genoegen zal ik U en den Heer Verhoeven Donder(lag 16 dezer

omstreeks 3M uren wachten.

81) Familie-archief Diepen, Handschriften van en stukken betreffende Armand

Diepen (inv. Becx, Archief, no. 9).
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Ik  woon  op den Korvelschen  weg  1 5  A 20 minuten  van het Station

verwijderd.
Ik zal mijn rijtuig (donker breakje met zwart paard, koetsier in 't
blauw) aan het spoor zenden om U den gang naar Korvel gemakke-
lijker te maken.
Intussahen vernam ik gaarne omtrent welke punten U mij wenschte
te spreken, opdat ik reeds,te voren daarover mijne gedachten kunne

laten gaan.

3.

Oosterhout, 10 April '91
Wel Edele Heer,

Omtrent gelijktijdig met uwen geeerden van gisteren, gewerd mij
eene invitatie ter bijwoning eener Vergadering te hBosch, Qnsgelijks
op Donderdag 16 dezer te 2 uren.
Aangezien ik die bijeenkomst mede provoceerde (echter zonder
datumbepaling) behoor ik ook aldaar present te zijn.
Gaarne zoude ik derhalve zien, dat U ons op dien dag 'smorgens te

ongeveer 10 uur  ondet wachten.
Het doel onzer bespreking zoude zijn, UEd. uit te nodigen als
Vertegenwoordiger ter 2de Kamer voor ons District te willen op-
treden.

Hoogachtend, in afwachting
UEd. dv. Dienaar

w.g. W. A. Fick.

4.(klad-antwoord, op brief 3)
Wel Ed geb. Heer

Toen ik de vrijheid nam U te vragen omtrent welke punten U een
onderhoud wenschtet verkeerde ik in de meening, dat U mij in
mijne qualiteit van voorzitter der Tilb. K.v.K. e.F. wildet spreken.
Ik bemenkt uhans uit Uwe geter(le missive van gisteren dat Met eene

gansche andere zaak geldt.
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Laat ik in de eerste plaats, geachte Heer, U hartelijk dank zeggen
voor het hoogst vereerende aanbod mij gedaan en dat ge U voorstelt
mondeling te herhalen, laat ik er bijvoegen dat ik mij zeer verbonden

gevoel jegens uw district wijl het reeds de aveede maal is dat mij
van daar uit eene candidatuur voor de 2e Kamer wordt aangeboden
(De  eerste  maal  in  1887  op  een der protectionistische vergaderingen
te Amsterdam, door 3 Heeren, ik meen uit Dongen) maar gedoog
dat ik U zoo beslist mogelijk antwoord dat mijne menigvuldige
bezigheden gevoegd bij den niet zeer gunstigen staat mijner gezond-
heid mij beletten de eervolle betrekking van volksvertegenwoordiger
te aanvaarden, althans wat de naaste toekomst betreft. Op dit punt,
en ik heb het reeds meermalen in overweging moeten nemen, staat

mijn besluit onherroepelijk vast.
Dit in aanmerking nemende vraag ik mij af of ik U niet moet
verzoeken de moeite die ge U wel wildet getroosten, na te laten.
Het is waar ik zal daardoor het genoegen missen uwe kennis te
maken, maar van den anderen kant is bet beslist zeker, ik moet het
tot mijn leedwezen herhalen, dat uwe moeite tevergeefs zoude ge-

schied zijn.
Met ware gevoelens van hoogachting en erkentelijkheid heb ik de
eer te zijn

Tilburg 11 April  1891  Arm.  D.

5.

Oosterhout, 13 April 1891

Wel Edel Ceb. Heer,

Uwe mededeeling van  11 crt. spijt mij ten zeerste en zal door gansch
het Bestuur onzer Kath. Kiesverg. met teleurstelling vernomen
wor(len.

Had ik mij gevleid dat wij U door eene confidentieele bespreking
voor onze zaak zouden winnen, na deze uwe zeer besliste verzekering,
ware het m.i. minder passend UEd. daarover nog nader te komen
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lastig vallen en zullen wij derhalve ons voorgenomen bezoek achter-

wege laten.
Hoogachtend, heb ik de eer
te zijn
U.W.Ed.G. dv. Dienaar

w.g. W. A. Fick.

6.

Waalwijk 24/4 91

Weledelgeb: Heer Armand Diepen
Tilburg

Weledelgeb: Heer,

Door de groote meerderheid der kiezers van het district Waalwijk is
besloten, bij de a.s. verkiezing in Junij, het mandaat van hunnen
afgevaardigde voor de Tweede Kamer Mr. Vos de Waal, niet meer
te vernieuwen.

In betreleking op dit besluit, verzoek ik Urdgeb: beleefd, op aan-
staande Zondag een uurtje beschikbaar te willen stellen voor een
drietal kiezers uit Waalwijk of omstreken, die, met bijzonder doel,
deze aangelegenheid met UEdgeb: wenschen te bespreken.
Over het bijzonder doel zal UEdgeb: meer inlichting kunnen in-
winnen, bij den Heer Willem Mutsaers, die van onze plannen op
de hoogte is gesteld.

Met de meeste achting
Uw dv. Dienaar

w.g. Henri Witlox Bressers
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7.

Waalwijk 28 April 1891

Weled geb: Heer Armand Diepen
Tilburg

Weledgeb: Heer

Na inzage der tusschen ons gewisselde telegrammen, hebben ook

mijne vrienden, met mij, nog niet de hoop opgegeven uwe bezwaren
te overwinnen.
Zij hebben mij verzocht bij UEdgeb: eens poolshoogte te gaan
nemen, en 't is met dit doel, dat ik zoo vrij ben UEdgeb: belet te
vragen, tegen aanstaande Donderdag fovermorgen) des smiddags

circa 12 uur.
Aangenaam zou het mij zijn uit Uw antwoord (confidentieel) te
mogen opmaken, dat onze werwachting veel kans heeft van niet
teleurgesteld te zullen worden. Bij goede afloop van ons eerste onder-
houd zullen zich, eenige dagen later, eenige heeren bij UEdgeb:
aanmelden, allen leden van Bestuur of gewone leden der R. C. Kies-
vereeniging, om officieel UEdgeb: de candidatuur aan te bieden.

Hoogachtend Uw dv. Dienaar

w.g. Henri Witlox Bressers

Het antwoord van Diepen op deze laatste brief is jammer genoeg
niet meer beschikbaar. -
Na de weigering van Armand Diepen werd in het district Oosterhout
tot hamerlid,gekazen: Mr. J. B. D. van den Berch van Heernstede,
die het district meer dan 20 jaar in de Tweede Kamer zou vertegen-
woordigen. In het district Waalwijk viel <le keuze op W. P. A. Mut-
saers (vermoedelijk de Willem Mutsaers van  no.  6),  die  tot  1905
vertegenwoordiger van dit district zou blijven 82.

82)   N. Japikse, Smatkundige geschiedenis   van   Nederland   van 1887-1917 (Leiden
1918), blz. 530/531, 536/538.
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In zijn brief  van   11   april   1891  no.  4  aan Fick heeft Diepen  dus
duidelijk de motieven aangegeven waarom hij meende voor het
kamerlidmaatschap te moeten bedanken, namelijk zijn „menigvul-

dige bezigheden", gevoegd bij „den niet zeer gunstigen staat <zijner)
gezondheid", maar hij zwakte de beslistheid van zijn afwijzing toch
weer enigszins af door de toevoeging „althans wat de naaste toe-
komst betreft".

Armand Diepen bedankte dus kennelijk omdat hij - voorlopig -
te weinig tijd had en ziah niet stenk genoeg voelde.

Dijksterhuis meende in dit verband te kunnen schrijven: „Zijne
gezondheid liet te wensohen over: hij had te veel van zijn krachten
gevengd" 83,

Behalve het kamenlidmaatschap was er trouwens nog een functie,
die hij, nog wel na,benoemd te zijn, in 1891 niet aannam: het lid-
maatsdhap van de commissie van toezicht op liet middelbear onder-
wijs. Van deze commissie was zijn vader, zoals eerder wermeld, van
1874  tot 1884 woorzitter geweest. Sinds   1885  was er alleen sprake

geweest  van een „tijdelijke  commissie".   In   1891   werd een nieuwe
vaste commissie gekozen, in de vergadedng van de gemeente-
raad van 5 mei. Het aantal gekozenen ·bedroeg vijf, wearonder Ar-
mand Diepen. Het gemeenteverslag vermeldt hierover: „De vier
eerstgenoemden lieten zich de keuze welgevallen, terwijl de Heer
Diepen, wegens weelvuldige bezigheden vermeende voor de benoe-
ming te moeten bedanken" 84.

Maar dezelfde Armand Diepen  vond in datzelf<le  jaar   1891   wel
de ·tijd en de kraoht lid te worden van de door de minister v6n
handel en nijverheid ingestelde (landelijke) commissie voor de
handelspolitiek, voorzitter te worden van de Kamer van Koophandel
en  Fabrieken te Tilburg 85,  en een begin te maken  met de bijna

83) Dijksterhuis, a.w., blz. 63.
84)  Gemeenteverslag  Tilburg 1891, bijlage  G.,  blz.   114.
85) Dijksterhuis, a.w., blz. 63.
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vier-jarige stugge arbeid, die als vrucht zijn laatste, meest weten-

schappelijke boek opleverde, waaraan hij slechts weinig dagen voor
zijn dood de laatste hand legde 86.

Zijn carridre bij de Kamer van Koophandel is weliswaar kort
geweest (15 november 1890 gekozen tot lid als opvolger van J. H. A.
Diepen, 24 maart 1891 voorzitter, 25 april 1892 ontslagaanvrage) 87,
maar hij ontplooide een grote activiteit. Het verslag van de Kamer
over   1891,  over  het  jaar dus waarin Armand Diepen voorzitter  was,
was met zijn 24 pagina's het meest uitgebreide dat in de tweede helft
der 19e eeuw in een Tilburgs gemeenteverslag werd opgenomen.
Bovendien had Diepen in de intensieve arbeid van dat jaar persoon-
lijk een werlczaam aandeel. Zo werd b.v. op 4 juli 1891 in een open-
bare vergadering van de Kamer een rapport betreffende de Till)urgse
wolindustrie behandeld,  dat door Diepen   zelf was samengesteld 88.

Deschijnvan inconsequentie die een en ander toch wel aankleeft,
wordt alleen maar weggenomen, als men veronderstelt dat Diepen
het zwaarst heeft laten wegen wat voor hem het zwaarst moest

wegen. Dit zou dan betekenen dat hij van de mogelijkheden die
zich voordeden eerst de politieke wegschrapte: hij aanvaardde geen
candidatuur voor het lidmaatschap der Tweede Kamer. Vervolgens
liet  hij de Kamer van Koophandel schieten:  hij  leg(le  in  1892  om
gezondheidsredenen het voorzitterschap   neer 89, zulks tot grote   te-

leurstelling van de Kamer: „Andermaal leed de Kamer in het afge-
loopen jaar een gevoelig verlies, door het nederleggen der betrekking
van Voorzitter en lid onzer Kamer door den Heer Armand Diepen.
Meende de Kamer  in  het  jaar   1890  na het aftreden  van  den  Heer
J. H. A. Diepen als voorzitter, een waardig opvolger en steun voor

86) Armand Diepen, De waarde en de waarde van den handenarbeid (Gorinchem/
Antwerpen 1895), blz. 6 en V. De uitgave van dit boek werd posthuum door zijn
beide oudste zoons Jan en Karel bezorgd.

89 Gemeenteverslag Tilburg 1890, blz. 75; idem 1891, blz. 107 en idem 1892,
bijlage C, blz. 23.
88) Gemeenteverslag Tilburg 1891, bijlage B, blz. 85.
89) Boeren, a.w., blz. 133.
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de Kamer gevonden te hebben in zijn zoon den Heer Armand
Diepen, die nog in hetzelfde jaar tot Ondervoorzitter en na het be-
treurde overlijden van de Heer Strater in het volgende jaar tot Voor-
zitter onzer Kamer benoemd werd; welke meening volkomen werd
bevestigd, zoo niet overtroffen, in den korten tijd dat wij de eer
hadden hem in ons midden te zien; des te gevoeliger was voor de
Kamer (len slag bij schrijven van 25 April te moeten vernemen dat

gezondheidsredenen den Heer Diepen noopten zijne betrekking neer
te leggen. Dat zijne verdiensten, niet alleen voor hetgeen door Z.Ed.
in het belang van Tilburg is verrioht, maar ook voor zijne onge-
evenaarde werkzaamheid in het belang van geheel Nederland, op
hoogen prijs worden gesteld bewijzen o.a. zijne benoeming tot lid
der Commissie voor de Handelspolitiek en de Hem te beurt gevallen
Koninklijke onderscheiding bij zijne benoeming tot Ridder in de
Orde van den Nederlandschen Leeuw" go.

Eveneens  in 1892 tenslotte  bedankte Armand Diepen  voor  het
lidmaatsohap  van de Commissie voor de Handelspolitiek 91.

Wat hij niet in de steek liet was zijn grote liefde, en na zijn onder-

nemerschap ook zijn oudste: de publioistische arbeid. Tot over zijn
graf heeft hij de stem doen horen, die bij uitstek de zijne was: die
van het geschreven woord.

Armand Diepen stierf  op 23 februari   1895 te Till)urg.  Aan  zijn
tijdgenoten is zijn overlijclen, zoals wij hiervoor reeds zagen, niet
zonder meer voorbijgegaan. Een plaatselijke krant, die op woensdag-

en zaterdagavond uitkwam, zij het onder dagtekening van donderclag
en zon(lag, bevatte  in haar editie van zondag 24 februari   1895  een

bericht, dat door de dood van degene over wie het handelde reeds

was achterhaald: „Naar wij met leedwezen vernemen is de heer
Armand Diepen ernstig ongesteld. Mogen de gebeden van zijne

90)  Gemeenteverslag  Tilburg 1892, bijlage  C.,  blz.  22/23.
91) Dit gegeven werd ons medegedeeld bij brief Algemeen Rijksarchief d.d. 27
november 1961, no. D222.
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zoovele vrienden van God verkrijgen, dat zijn dierbaar leven voor
zijn familie, - woor onze stad, ja voor het welzijn van ons gansche
vaderland nog lang gespaard Iblijve!" 92.

In de daarop volgende dagen wijdden diverse kranten kortere of
langere passages aan Diepens verscheiden. De Tijd sprak over zijn
dood als „een gevoelig verlies voor de gemeente, welke hij op veler-
lei  wijze  aan zich verplicht heeft" 93. De Telegraaf noemde  hem

„een der grootste industrieelen" te Tilburg en „bekend als schrijver
in  zake de protectionistische beweging" 94.  Het  Dagblad  van  Zuid
Holland en 's-Gravenilage maakte „met diep leedwezen" melding
van het heengaan en betitelde Diepen als behorende „tot de grootste
industieelen in ons vaderlan d", die „door italrijke geschriften en
artikelen in versehillende bladen groote diensten aan de nijverheid"
bewees en wiens overlijden „dan ook in zeer vele ·kringen in ons
vaderland  zeer ,(zou) worden betreurd" 95. De Provinciale Noord-
brabantsche en 's-Hertogenbossche Courant koos als aanhef: „De
slag, die ons reeds enkele dagen dreigde, is gevallen" en memoreerde

dat Diepen ook ver buiten Tilburg bekend was om het vele, „door
hem in't belang van handel en industrie verricht" 96. Al dem kranten
vermeldden als bewijs van de erkenning van Diepens verdiensten
voor Nederland diens benoeming tot ridder in de orde van de
Nederlandsche Leeuw.

Maar de meest uitgebreide aandacht kreeg de dood van Diepen,
zoals te verwachten was, in de beide plaatselijke Till)urgse bladen
in hun edities  van eind februari, begin maart   1895: de Tilburgsche
Courant van 28 februari en 3 maart, en (le Nieuwe Tilburgsehe
Courant die maar eenmaal per week, op zaterdagavond (dagtekening:

92)  Tilburgsche  Courant, 24 febman  1895.
93)   De  Tijd, 26 februari   1895.
94) De Telegraaf, 26 februari 1895.
95)  Dagblad  van  Zuid-Holland  en   's-Gravenhage, 26 februari   1895.
96) Provinciale Noord-Brabantsche en 's-Hertogenbossche Co:trant, 26 februari 1895.
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zondag) verscheen, eveneens  in haar nummer  van 3 maart   1895.
„Hadden wij", zo sohreef de Tilburgsche Courant „in de vorige

week nog de hoop, dat het kostbaar leven van een onzer meest ge-
achte burgers, den heer Armand Diepen, nog lang zeer lang zou
gespaard blijven, thans staan wij voor het treurig feit dat een onzer

.

grootste burgers is heengegaan  . . . . „Wij hadden de eer meermalen
met den heer Diepen in aanraking te komen, vaak waren zijne
artikelen een sieraad voor ons Mad; maar zijne aanmoediging tot
strijden, tot strijden voor de goede zaak, voor godsdienst, voor de

belangen van 't vaderland en bijzonderlijk voor die van Tilburg....
die was ons zoo welkom, zoozeer tot troost.

Men spreekt, vooral in onzen tijd, veel - te veel, misschien over
liefde tot den werkman, xtot de mindere klasse. Doch als iemand in
ons gansche vaderland liefde .toonde voor zijne minder bevoorrechte

natuurgenoten, dan was het de heer Armand Diepen. En hij deed
dit niet met woor(len, in openbare vergaderingen om zich boven

.anderen te verheffen, maar met daden. Deze daden waren gecon-
cretiseerd in het „Tilburgsch werkliedenfonds", waarvoor de schrijver
in de Tilburgsche Courant de steun van de plaatselijke industrielen
afsmeekte. De auteur vervolgde: „Treffend en voorbeeldig was zijne
liefde tot de mannen, die volgens een groot sellrijver, geroepen zijn
om (le sociale quaestie op te lossen, tot de Eerw. Paters Kapucijnen.

Met hen verkeerde thij zoo gaarne, en zoodra het uitstekend werk
„Vrede in den arbeid" van een Eerw. Pater Kapucijn alhier het liGht
zag, was de heer Diepen de eerste, - waarom zouden wij 't thans
niet zeggenl - om dat werk in wijden Aring te verspreiden". Na een
woord tot de familie eindigde de herdenking met twee gedichten,
66n gedicht van ..onzen bekenden (lichter" (H. J. Dolmans), getiteld

„Immortellen op het Graf van den WelEd. Heer Armand L. A.
Diepen"  en 56 regels lang, namelijk 16 regels  uit  mei   1889  ter  ere
van de aan Diepen verleende onderscheiding van Ridder in de Orde
van de Nederlandsohe Leeuw, die Dolmans, naar hij vermeldde,
wegens de grote bescheidenheid van de geridderde toen niet gepu-

bliceerd had, maar die hij nu w61 wilde prijsgeven, en 40 van 26
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februari 1895, en 66n gedicht gesigneerd met „K" en getiteld „Ter
nagedaohtenis van een groot Tilburger Armand Diepen".

Het tweede gedicht telde 48 regels 97.

De zaterdag daarop nam de Tilburgsche Courant een eerder in de
"

Limburger Koerier verschenen „In Memoriam  van de heer M. de
Ras 98 over 99.

Diezelfde dag konden de Tilburgenaren in het andere plaatselijke
Mad eveneens een uitvoerig In Memoriam lezen, waaruit wij ree<is

eerder een en ander citeerden en dat voor het overige alleen een

verwijzing naar de betekenis van Armand Diepen voor Valkenburg
als nieuw element bevatte: „Stond de heer Diepen door dat alles
hier ter stede hoog in de achting zijner medeburgers, - ook in het
landelijke Valkenburg (Limburg), waar hij in de laatste jaren van
tijd tot ·tij{1 verbleef voor zijn herstel, had hij spoedig de sympathie
der inwoners, door de belangstelling, welke hij toonde in de plaatse-

lijke aangelegenheden. Aanleg van plantsoen, ontginningen, een en
ander met het doel om het verkeer van vreemdelingen in die schone
streek te bevorderen, en daardoor bij te dragen tot den bloei der
plaats, vonden ook daar zijne zorgzame hand gereed om haren steun

te verleenen" 100.
In hoeverre de schrijver van dit In Memoriam gelijk zal krijgen

met zijn uitspraak dat Diepens naam in Valkenburg„in onuitwisch-
baar aandenken" zal blijven, is moeilijk uit te maken. Een feit is wel

dat men zich meer dan 60 jaar na zijn dood herinnerde dat het
Armand Diepen was geweest die op het einde der 19e eeuw voor het
eerst naar het toen nog maar pas ontdekte toeristengebied was ge-
komen. Hij maakte Villa Alpha te Valkenburg tot zijn zomerverblijf,
kwam door aankoop in het bezit van de overwoekerde bosgronden

97) Tilburgsche Courant, 28 februari  1895.
08) Op dat moment lid der Tweede Kamer voor het district Maastricht - zie
Japikse, a.w., biz. 527 e.v.
99) Tilburgsche Courant, 3 maart 1895; zie ook Dijksterhuis, am., blz. 64/65.
100)   Nieuwe Tilburgsche Courant, 3 maart   1895.
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langs de Plenkertweg en van de z.g. Gadiotsheide op het aangren-
zende heuvelplateau. Deze verwilderde gronden herschiep Diepen
in een lusthof. Hij legde wegen aan, liet aanplantingen verrichten
en zocht naar fraaie vergezichten, waar hij rustbanken liet plaat-
sen 101. Hij behoorde daardoor tot de pioniers onder degenen die de
ontwikkeling van de Zuid-Limburgse toeristenstreek bevorderd
hebben.

Woensdag 27 februari    1895    vond de begrafenis van Diepen
plaats op het kerkhof van de paroohie van de H. Antonius (Korvel).
De straat naar Korvel was tegen het uur der plechtigheid als bevolkt
met burgers uit alle lagen der bevolking van Tilburg, die de laatste
eer wil(len bewijzen.

Te  ruim   10  uur  werd  het lijk uitgedragen  en  trok de stoet   naar
de parochiekerk. V66r de lijkwagen liepen de leden van de Kamer
van Koophandel en het bestuur van het Tilburgsch Weaklieden-
fonds; erachter de familie en een bijna onafzienbare rij van belang-
stellenden 102.

§ 2. Armand Diepen als ondernemer

Er is misschien nog een verklaringsgrond voor Armand Diepens
afzijdigheid van het politieke leven te geven, door namelijk zijn
ondernemerschap te vergelijken met dat van zijn vader. Het zou
kunnen zijn dat een dergelijke vergelijking zou uitlopen op het
tegenover elkaar stellen van Jan Diepen en Armand Diepen als een
leider van een industrieel bedrijf uit de nadagen van het vroegkapi-
talisme enerzijds en een modem-1kapitalistische ondernemer ander-
zijds. Waar het kapitalisme nog niet was doorgedrongen, heerste
namelijk een totaal andere geestesgesteldheid. Zoals Brugmans stel(ie:

101) De Nieuwe Limburger, 23 maart 1956.
102) Niet:we Tilburgsche Courant, ta.p.
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het bedrijf werd daar niet gezien als een middel om een zo mogelijk
steeds stijgende winst te maken, maar als een middel tot verwerving

van een redelijk levensonderhoud 103. Of zoals Bouman omschreef:

„In de struktuur van het modern-kapitalistische stelsel vormt het
ondernemerselement de dynamisch-irrationele factor. De ondernemer
doorbreekt de statisch-rationele organisatie door de hergroepering der
middelen, die hem ten dienste staan. Zijn nieuwe combinaties ver-
sahaffen hem een extra-winst, die meestal weer tot verdere expansie
van het bedrijf wordt gebruikt

" 104 . Een dergelijke ondernemer vindt

zijn taak uitsluitend in het bedrijfeconomische en organisatorische
vlak 105. Daartegenover stonden de patroons van het voorbije tijdvak,
leiders van vroeg-kapitalistisclie bedrijven, die - voorzover zij niet
als ambachtsbazen zelf in het technisehe productieproces meewerk-

ten - voor de uitoefening van hun functie weinig tijd behoefden.

Zij kwamen, schrijft Brugmans, elke dag eens kijken, werkten wat
op hun „kantoor" en lieten de 7aken overigens aan de meesterknecht

over. De rest van hun tijd konden zij dan wijden aan andere aan-

gelegenheden: bestuur van stad en gewest, verenigings- of gezellig-
heidsleven, en als edelste tijdverdrijf - de dichtkunst 106

Mogen wij  het ook als volgt omdraaien:
fabrikanten die zich konden „wijden" aan (wat in dit verband wil

zeggen zich intensief en bij voortduring bezighouden met) bestuur

van stad en gewest, aan verenigings- en gezelligheidsleven en aan

103) L J. Brugmans, Paardenkracht en mensenmacht. Sociaal-Economische Ge-
schiedenis  van  Nederland 1795-1940 ('s-Gravenhage  1961),  blz.  84.
104) P. J. Bouman, Van Renaissance tot Wereldoorlog, 7e druk (Utrecht/Antwerpen

z.j.), blz. 165. Bouman maakt hier gebruik van Schumpeters Theorie der Wirt-
schafdichen Entwicklug.
los) Brugmans, a.w., blz. 72.
106)   a.w.,   blz.   84.   Vgl.   ook   A.   J· Fr. Maenen, Petrus   Regout   1801-1878.   Een   bij-

drage tot de sociaal-economische geschiedenis van Afaastricht (Nijmegen 1959),
blz. 126/127; Maenen   zegt   hier   van het mentaliteitsverschil tussen Regout,   een
van onze eerste modern-kapitalistische ondernemed en de andere Nederlandse
ondernemers van  rond  1850  dat men  zich  dit niet groot genoeg kan voorstellen.

174



de dichtkunst, kunnen nooit - knzij bij zeer hoge uitzondering 107 -
moderne ondernemers zijn geweest7

Als dit inderdaad een juiste formulering is, dan is Jan Diepen
nimmer een modern-kapitalistische ondernemer geweest. Want niet
alleen  trok  hij  zich feitelijk reeds  in 1870 metterdaad terug  uit  het
bedrijfsleven, teen hij immers commanditaire vennoot werd,
en heeft hij zich op allerlei Ibestuursniveaus verdienstelijk gemaakt,
zoals wij reeds constateerclen, maar „ook in zake aangenaam maat-
schappelijk verkeer gaf hij gaarne zijnen goeden wil en zijne werk-
zaamheid. Versehillende malen was hij bestuurslid en president der
societeit „Philharmonie" en misschien meer dan een kwart eeuw
President der Handboogschutterij „Honos Alit Arc:um", <lie hij mede
stichtte en waaraan hij zeer gehecht was" 108.  En in 1891 stond in  de
Nieuwe Bredasche Courant over hem te lezen:

„De theer Diepen heeft nooit uitgeblon·ken door buitengewoon
sehitterende daden, maar was in zijn verschillende functien steeds
trouw op zijn post. Geen enkele nuttige instelling in Tilburg, of hij
heeft er aan meegewerkt, het zijne er toe bilgedragen" 109.

Het is duidelijk dat een dergelijke figuur maar moeilijk een
„Durchsetzer neuer Kombinationen" (Schumpeter) kan zijn geweest!

Was Armand Diepen dat well In zijn eerste publicaties noemcle
hij zioh, naar het toesohijnt met trots, „Industrieel". Na enige keren
treft men het epitheton niet meer op de ornslagen van zijn ,brochures
en Iboeken aan. Toch wil dat niet zeggen dat *hij zich in die geschrif-

107) Een dergelijke uitzondering lijkt Regout te zijn geweest, die immers naast zijn
indrukwekkend ondernemerschap kans heeft gezien interessen op te brengen voor
diverse publieke functies en zaken; zie Maenen, a.m, hoofdstuk II, par. 1. Bij
Regout moet men er echter rekening mee houden dat hij een man was van een
typische psychische geaardheid - „grenzeloos energiek" en „met een enorm door-
zettingsvermogen", zegt Maenen a.w., blz. 402; nerveus en het tegendeel van ge
zapig, lijkt hij ons toe - en dat hij het eigenlijk in geen enkele functie erg lang
heeft volgehouden!
108)  J.   Diepen,  a.w.,   blz.   31.
10') Portretten uit den Tilburgschen Gemeenteraad door den Verstaggever van de
Nieuwe Bredasche Courant (Breda   1891),  blz.  35.

175



ten „economist" is gaan voelen. Neen, de economisten krijgen enkele

malen een veeg uit de pand van de industrieel, de practicus. Ook
wanneer hij zich op het pad der economische theorieen begaf, wilde
hij de nuchtere fabrikant blijven.  In  1895  kon  dan ook terecht  wor-

den geschreven: „Door zijn positie als groot-industrieel, bij uitstek
man van praktijk, beijverde zich de heer Armand Diepen sinds lange
jaren, met bewonderenswaardige volharding en buitengewone scherp-
zinnigheid, ook de theorien te doorgronden, op welke men, in vroe-
ger en later tijd, het samenstel meende te kunnen doen rusten der
menselijke maatschappij" 110.

Industrieel, practicus is Armand Diepen heel zijn leven gebleven.

Is hij ook een modern ondernemer gewordenP Oog voor de typische
ondernemersfunctie heeft hij in ieder geval wel gehad. Dat blijkt op
verschillende plaatsen in zijn publicaties. Zo vraagt hij zich af waarin
de arbeid en de beloning van de wenkgever bestaan. Zijn antwoord
luidt dat soms de patroon uitsluitend arbeider is, d. w.z. „den diri-
geerenden arbeid met al de daaraan verbonden werkzaamheden"
verricht. Maar hij kan, en zal ook vaak, bovendien de kapitalist zijn,
die de gelden verstrekt die in zijn zaak nodig zijn.

„Als dirigeerend hoofd verricht hij.... persoonlijken arbeid, en de
belooning van dien arbeid noemt men de winst", schrijft hij. Op
grond van zijn dagelijkse ervaring voegt hij er aan,toe dat dikwijls

.lieden zonder eigen 6pitaal tot „ondernemen komen 111: „Ziet men

niet dagelijks mannen met geld zich associeeren met mannen die
niets hebben in te brengen dan hunne bekwaamheid) Is het niet een

verkwikkelijk verschijnsel, dat men ten allen ·tijde en plaatse werk-
lieden of meesterkneehts ziet op]dimmen tot den rang van werkgever

en daarbij in ruimen mate den steun van het kapitaal genietenr
En terzelfder plaatse verdedigt hij de betekenis van de ondernemers-
functie door er op te wijzen, dat waar „de capaciteiten vereischt
voor den eigenaardigen dirigeerenden arbeid des meesters ontbreken,
daar zou het grootste kapitaal in een ommezien verloren gaan. De

110) De Tijd, 27 november 1895, geciteerd in J. Diepen, a.w., blz. 40.
111) A. Diepen, Het arbeiderspraagstuk (Gorinchem 1887), blz. 13, 15 en 16.
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patroon is bij gevolg een onmisbare schakel in de keten der maat-

schappelijke standen. Hij is iemand van onbetwistbare nuttigheid.
De waar<le van zijn arbeid hangt af van die nuttigheid en de beloo-

ning van zijn arbeid is, in den vorm der winst, (le juiste uitdrukking
dier waarde . . . .

Ook elders ging hij op 1het verschijnsel „ondernemer" in 112. Men
moet, zo betoogt hij, onder kapitalist niet verstaan degene die zijn
geld steekt in een door hem gedreven zaak. Zo iemand is m66r dan

kapi:talist, hij is namelijk gelijktijdig „ondernemer" en als zodanig
„een voontbrengerdie  door  middel van  zijn   arbeid tot de vervaardiging
van eenig voortbrengsel medeweikt".Ook hier weer maalot Diepen
een duidelijk onderscheid tussen „kapitalist" en „ondernemer". In
een voetnoot adstrueert hij zijn stelling dat niet <le kapitalist de
grootste ondernemingswinsten maakt, maar de ijverige, werkzame en
bekwame man met of zonder eigen kapitaal, als volgt: „Laat een
kapitalist zonder vahkennis een onderneming op touw zetten, hon-
derd tegen een, dat hij verlies lijdt. Laat hem aandeelhouder zijn in
een naamloze vennootschap door bezoldigde personen bestuurd, ge-
middeld zal hij als dividend niet meer dan de gewone rente genieten.
Laat daarentegen een kundig man met geleend kapitaal zaken
doen.... hij zal, tal van personen, waaronder tal van kapitalisten, van
mededinging uitsluiten(le, een hooge arbeidsbelooning genieten" 11<

Is het gewaagd :te veronderstellen dat Armand Diepen, hoe ook
zijn eigen positie in het eeonomisch gestel van zijn tijd is geweest,
in ieder geval de grootheid van de modern-kapitalistisehe ondernemer

heeft geproefd>
Of moeten wij tegenargumenten voor deze veronderstelling zoeken

in andere passages van zijn geschriften, waaruit zou blijken dat zijn
visie op het ondememerschap toch te beperkt is geweest en onder
de mnat met betrekking tot het modern=kapitalistisch ondernemer-

schapp

112) A. Diepen, De waarde en de waarde van den handenarbeid (Gorinchem/Ant-
werpen 1895), blz. 113.
113) a.w- blz. 217.
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Het is immers hoogst verwonderlijk - ook Van der Ven heeft

hierop, zij het met een ander oogmerk, gewezen 114 - dat een man
als Diepen staande houdt dat „niet alleen de fabrikant maar ook

zijn buitenwever of buitenpluisster en buitennopster het hoofd of
de bestuurder (bestuurster) kan zijn van een bedrijf of onderne-
ming". Economisoll gezien sohijnt hem dit een juiste stelling toe,
want: „De buitenwevers en de te huis werkende vrouwen arbeiden

in hun eigen woning, met hun eigen kapitaal.... Zij werken met het

personeel, dat zij verkiezen; zijn in een woord meester in hun huis
of „werkplaats" en staan gewoonlijk tot den fabrikant in geen andere

betrekking dan.... als ondernemer...." 115.

Dat deze opvatting van Diepen geen ietwat korzelige gelegenheids-

houding  was in verband  met de Arbeidswet  1889,  die hij ongewenst
en nadelig achtte, werd duidelijk toen chij haar in andere bewoor-

dingen  in   1895   nog eens herhaalde. Hij stelde  ·toen  vast  dat  „dui-
zenden arbeiders, die meer dan voldoende bekwaamheid bezitten
om als klein ondernemer.... voor eigen rekening werkzaam te zijn en
als zoodanig gemiddeld meer te verdienen, dan hetgeen zij als loon-
werker ontvangen, de risico ,(schuwen) die aan het ondernemers-

bedrijf verbon(len is,...zich dus vrijwillig van de mededinging naar
hooger beloonde betrekkingen (uitsluiten)...." En verder: „De stuk-
werker is enigermate on(lernemer.... Dikwerf.... arbeidt hij voor
versaliillende werkgevers, zooals de handwever.... In dAt geval is zijn
verdienste, even als die der grootere ondernemers, hooger of geringer
naar de mate waarin hij zich beijvert om bestellingen of werk te
verkrilgen" 116,

De vraag mag thans herthaald worden: was Armand Diepen wel
een modern.kapitalistisohe ondernemer, en, indien dit het geval is
geweest, wat voor soort ondernemer,kan hij dan genoemd wordenl

114)   F.   J.    H.   M.   van   der   Ven, Jan Frederik Vlekke   1849-1903.   Een   pionier   der

sociale ondernemingspolitiek in Noord-Brabant (Tilburg 1947), blz. 36.
113) A. Diepen, De arbeidswet. Toelichtingen en beschoutpingen voornamelijk met
het  oog  op  de  Tilburgsche Wolimlustrie (Tilburg  1889),  biz.   14.
116) A· Diepen, De waarde, blz. 219.
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Een antwoord hierop kan alleen worden gevonden in de economi-

sohe werkelijkheid. Gedebiteerde opvattingen kunnen in dit verband

enkel als aanwijzingen fungeren, die echter mislei<lend kunnen zijn.

Onder de ten dem relevante feiten en gebeurtenissen, die ons op

vallen,  is de eerste dat Armand en Gustaaf Diepen  in   1870,  bij  de

oprichting van de nieuwe firma Gebroeders Diepen, tevens besloten,

zij het weliswaar hoofdzakelijk met het geld van hun vader, een
nieuwe fabriek te bouwen.

De vaste en de roerende goederen van de oude, liquiderende
firma J. N. Diepen en Co. werden verkooht. Dat betekent derhalve
dat  in  1870,  bij het als zelfstandig ondememer optreden van Armand
Diepen, tegelijkeItijd spr ke was van een „hergivepering der mid-
delen" (Bouman), van een dynamische ingreep in een tot dan toe
reeds tientallen jaren lang statische struotuur. Men kan bezwaarlijk

aannemen dat dit enkel geschiedde om een mooie, nieuwe fabriek
te hebben. Vermoedelijk zal mede de bedoeling hebben voorgezeten
te komen tot een vergroting van de winstcapaciteit. Moaht dit inder-

daad het geval zijn geweest, dan stuiten wij reeds aanstonds bij het

begin van Armand Diepens zelfstandige activiteit als fabrikant op
een element van modern-kapitalistisch ondernemerschap. nieuwe
combinaties ten behoeve van grotere winst om hiermede veelal op-
nieuw te kunnen expanderen.

Het tweede dat in dk verband van belang is, sproot voort uit de

omstandigheid dat juist bij het begin van de werkzaamheden der
firma Gebroeders Diepen,  in   1870,  het tot  dan toe gevolgde systeem

van onderhandse aanbestedingen voor leveringen aan het leger werd
verlaten. Dit betekende voor de wolfabrikanten, die in hoofdzaak
voor het leger werkten, waartoe ook de Diepens behoorden, een
moeilijke situatie 117.

Het lag op de weg van Armand Diepen naar nieuwe wegen uit

117) Dijksterhuis, a.w., blz. 41,42,51.
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te zien, m.a.w. echt te ondernemen. Deze eis resulteerde in twee
belangrijke mutaties, te weten in het productie-assortiment en in het

klantenbestand. Het is voor de hand liggend dat bij deze verande-
ringen soontgelijke overwegingen en bedoelingen hebben meege-
speeld, als Maenen aan Regout heeft toegeschreven. Hij stelde dat

Regout er zich van bewust zou zijn geweest op een „buyers-market"
te opereren: niet de 4traditie of zijn eigen smaak is richtsnoer voor de

productie, maar de wensen van de consument, de koning-klant.
Bovendien zou Regout primair hebben gereisd om nieuwe inkoop-
markten van grondstoffen en halffabrikaten te vinden en nieuwe
afzetmarkten te ontsluiten 118. Dergelijke aspecten  van het echte
moderne ondernemersehap kunnen wij ook terugvinden bij Armand
Diepen 119:   na   1870   werd   in zijn fabriek niet langer als tevoren

vrijwel uitsluitend aandaaht geschonken aan de vervaardiging van
uniformlaken. Het productie-assortiment wordt snel verbreed en
omvat voortaan mede: buckskin, polonaises, satijn, tween, melton,
cheviot;   na 1872 bovendien: ratin6, flaconn6, moskowa, oursine;
van 1879 af ook kamgaren.

Behalve deze vergroting van varieteiten in het product, die zioh
in hoofdzaak als gevolg van wijzigingen in de binnendandse vraag
voordeden, zien wij in deze perio(le ook het verschijnen van een

belangrijke export, van 1878-1881 naar Hamburg, Denemarken,
Zweden en Noorwegen, later ook naar Engeland en Roemenie.

Het mag wederom als een indicatie voor modern ondernemer-
schap worden beschouwd  dat Armand Diepen   na   1884,   toen   de

vraag door allerlei omstandigheden sterke wijzigingen had onder-
gaan, resoluut zijn toevluoht heeft genomen tot een versmalling van
het  assortiment 120. De firma Gebroeders Diepen legde zich  weer
meer toe op de vervaardiging van uniformlaken, niet alleen voor

118) Maenen, a.w; blz. 128 en 129.
11')   Dijksterhuis,    a.w.,    blz.    51;    zie    ook N.V. Wollenstoffenfabriek Gebroeders

Diepen 1958 (ongepagineerd).
120) Dijksterhuis, a.w; blz. 65.
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het binnenland, maar ook voor het buitenland, hoewel wat de
laatstgenoemde afzetmogelijkheid betreft voornamelijk pas na het
overlijden van Armand Diepen   in 1895 herhaaldelijk grote   zen-
dingen zijn voorgekomen in opdracht van Nederlandse, Duitse,
Franse en Engelse exporthuizen.

Het der(le en laatste punt dat voor een goed begrip van het
ondernemerschap van Armand Diepen van belang zou kunnen zijn,
heeft betreloking op de wijze waarop hij de interne technische,

financiele en organisatorische structuur van zijn bedrijf heeft op-
gel)ouwd en in de loop der jaren zonodig heeft omgebouwd.

Heeft zijn activiteit in dat opzicht de nodige voortvarendheid
vertoondP

De gegevens die ten dien aanzien beschikbaar zijn, zijn jammer
genoeg niet dik gezaaid. Wat er is, betreft enige technische ge-
gevens.

De eerste stoommachines deden in Tilburg hun intrede in  1827
in de vollerij van P. van Dooren en vervolgens in de fabriek van
Diepen, JeHinghaus & Co. In 1848/1853 waren er 33 laken-
fabrieken  (met 1180 volwassen arbeiders en 614 kinderen), waarvan
er 5 met stoom werden aangedreven. Tot dem 5 behoorde ook de
firma Diepen. Er werkten bij deze firma niet minder (lan 223 vol-
wassen arbeiders en 38 kinderen. Merkwaardig is dat ondanks
dit grootste aantal werknemers de firma J. N. Diepen qua gemid-

delcie jaarlijkse productie pas op de vijfde plaats kwam, na Pollet
(stoom), Vreede (stoom), Van Dijk (handkunstwerktuigen) en
Bogaers (handkunstwerktuigen) 121.  De gevolgtrekking kan vermoe-
delijk alleen maar zijn dat de productiviteit per man bij Diepen
toen lager lag dan bij andere bedrijven. Het zou de moeite waard
zijn geweest te kunnen bezien of de technisch«ganisatorische ar
paratuur van de firma Diepen minder gunstig was dan die van
andere firma's.

121) Boeren, a.w., blz. 59,65,67.
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De daarover direct beschikbare cijfers dateren echter eerst van

1876.

In dat jaar, toen Armand Diepen reeds enige tijd de leiding van

de zaak had, namen 34 Tilburgse firma's deel aan de wereld-

tentoonstelling te Philadelphia. In de te dier gelegenheid vervaar-

digde catalogus zijn bijzonderheden opgenomen over de exposerencle

bedrijven. De Gebroeders Diepen wor :len ook genoemd. Opvallend
is dat deze firma, vergeleken met <le jaren 1848/1853, aanmerkelijik
is teruggevallen op de ranglijst van de grootste bedrijven, voor wat
betreft het aantal werknemers.  In   1876 tooh neemt  zij met totaal

260 arbeidskrachten de zevende plaats in, na Eras, Pollet, Brouwers,

Strater, Swagemakers en Vreede (respeotievelijk 510, 340, 336,
316, 302 en 296 arbeiders, volwassenen en kinderen samen).

Nog frappanter zijn de gegevens betreffende het gebrulk van
stoomwerktuigen in de fabrieken der exposanten.

De 34 firma's hadden in :totaal 41 stoomwerktuigen tot hun be-
schikking samen uitmakende 1043 P.K. 122. Een groepering van de

bedoelde firma's naar aanwezige P.K. geeft het volgende over-
zichtje:

Aantal P.K. Aantal firma's

10- 15                     12

16- 25                      9
26- 50                     8

51-100                     4

101 en hoger                  1

Het is zonder meer duidelijk dat de firma Gebroeders Diepen i,n
1876 met "een stoomwerktuig" van 12 P.K. niet bijzonder glorieus
uit de bus is gekomen, maar integendeel zich in de achterhoede van

de betrokken fabrieken bevond. Al met al kan voor haar, vergeleken
met 1848/1853, de conclusie alleen maar luiden dat er in deze

122) a.w- biz. 85/86.
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periode sprake moet zijn geweest van een relatieve achteruitgang
in positie.

Jammer genoeg ontbreken vergelijkende productie-gegevens, zo-
dat niet kan worden aangegeven of tegenover dit technisch aohter-
sukkelen missehien een grotere productiviteit per man kan wor(len
geplaatst.

Welke rol Armand Diepen hierin   tot   1876 en damna mogelijk

gespeeld kan hebben, is op grond van de voorhanden gegevens niet
na te gaan.

Blijft zo wel een en ander duister met betrekking tot de vraag
naar de betekenis van Armand Diepens ondernemer-zijn, minder
onzekerheid lijkt er ten aanzien van het karakter, de aard van zijn

ondernemerschap.

Bouman heeft gesignaleerd dat men de ondememers van de
modern#kapitalistische periode naar hun aanleg kan indelen in
technici,  ooplieden en financiers.

De ondernemer.technicus was dan de figuur die grote teehnisohe
kennis verenig{le met de wil bepaalde uitvindingen commercieel
rendabel te maken. Hij wilde de tediniek een organisatorisch-
concrete vorm geven.

De ondernemer-financier daarentegen vond zijn kracht op het
gebied van het geld-, krediet- en bankwezen en specialiseerde zich
in financi e operaties, vetband houdende met fusies van bedrijven.

Er zijn geen aanwijzingen dat Armand Diepen tot een van beide

ondernemers-typen heeft behoord.
Anders is het waarsohijnlijk gesteld met het derde ondernemer-

type, dat van de ondernemer-koopman. Dat was de man, die
„marktgevoel" had, zich op de goedkoopste wijze de beste grond-
stoffen  wist te verschaffen en de toekomstige afzetmogelijkheden
op onnavolgbare wijze taxeer(le. Het was de typische „business"-
man 123

12:) Bouman, a.w; blz. 166.
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In zijn boek over Regout schetst Maenen deze als het 'school-

voorbeeld   van de Nederlandse ondernemer-koopman 124,   die   als

zakenman, speculant en berekenaar als geen ander op de hoogte
was van prijzen, toestanden en mogelijkheden, zowel op de inkoop-
als verkoopmarkt.

Ofschoon Regout zeer goed op de hoogte was van de techniek
van zijn belangrijkste fabrieken, werden deze in technisch opzicht
toch eigenlijk door zijn medewerkers gedragen. Het commerciele
was zijn specialiteit. Het is voor de hand liggend dat zulks bij
Diepen ook het geval is geweest. Niet alleen was hij hem, evenals

bij  Regout 125, de koophandel familie-traditie,  maar  hij  werkte  ook
in een bedrijfstak, de textielindustrie, waarin de betekenis van de
ondernemer als handelaar van oudsher sterk overheersend was ge-
weest 126. Uit een bewaard gebleven 1*asboek is op te maken dat ook

Diepen tamelijk veel zakenreizen heeft gemaakt. Voor zover uit (lit
kasboek  op te maken bezocht  hij   in de periode september   1875-
maart   1878 de navolgende plaatsen, met tussen haakjes de frequen-
tie: Amsterdam (13), Rotterdam (11), 's-Gravenhage (10), Verviers,
Hamburg en Utrecht (ieder 4), Breda (2), Londen, Parijs, Venlo,
Gorinohem en DelEt (ieder  1), in totaal dus 53 zakenreizen 127. Na
maart 1878 werden de reizen    niet    met    name    meer    genoemd.
De ste kste indicatie voor het ondernemer-koopmanschap van
Diepen is echter  te  zoeken in  zijn  publicistische  aotiviteiten.

Hoewel het onjuist zou zijn te beweren dat hij zich enkel heeft
beziggehouden met handelspolitieke vraagstukken, kan toch, zoals

wij nog in detail zullen zien in hoofdstuk III, bezwaarlijk worden

121) Maenen, a.w., blz. 125 e.v.
125) a·w., biz. 125: „De aanleg, die reeds zijn voorouders en speciaal zijn vader en
moeder voor de koophandel bleken te bezitten, had zich als het ware in Petrus

samengebald".
126) „Typerend is ook de betrekkelijk geringe betekenis van de uitvinders (= tech-
nici, V. d. D.) voor de verdere economische en organisatorische ontwikkeling van
het productieapparaat, vooral  in de textielindustrie...."  D.  C.  van  der Poel,
Hoofdlijnen der ec:onomische en sociale geschiedenis, dl 2 (Utrecht 1953), blz.
150.

127) Bedrijfsarchief Diepen, Kasboek september 1875-april   1884.
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ontkend dat hij vioh met name op dat terrein het felste heeft ge-
weerd en dat  hij daardoor zijn toenmalige grote bekendheid heeft
verworven. Hij fungeerde daarbij als opvolger van Regout, die v66r
hem even vurig het protectionistische standpunt op handelspolitiek
terrein had verdedigd 128 . Men kan zeker niet in het minst op grond
van zijn publicaties rustig aannemen dat Armand Diepen een onder-

nerner koopman is geweest.

§ 3 Het bedri#

Op   17  decenTber 1865 stierf Jan Nicolaas Diepen, de grootvader
van Armand, op 72-jarige leeftijd. Zijtn beide zoons, de vader en de
oom van Armand, te weten Jan Hendrik Arnold en Karel Indewijk
(Louis), zetten de vennootschap onder de oude naam firma J. N.
Diepen  & Co mort. Lnuis Diepen overleed  op 8 oktober   1870,  nog
maar 42 jaar oud.

„Nu ontstonden er moeilijkheden", schreef Dijksterhuis. „Gaarne
wilde de eenig overgebleven firmant Jan Hendrik Arnold zijn beide
zonen Armand, die in dat jaar huwde, en Gustave in de zaak op-
nemen, maar daartegen bleken onoverkomelijke bezwaren te
staan" 129

Van welke kant dem moeilijltheden kwamen, blijkt uit aanteke-

ningen die onder de familiepapieren aanwezig zijn en die blijkens
handschrift en tekst afkomstig waren van Jan F. M. Diepen <1872-
1930), een van Armands zonen. Hij sohreef over deze aangelegen-
heid: „De weduwe van K. L. Diepen maakte moeilijkheden tegen de

opname van Armand Diepen (mijn vader) en diens broer Gustave".
De weduwe Diepen was waarsohijnlijk tegen het ,toetreden van de
bei{le jongemannen tot (le firma, omdat daardoor de spoeling onge-
twijfeld dunner zou zijn geworden.

Vermoedelijk is de verhouding met de weduwe Diepen daarna
niet helemaal hartelijk meer geworden. In 1873 trad de liquidateur

128) Maenen, a.w., blz. 92.
m)  Dijksterhuis, a.w; blz.  41.
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van de firma J. N. Diepen & Co, J. H. A. Diepen, tenminste
schriftelijk met „mevrouw weduwe Louis Diepen" in de plaats
zijner inwoning in contact, teneinde de liquidatie te kunnen afslui-

ten, dan wel bij geschil over de afrekening eventueel scheidsmannen
te kunnen doen benoemen 180.  De,konsekwentie van het conflict  in
1870 bleek te zijn dat Armand en Gustave Diepen een nieuwe firma
oprichtten, genaamd Gebroeders Diepen, met hun vader, Jan H. A.
Diepen, als commanditaire vennoot.

De oprichtingsakte is op 22 ·november 1870 voor notaris J. A.
Daemen te Tilburg verleden. Uit de tekst ervan blijkt dat tussen de

bmers en hun vader, „de laatste Wethouder, verder allen fabrykan-
ten in wollen manufacturen, wonende te Tilburg, eene Vennoot-

sahap (is) aangegaan, ten doel hebbende het fal, iceren van wollen
en daarmede gelijkstaande stoffen, onder (le firma „Gebroeders
Diepen" met betrekking tot de twee eerstondergeteekenden, en en
commandie, voor zooveel betreft den derden ondergeteekende...." 131.

De nieuwe firma begon met een schone lei. Er werd een nieuwe
fabriek gebouwd en de oude firma J. N. Diepen & Co. werd ge-

liquideerd. De vaste goederen werden op 12 augustus 1872 verkocht
en  de roerende goederen  op 13 augustus  en 26 september   van   dat
jaar 132

Van de verkoping van de firma J. N. Diepen  & Co van 13 augus-
tus    1872   is een document tussen de familiepapieren bewaard   ge-

bleven, in de vorm van een gesehreven lijst der „koopen", met hun
opbrengst. De kavels waren genummerd 1-300, sommige met A, B
en C, en zij bestonden b.v. uit: polka, patentvolkom, spoelkom,
pomp, waterton, ruwmolen, pluismachine, wolmolen, kaardenslijp-
medline,  wijnmolen, assortiment, mule jenny, machindial weefge-
touw, kettingspoelmachine, maar ook uit: spuitje, ijzeren assen,

130) Bedrijfsarchief Diepen, Copiebrievenboek XV (J. N. Diepen & Co), 17 juni
1872-12 april 1873, folio 321.
131) Familie-archief Diepen, Oudste documenten betreffende de respectievelijke
firma's en fabrieken (inv. Becx, Archief, no. 1).
13')  Dijksterhuis,  a.w;  blz.  41.

186



cilinders enz. enz. De duurste aanschaffing was die van Adolph van
Dooren, die voor f 650,- eigenaar werd van een assortiment. Ook
Gebroeders Diepen zelf kocht een en ander uit de aangeboden roe-
rende goederen. De verkoping van  een  deel der roerende goederen
op 13 augustus 1872 bracht in totaal zuiver op f 12.492,45 133.

De firma Gebroeders Diepen sbartte  dus  op  22  november   1870.

De beide vennoten, Armand en Gustave, waren nog jong, respec-
tievelijk 24 en 22 jaar oud; hun vader, de commanditaire vennoot,
was kort tevoren 55 jaar geworden. Of de twee zoons v66r 1870 in
(le vroegere firma hebben meegewerkt en wat zij er dan gedaan
hebben, ·is niet bekend.

De betekenis van Armand Diepen voor de fabriek wordt pas
manifest door het zetten van zijn handtekening onder de akte van
22 november 1870. Tot aan zijn dood, in 1895, is die betekenis
daarna manifest gebleven.

Is  de wollenstoffenfabriek Diepen  in   1870  in een nieuw jasje  ge-
stoken, voor cle buitenwereld betekende het werk van de beide jonge
Diepens de voortzetting van het toen reeds meer dan zestig jaar be-
staande familiebedrijf. Het lijlot dan ook niet zonder zin een meer
uitvoerige beschrijving  van de periode   nd   1870  te doen voorafgaan

door een, ook al door een gel>rek aan gegevens, meer beknopte weer-
gave van de situatie in het familiebedrijf, toen het juridisch nog de

firma J. N. Diepen en Co. was.
Deze paragraaf valt dan ook uiteen in twee gedeelten:

A. De periode van 1845 tot 1870: de firma J. N. Diepen & Co.;
B. Deperiode van 1870 tot 1895: de firma Gel)roeders Diepen, voor

zover geleid door Armand Diepen.

A.

„Den len Januari 1845 ving Jan Nicolaas Diepen een vennoot-
sallap aan met zijn oudsten zoon Jan Hendrik Arnold. Door den

135) Familiearchief Diepen, t.a.p.
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eersten firm ant wenden volgens de acte o. m. ingebraolit fabrieks-

bouw, gereedschappen, toestellen enz. „als in gebruik geweest door
de voormalige thans ontbondene vennootschap Diepen, Jellinghaus
en Co." Na den brand van 1839 was ongeveer terzelfder plaatse een
nieuwe fabriek gebouw<1 die zich, zooals wij in Van der Aa's woor-
denboek lezen, „door hare grootte, sierlijken bouwtrant en hoogst
doelmatige inrichting onderscheidde" 134.

In de nieuwe vennootschap J. N. Diepen & Co. werd de toen nog

vrij recent gebouwde fabriek c. a. i,ngebracht. Tegen welk bedrag is
niet bekend . Financiele gegevens uit de beginjaren van de nieuwe

vennootschap zijn niet beschikbaar. De enige aanwijzing zou wellicht
af te leiden zijn uit een brief van J. N. Diepen aan zijn broer

J. M. Diepen en zijn zwager L. H. Rouppe van der Voort, d.d.
24 december 1844, die o.a. de volgencle passages bevatte:

„Waarde Broeders!
UEd geeerde letteren van 23 dezer benevens de daarbij gevoegde

papieren Zijn mij geworden, waaruit ik bemerk de Erfgenamen van
wijlen onzen Vader Zaliger de massa in de firma Diepen Jellinghaus
& Co mij overlaten voor f 98.000,- met bijvoeging van f 6.000,-
veroorzaakt door een abuis in de cijfers alzoo voor de som van
f 104.000,- tel-wijl ik de abuizen van f 100,- en f 10,- mede
bernerkt heb.

Het is mij aangenaam deze Zaak zoo ver ten einde gebragt is, en

ik hoop dat God mij den zegen zal geven, om voor mij en mijne
familie op eene fatsoenlijke wijze het bestaan daarin te verdie-
nen...." 135

De eerste balans van de firma J. N. Diepen & Co, die
voorhanden is, is die per 31 december 1858. Dat de vennootschap

reeds v6& dat jaar met balansen moet hebben gewerkt, blijkt uit de
nummering  van de grootboekfolids  op <le balans per ultimo   1858.

134) Dijksterhuis, a.w., blz. 32.
136) Familie-archief Diepen, Genealogische, biografische en historische stukken
betreffende de familie (inv. Bea, Archief, no. 2).
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Helaas is het grootboek over deze periode niet teruggevonden. Voor
de vennootschap J. N. Diepen & Co zijn daarom de inventarissen
der lakenfabriek en de balansen over de jaren 1858 tot en met 1865
de oudste bronnen voor financiele gegevens.

Jan Nicolaas Diepen  werd  in 1845, zoals hiervoor reeds vermeld,
het hoofd van de nieuwe firma, waarin zijn 29-jarige zoon Jan
Hendrik Arnold medefirmant was. Of tussen vader en zoon in het
bedrijf een bepaalde taakverdeling was gemaakt, is niet bekend. Wel
blijkt uit de balansen over de jaren 1858 t/m 1965 dat Jan Nicolaas,
de  vader dus, administratief inzicht moet hebben  gehad 136.   De
„Inventaris der Laken Fabriek opgemaakt den 31 December 1859"
is, blijkens het handschrift, door hem samengesteld, evenals de
„Balans over 1859".

Hetzelfde geldt voor de inventarissen per 31 december  1860 t/m
31 december 1863 en de balansen over de jaren 1860 t/m 1862.
De  balans  over  1863  is  niet  van  de  hand  van  Jan  Nicolaas;  van  de
inventaris   per 31 december 1864 heeft 4 alleen   nog de eerste

bladzijde geschreven.
De hiervoor genoemde balansen zijn alle ondertekend, en wel ads

Volgt:

over   1858     J.  H. A. Diepen      J. N. Diepen             -

over   1859     J. N. Diepen          J.  H. A. Diepen Louis Diepen
over   1860     J. N. Diepen            J.  H. A. Diepen Louis Diepen
over   1861     J. N. Diepen          J.  H. A. Diepen Louis Diepen
over   1862     J.  H. A. Diepen      J. N. Diepen Louis Diepen
over 1863 Louis Diepen    J. H. A. Diepen  J. N. Diepen
over   1864     J.  H. A. Diepen Louis Diepen             -
over   1865      J.  H. A. Diepen Louis Diepen             -

Twee dingen vallen hierbij op:
1) Louis Diepen ondertekende voor de eerste maal een balans in

1:6) Bedrijfsarchief Diepen, Inventarissen der lakenfabriek, inclusief balansen, per
ultimo 1858-1865.
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1860,  over  het   jaar 1859, hetgeen overeenstemt   met  de   mede-

deling van Dijksterhuis dat „in 1859.... zijn 3e zoon Karel Lode-

wijk, gewoonlijk Louis Diepen genoemd, als 3e firmant in de
Tilburgsche mak (werd) opgenomen" 137;

2)    Jan Niooleas heeft de balans  over   1864  niet meer ondertekend,

hoewel deze vermoedelijk in februari of maart  1865 is opgemaakt
(onder de balansen over 1859, 1860 en 1861 staat immers res-

pectievelijk vermeld: „den february   1860", „den maart   1861",

„den  maart 1862") en hij eerst in december 1865 is overleden.

Samen met de verandering in het handschrift na de eerste blad-

zijde   van de inventaris   per 31 december    1864   zou   dit   er   op
kunnen wijzen dat Jan Nicolaas zich reeds in het voorjaar van

1865 practisch uit het bedrijf heeft moeten terugtrekken.

Een opmerking onder 66n der balansen, die per ultimo 1859,
werpt een duidelijk licht op de gemoedelijkheid, waarmee in die tijd

boekhoudkundige verschillen konden worden benaderd. Dem op-
merking luitdde, in het handschrift van Jan Nicolaas Diepen:

„N.B.   Bij de opmaking der Balans blijft, niettegenstaancle behoor-

lijke colationneren en herhaalde malen optellen, tussehen

Debiteuren en Crediteuren een verschil bestaan van 89
cents. Zijnde echter bij onderling overleg goedgevonden,
daarin te berusten, en wegens overigens drukke bezigheden

het zoeken naar de oorzaak van het bestaand verschil te
staken".

Onder <le balansen van 1860 t/m 1865 kwamen geen N.B.'s
meer voor, hoewel nietternin in deze balansen grotere verschillen

tussen debiteuren en crediteuren waren dan ultimo 1859, getuige de

volgende gegevens:

97) Dijksterhuis, a.w., blz. 41.
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Balans Debet-totaal Credit-totaal Verschil

1858 f 189.648,33 f 189.648,33 f -,-
1859 f 254.717,52 f 254.718,50 f 0,98
1860 f 241.760,37y f 241.758,36 f           2,01%

1861 f 211.728,63M f  211.526,61M f 202,02
1862 f 210.348,28% f 210.146,26% f 202,02

1863 f  210.761,91y f 210.565,77M f 196,14
1864 f 206,027,97 f 205.830,53 f  197,44

1865 f 205.054,71y f 204.859,063,S f 195,65

De balansen over deze jaren verdienen, evenals trouwens de in-
ventarislijsten per ultimo 1858 e.v., nadere aandacht. Indien de ba-
lanstotalen met elkaar worden vergeleken, kan worden geconstateerd
dat deze zioh in de periode 1858/1865 bewogen tussen

+  f  189.000,-  en  + f 254.000,-. Het eerste bedrag wordt  eind
1858 bereikt, het laatste eind 1859. Daarna neemt het totaal gelei-
delijk af tot + f 205.000,- in 1865.

Voor een inzicht in de financieringsstructuur der onderneming
spreken de detailcijfers een duidelijke taal. De rekening „J. N.
Diepen" paraisseerde per ultimo      1858     tot een bedrag     van
f 160.000,- op de balans, die van „J. H. A. Diepen" voor
f  20.000,_.   Bij  een  balanstotaal  van  + f 189.000,-  was 1het eigen
kapitaal dus rij,kelijk vertegenwoordigd, namelijk met meer dan
95% !

In 1859 stijgt het belanstotaal met meer dari f 65.000,- tot
+ f 254.000,-. Gedeeltelijk werd dit veroorzaakt, doordat Louis
Diepen in de firma werd opgenomen en zijn kapitaalinbreng op de
balans versaheen met een bedrag van bijna f 26.000,-. Het percen-
tage aan eigen kapitaal daalde in (lit jaar echter toch niet onaanzien-
lijk tot ongeveer 79%, wanneer men althans uitgaat van de twee
vorengenoemde grootboekrekeningen plus de rekening „Lmiis Die-

3,pen . De overige balansposten aan de creditzijde, ten bedrage van

f 50.000,_, bestonden voor een deel uit leverancierscrediet, tenvijl
daarnaast in het oog springen:
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a) <le rekening J. v. d. Linden, een kassierskantoor drijvende te
Amsterdam  en   (tot   1876)  een der kassiers  der  ondememing 138 :

+ f 3.000,- credit;
b)   de  prolongatierekening, die alleen  op de balansen   1859  en   1860

voorkwam:   t f 13.000,- credit;
c)  de winst- en verliesrekening: =t f 5.400,- credit.

Bedroeg de deelneming van Jan Nioolaas Diepen  in 1858 precies

f  160.000,_,  in de Ioop der jaren, die volgden, vertoonde zij enige
schommelingen; hetzelfde valt waar te nemen bij de deelnemingen
van Jan Hendrik Arnold en Louis Diepen. Een overzicht hiervan,
benevens een vergelijking van deze deelnemingen met het balans-

toI:aal, uitgedrukt in een percentage van dit laatste, vertoont het
onderstaande beeld:

Ultimo Jan Nicolaas Jan H.A. Louis Tesamen in %
van balanstotaal

1858 f 160.000,- f 20.000,_ f -,- 95%
1859 f 152.474,07 f 23.056,36% f 25.862,095 79%
1860 f 151.136,94 f 20.484,56 f 25.980,41 81%
1861 f 150.390,46% f 16.787,06 f 24.198,82 90%
1862 f 150.653,10 f 10.039,1014 f 21.672,39 87%
1863 f 152.257,49 f 11.490,145 f 18.889,50 86%
1864 f 154.160,16 f 14.540,41 f 18.991,08 91%
1865 f 155.104,77 /2 f  12.626,91 y, f 17.382,38 90%

Hieruit blijkt derhalve dat de bedrijfsfinanciering in deze periode
voor een zeer aanzienlijk deel uit eigen middelen van de firmanten
heeft plaatsgevonden.

Gaan wij thans over naar de debetposten op de hier bedoelde
balansen dan zi enwij dat de hoofdmoot hierbij wordt gevormd door
de post „Lakenfabriek". Op de achtereenvolgende balansen bedroeg
deze post:

1:8) Bedrijfsarchief Diepen, Copiebrievenboek I (J. N. Diepen & Co), 26 juli 1853-
26  augustus 1854, diverse folio's.   In  deze   tijd   was   Van der Linden samen   met

C.   F.   Kamp uit 's-Hertogenbosch kassier. Rond 1870-1872 werden, getuige Copie-
brievenboek   XIV   (16 mei 1871-7   juni   1872) en Balansen, kassiersdiensten   ver
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Balans Lakenfabriek

1858 f 148.664,55

1859 f 158.821,34

1860 f 165.614,88

1861 f   173.076,41 M

1862 f 167.260,53

1863 f 145.193,04

1864 f 145.597,76M
1865 f 154.871,96

Deze ruwe bedragen kunnen wat nauwkeuriger worden geanaly-
seerd met behulp van de inventarislijsten. De toedeling kan geschie-

den aan de volgende onderdelen:

I   „Bedrag der wollen stoffen en veidere goederen en grondstof-
fen";

II  „Bedrag der omschreven gereedschappen";

III „Het fabrieksgebouw met dtiaraan behoorende gebouwen ge-
timmerten en erf, en de op dezelve zich bevindende vastge
maskte gereedschappen als: stoommachine, Assen met toebe-
hooren, verwarming toestel, droogramen, broei en lijmketels, gas
toestel, enzv.";

IV „Gelden in kas";

V „Vorderingen";

VI „Schulden".

richt door V. van Rijckevorsel & Tilman te 's-Hertogenbosch, F. van Lanschot te
's-Hertogenbosch, J. van der Linden te Amsterdam, A. Noorduyn te Nijmegen,
Commandietkas te Rotterdam    en J. Laurijssen te Breda.    Van    1876 af lijkt   de
kassiersfunctie grotendeels te zijn overgenomen door Gustaaf Diepen, die tot eind
1877 weliswaar medefirmant was, maar blijkbaar reeds eerder met kassiersbezig-
heden werd belast.
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Inlien deze medeling geschiedt, komt men tot de volgende op-

stelling

Balans   I     II     III     IV      V      VI

1858 f 80.269,10 f 18.900 f 37.000 f 11.796,55 f 828,96 f      130,06
1859 f 104.434,06 f 18.900 f 37.000 f 975,26 f 902,23 f 3.390,21
1860     f 110.148,10 f 19.4001) f 36.000 4  f 2.658,64 f 617,86 f 3.209,72
1861 f 112.837,11 f 21.150 2) f 37.000 5)     f   4.690,7792 f 528,32 f 3.129,79
1862 f 105.675,14 f 21.150 f 37.000 f 5.311,02 f 474,37 f 2,250,-
1863 f 88.590,69 f 21.150 f 37.000 f 397,47 f 298,43 f 1.945,12
1864 f 86.534,69 f 21.150 f 37.000 f 3.725,41 f 560,06 f 3.372,3992 6)
1865 f 91.483,87 f 23.3503) f 37.000 f 5.163,84 f 1.117,33%    f 3.243,085

Opmerkingen:

1)  aangekocht  in   1860: een „polka volkom"  &  f 500,-;
2)  idem  in  1861: een „polka"  &  f 500,- en een „wolwaschmachine" A f  1.250,-;
s) idem in  1863:  een  „pluismachine"  A f 950,-, een machinale weefmachine  &

f 550,-, verandering van twee assortimenten tot continu & f 700,-;
4)   StO mmachine en gangwerk behoeven   in 1861 grote reparatie   (f  1.000,-);
5) deze reparatie is geschied  &  f   1.000,-;
s)   o.a. „het onzen reiziger  W. J. Teunissen  over 1864 komende, hetgeen abusieve-

lijk  niet  in  (lit  jaar  maar  in  1865 is geboekt" (f 958,65).

1  ".        1Deze nadere analyse van de balanspost „LakenfabrieK  m cie jaren
1858 </m 1865 geeft aanleiding tot enige interessante constateringen:

a) het in „gereedschappen" en „fabrieksgebouw c.a." geinvesteerde
kapitaalvertoonde in deze acht jaar weinig verandeningen. Enige
maohines wer(len aangesehaft en veranderd (totaal voor
f 4.450,-);  de  tot het fabrieksgebouw gerekende  stoommachine
plus gangwerk werden  gerepareerd  (f 1.000,-) ;

tb) van enigerlei systematisehe afschrijvingspolitiek was nog geen

sprake, hoewel de vermindering van de waarde van het „fabrieks-
gebouw" per ultimo   1860  met  f 1.000,- in verband  met  nood-

zake]ijke herstellingswerkzaamheden in zekere zin als een prelu-
deren op afsahrijvingen kan worden beschouwd;

c) het zwaartepunt van de geinvesteerde middelen lag in deze ge-
hele periode duidelijk bij de „voorraden" en „grondstoffen";
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d)  in deze periode,had de fi :ma J. N. Diepen & Co. reeds een rei-
ziger in (lienst! Deze W. J. Teunissen komt op alle balansen per

ultimo 1859 t/m 1865 als crediteur voor. Ook uit het copie-
brievenboek 1853/1854 blijkt zijn werkmamheid voor Diepen.
Uit een ander gegeven 139 zou op te maken zijn dat de reiziger,
althans in 1870, in Eindhoven woonachtig was.

In de periode 1858 2/m 1865 vertoonde de verlies- en winstreke-

ning de volgende saldi:

Balans Saldo Credit/debet

1858        f    -,-
1859 f 5.406,83M credk (= winst)

1860 f 8.186,57 credit

1861 f  6,333,31M credit

1862 f 1.345,93 debet (= verlies)

1863 f 1.305,79M debet

1864 f 704,93% credit

1865 f 1.666,35 credit

Een belangrijke schuldenaar was de reeds eerder vermelde J. v. d.
Linden, die te Amsterdam woonaohtig en 66n der kassiers van de
firma was. Op zijn rekening kwamen in het aangegeven tijdvak
de volgen{le saldi per ultimo december voor:

in 1858 f 8.170,_ debet

in 1859 f 3.053,- credit
in 1860 f 7.400,30 del)et

in 1861 f 432,38 credit
in 1862 f 3.581,98 debet

in 1863 f 12.989,50 debet
in 1864 f 15.351,- debet

in 1865 f 2.461,_ debet.

159) Bedrijfsarchief Diepen, Ingekomen brievenboek augustus 1870-december 1870,
brief no. 225,
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De belangrijkste debiteuren waren evenwel de firma J. Diepen &
Zonen, lakenhandel te 's-Hertogenbosch, en de militaire instanties.

Het del)etsaldo van de rekening J. Diepen & Zonen was achter-

eenvolgens:

per 31-12-1858 f 12.675,62M
per 31-12-1859 f 12.670,15
per 31-12-1860 f 10.058,24M
per 31-12-1861 f 10.109,36
per 31-12-1862 f 10.366,90
per 31-12-1863 f 10.609,83M
per 31-12-1864 f 10.716,693,5
per 31-12-1865 f   11.007,5434

De militaire instanties hadden op het einde van het jaar nog te
betalen:

in 1858 „Koloniaal Werfdepot" f 2.529,66M

„Regt. Veld Artillerie" f   420,89

f 2.950,55M

in 1859 „3e Regt. Infanterie" f 15.024,46
„Koloniaal Wer depot" f 28.396,51
„Veld Artillerie" f 416,97
„5e Regt. Infanterie" f   11.769,12%
„Regt. Rijdende artillerie" f 8.712,71

f 64.319,77%

in 1860 „3e Regement Infanterie" f 12.065,60
„Kolon ia al Werf depot" f 2.787,89M
„Regement Veld artilIerie" f 3.203,34
„5e Regement Infanterie" f 802,60
„4e Regement Dragonders" f 3.374,353,5

f 22.233,79
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in 1861 „3e Regt. Infanterie" f     1.204,70%
„Ministerie van Marine f     1.641,15
„Koloniaal Werfdepot" f 4.582,77

f 7.428,62M
in 1862 „Mineurs en Sappeurs" f 953,5636

„Koloniaal Werfdepot" f 3.872,61
f 4.826,17%

in 1863 „Koloniaal Werfdepot" f   3.760,55

in 1864 „Koloniaal Werfdepot" f 4.730,64

„Reg. Vekl art:illerie" f           652,10

f 5.382,74
in 1865 „Koloniaal Werfdepot" f 5.624,57

„Instructie Bataiillon" f 44,98
„8ste Regt. Infanterie" f 12,35

f 5.681,90

Deze cijfers betreffende de belangrijkste debiteuren in de periode
1858  t/m 1865 laten  (le volgende conclusies  toe:
a) de firma J. N. Diepen & Co. was kennelijk :bereid en in staat

constant voor grote bedragen leverancierscrediet te verstrekken
aan haar grootste afnemers: de verwante lakenhandel in Den
Bosch en de militaire instanties. De debet saldi van beide groepen
afnemers samen vertonen het onderstaande beeld:

ultimo 1858 f   15.626,18
ultimo 1859 f 76.989,92%
ultimo 1860 f  32.292,03 M
ultimo 1861 f 17.537,98%
ultimo 1862 f 15.193,07%
ultimo 1863 f 14.370,38%
ultimo 1864 f    16.099,43 M
ultimo 1865 f 16.689,44%
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b)   het is duidelijk dat vooral in de jaren  1859 en 1860 grote eisen

zijn gesteld aan de firma J. N. Diepen & Co., teneinde de leve-
rancierscredieten op het einde van die jaren te kunnen finan-

cieren; men heeft toen kentnelijk een beroep moeten doen op
extra vreemde middelen, omdat de normale middelen niet toe-
reikend waren. Vandaar ook dat op de balansen per ultimo 1859
en   1860  een post „Prolongatierekening" paraisseert, respectieve-

lijk groot f 12.987,- en f 14.985,-. In de andere jaren komt

deze post niet voor;

c)  het is opvallend dat onder de afnemers in militaire kring er 66n
is die in deze periode constant op de balansen prijkte: het Kolo-
niaal Werfdepot. Dit komt wel overeen met de mededeling van
Dijkste huis: „Onaf ebroken hadden ook leveringen plaats aan
het Koloniaal Werfdepot....

" 140
, maar de verzamelde cijfers doen

zien dat dit depot vermoedelijk wel meer was dan zo maar een
afnemer, namelijk de belangrijkste en meest constante afnemer
in militaire kring in deze periode.

De inventarislijsten over het hier behandelde tijdvak geven ook

belangwekkende informaties over het productieprogramma der firma,
over de omvang van de voorraden goederen, grondstoffen en hulp-
grondstoffen, alsmede over de in d:ie tijd hiervoor geldende prijzen.

Eerder weIden reeds vermeld de ,bedragen, toe te delen fian de

„wollen stoffen en verdere goederen en grondstoffen", als onder-
delen van de balanspost „Lakenfabriek". Omwille van de overzichte-

lijkheid worden deze bedragen :thans nog eens herhaald en meteen

nader gesplitst onder de hoofden „voorraden goederen", „voorraden

grondstoffen" en ,voorraden hulpgrondstoffen". Al deze bedragen
moesten uit de inventarislijsten wor(len berekend.

140) Dijksterhuis, a.w., blz. 35.

198



Ultimo wollen voorraden voorraden voorraden hulp-
stoffen enz. goederen grondstoffen grondstoffen

1858 f 80.269,10 f 31.090,15 f 45.365,54 f 3.813,41

1859 f 104.434,06 f 47,859,46 f 52.906,78 f 3.667,82
1860 f 110.148,10 f 41.674,65 f 64.325,10 f 4.148,35
1861 f 112.837,11 f 60.398,- f 48.211,05 f 4.228,06
1862 f 105.675,14 f 60.623,77 f 39.688,91 f 5.362,46
1863 f 88.590,69 f 48.768,16 f 36.058,04 f 3.764,49
1864 f 86.534,69 f 49.872,85 f 34.185,50 f 2.476,34
1865 f 91.483,87 f 42.724,165 f 43.218,469 f 5.541,24

Duidelijk blijkt hieruit dat bij een bedrag aan „voorraden hulp-
grondstoffen" dat relatief geringe sohommelingen liet zien, de be-

"                                                            "dragen aan „voorraden goederen en „voorraden grondstoffen  wel
flink naar boven en beneden fluctueerden. Opmerking verdient dat
irn dit achtjarig tijdvak gedurende de eerste drie jaren het bedrag
aan„voorraden grondstoffen" dat aan„voorraden goederen" aanmer-

kelijk overtrof, dat gedurende de vier volgende jaren het omgekeerde
het  geval was, terwijl  in   1865 beide bedragen vrijwel in evenwioht
waren gekomen. In hoeverre hierbij sprake is geweest van een be-
paalde bedrijfspolitiek, is nia na te gaan.

De inventarislijsten der firma J. N. Diepen & Co. maken, voor
"

wat het onderdeel „voorraden goederen betreft, onderscheid tussen
„Stoffen" en „Winkelgoederen".   Van   1860  af  was er, binnen  het
ram der „Stoffen", sprake van een der<le categorie, te weten de
„Modestoffen". Onder „Stoffen" werden  in 1858 bijvoorbeeld  be-
grepen: ordinair laken, gekeperd onderofficierslaken, uitmonsterings-
laken, keper laken, kapotten laken, (voor kapothoeden en -jassen),
marinelaken, onderofficierscircassienne, trijtwitlaken, alles voor mili-
taire kleding.

Onder „Winkelgoederen" (eveneens nog tamelijk zware stoffen

voor burgerkleding) in hetzelfde jaar: domets, keperdomets, flanel,
ponceauflanel, karmozijnflanel, fijnflanel, baaien, duffel, vries: later
ook: Engelsch monster, imperiaal, bever.

Onder „Modestioffen"  (voor het eerst  in 1860): satin, laine, tricot,
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buskin; later ook: douski,n, broekstof, zwart geript, zwart laken,
zwart satin. Dit waren lichtere, meer modieuze en soepele stoffen.

De betekenis van de genoemde drie categoriean, „Stoffen", „Win-
kelgoederen" en „Modestoffen" voor het productieprogramma van
de firma kan misschien worden afgelezen aan de mate waarin zij in
in de voorraden op het einde van de diverse jaren zijn voorgekomen.
Thans volgt dan de nadere detaillering van de post „voorraden goe-

.deren :

Ultimo „voorraden „Stoffen" „Winkelgoederen" „Modestoffen"
goederen"

1858 f 31.090,15 f 25.684,16 f 5.405,99 f  -,-
1859 f 47.859,46 f 44.378,78 f 3.480,68 f    -,-
1860 f 41.674,65 f 35.888,31 f 5.247,84 f 538,50
1861 f 60.398,- fsl.302,31 f 8.475,92 f 619,77
1862 f 60.623,77 f 49.346,32 f 10.586,36 f 691,09
1863 f 48.768,16 f 36.763,36 f 10.819,87 f 1.184,93
1864 f 49.872,85 f 36.665,40 f 12.231,69 f 975,76
1865 f 42724,165 f 35.546,55% f s.444,265 f 1.733,3414

Geconstateerd kan dus worden:
a)   dat de „Modestoffen"  voor het eerst  eind   1860  in de goederen-

voorraad zijn voorgekomen. Hun aanwezigheid duidt hoogst-
waarschijnlijk op een poging tot uitbrekling van het assortiment.
De verzamelde cijfers wijzen echter geensvins op een revolu-
tionaire verandering in het productieprogramma, hoewel het
bedrag  van 1865, vergeleken  met  dat  van 1860, relatief  geno-
men toch niet onaanzienlijk was gestegen;

b) gedurende de gehele periode is het zwaartepunt ontegenzeglijk
blijven liggen bij de „Stoffen", waarvoor, gezien de aaId van
de voorraden, zonder bezwaar „militaire stoffen" gelezen mag
worden;

c)    de categorie „Winkelgoederen"  leek van  1860 af geleidelijk meer
beteken  te krijgen;   in   1865  viel  zij - nogmaals gezegd:   voor

zover uit de voorraden af te lezen - plotseling tot het peil van
1860 terug.
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Ten sanzien van de prijzen der goederen kan aan de hand van de
inventarislijsten worden vastgesteld dat, evenals er een spreekwoord
bestaat „zoveel hoofden, zoveel zinnen",  er  rond   1860 een spreek-
woord had kunnen gel(len „zoveel stukken wollen stof, zoveel prij-
zen".

Zowel voor (le stoffen, als voor de winkelgoederen, als voor de
modestoffen werden voor het opmaken van de inventaris verschillen-

de prijzen g€hanteerd, die voor de diverse rollen stof dikwijls sterk

uiteenliepen. Alleen al onder de „Stoffen" werden in 1858 niet
minder dan 48 verschillende prijzen vermeld, bijvoorbeeld drie voor
„donker blaauw or(linair laken", vijf voor „licht blaauw ordinair
laken" (bij wijze van voorbeeld: f 101,-, f 96,50, f96,-, f 88,- en
f 80,_ per eenheid, al naaigelang de hwaliteit), drie voor „donker-
blaauw gekeperd onderofficierslaken", drie voor „donkerblaauw ge-
keperd onderofficierslaken", enzovoort. Bij de „Winkelgoederen" was
de diversiteit nog groter! Een bijzondepheid hierbij was overigens
dat deze werden .berekend tot {len verkoopprijs wordende daarvan

.afgetmloken voor gereedmaken, verzenden, reiskosten A 5%, 20%....
Van    1864   af   werd dit percentage teruggebraoht   tot   1 5%   voor   do-

mets, gekeperde domets, flanel en gekeperde flanel, terwijl de 20%
van voorheen bleven ge]den voor „8/4 en 5/4 'breede Baaijen....
worden daarvan afgetrokken 20% voor verwen van eenige stukken

opmaken reiskosten  en   5 % korting".
"Ook over de in de bestude£Ide periode gel)ruikte „grondstoffen

verschaffen de inventarislijsten verschillen(le bijzonderheden. Zo
leren   zij ons bijvoorbeeld   dat   van   de in totaal   ruim f 45.000,-,
waarop de voorraden grondstoffen   in 1858 werden getaxeerd,   niet
minder dan f 20.000,- waren geinvesteerd  in  „fijne wol"  en  ruim
f 11.000,- in „ordinaire".

De fijne wol bestond in dat jaar uit Silezische wol, Sidney wol,
Kaapwol, Australische wol, Buenos Ayres wol en Odessa wol. De ge-
middel{le prijs  van deze wollen  op de balans varieerde  van  f 2,02
tot f 4,80 per pond; de gemiddelde prijs van de gehele voorraad fijne
wol bedroeg f 2,68 per pond.
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De ordinaire wol bestond uit: Buenos Ayres wol, Stofwol, Luth-
wol en Transsilvanisohe wol, met gemiddelde prijzen varierende van
f 0,84 tot f 2,37 per pond  en  een  gemiddelde prij,s van  de hele partij
van f 1,55 per pond (1858).

Andere grondstoffen waren: grove wol (eveneens uit diverse lan-
den),   gemiddeld   f 1,30   per pond; kammeling   -   f 2,39   per   pon(1,

kunstwol  -  f 0,69  per pond, gesponnen garen  -  f 1,71   per  M  pond,
andere garens, lijstgaren en htoen.

Ook in de jaren na 1858 bleef de na<h-uk vallen op de fijne en
de ordinaire wollen. Diverse namen van wolsoorten werden  onder

deze verzamelbegrippen vermeld, zoals: Port Philipwol, fijne Duit-
sche wol, Portugalsche wol, Spaansche wol, Magador wol, Supra
Saxisohe wol, Vette merinos, Kempische landwol, Sohaaps grauwe
lijst wol, Smirna wol, Boheemsche wol, Westphaalse wol, Hangaar-
sche wol, Montevi(leo wol, Duvet.

De indruk wordt tn ieder geval gevestigd dat bij de firma J. N.
Diepen & Co. in de jaren 1858-1865 vele wolsoorten in de diverse
stoffen zijn verwerkt. Deze grondstoffen wer<len betrolden van ver-
schillende makelaars. De firma onderhield in dat opzicht connecties
met de Nederlandsche Handel Maatsohappij te Amsterdam, met
J. Winand te Tilburg, met Storman en Berkemeier te Amsterdam,
Deoker, M. Oppenheim te Brussel, Viguie, Bethman, C. Wouters
te Till)urg, Gebr. Deen te Tilburg, Reichenheim, Nouhuis en
anderen. Zulks bleek uit de opgaven van de voorraden in 1858 en

volgende jaren, waarin bij de balen wol, enzovoort, de facturen
vermeld ston{len, waarmee zij aan de firma Diepen wer(len afge-
leverd. De firma kocht zowel bij Nederlandse als bij buitenlandse
makelaars de benodigde wol.

Versohillende van deze wolhandelaren dreven hun commercie
te Amsterdam. Zij gaven vermoedelijk telkens via folders aan de
wollenstoffenfabrikenten kennis van hun verkopingen. Zo meldden
de makelaars Abraham Balthazar van der Vies, Lodewijk Albert

Kesper, Otto van der Vies en Hendrik Willem Kesper L.Az., onder
andere  aan de firma Diepen  dat  zij „op Dinsdag den 13den  Sep-
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tember  1859,  des avonds  ten  5% Ure precies, ten huize van  A.  van
Es, in de Brakke Grond, in de Nes, te Amsterdam" ten overstaan

van de heer J. Goldsmit, deurwaaider, in het openbaar zouden ver-

kopen: „208 balen gewasschen Kaapsche en 33 dito Port Philip
Wol, benevens 5 balen Angora Geitenhaar en 2 dito Leccagie of
Afval van Turksch garen".

Vermoedelijk heeft de firma Diepen op deze veiling geen aan-
kopen gedaan. Wel had zij f 2,- legesgeld moeten betalen voor de
twee folders, in het Duits en in het Nederlands gesteld, die waren

toegezon{len. Opvallend was dat de Nederlandse „Notitie" veel min-
der details over de te veilen wol en geitenhaar bevatte dan de Duitse

„Besohreibung und Taxation". Op de laatste was met name plaats
ingeruimd voor „Taxation in Cents per Kilogram" (varierende van
160 tot 250 voor de Kaapsche Wol, van 210 tot 270 voor de Port
Bhilipwol,  van   150  tot  250  voor het Angora Geitenhaar)  en  voor
„Gewicht der Ballen in Kilogram" (varierende  van   80  tot  150  kilo-

gram).
De „Verkoop-Conditien" waren duidelijk en uitvoerig aangegeven.

Met de in het voorgaande genoemde makelaar L. A. Kesper heeft
de firma Diepen in die tijd wel zaken gedaan 141,

Onze kennis betreffende de firma Diepen in de jaren 1858-1865
is niet groot. Daarom is het interessant nog te kunnen vermelden
dat  het „Winkel Rekeningen  Boek  1860" enig inzicht verschaft  in
het bestand aan klanten in de sfeer van de winkelgoederen 142.  Uit
dit boek blijkt dat in genoemd jaar, 1860 dus, meer dan 100 kopers
van winkelgoederen voor kleinere of grotere bedragen aan de firma
Diepen betalingsplichtig zijn geweest. Onder hen bevonden zich
bekende ou{le namen uit de textielhandel, zoals Bahlmann

141) Hoe zulks van de zijde van de koper, i.c. de firma Diepen, in zijn werk ging,
kan worden afgeleid  uit   het in aantekening 138 genoemde Copiebrievenboek   I,
aan de hand van enige uitgegane brieven, geschreven door J. H. A. Diepen.
142) Bedrij fsarchief Diepen, Winkel Rekeningen   Boek   1860.
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& Cie w Rotterdam, Den Haag en Nijmegen ,C. & A. Bren-
ninkmeyer te Sneek, Stockmann & Zonen te Sneek en Bolsward, en
722lberg te Leiden. Het contact met deze en andere klanten met
bekende namen (o.a. Bahlmann te Amsterdam en Groningen, Gebr.
Lampe te Sneek) dateerde minstens al van een tiental jaren vroeger,

hetgeen blijkt uit aantekeningen in een „Factuurboek", dat liep van
november 1851 tot oktober 1854143.

B.

Een onbekende, die vri»rel zeker Herman Diepen, een der zonen

van Armand, is geweest, iheeft op <le ldemband, die de kladinven-
tarissen van ultimo  1871 t/m ultimo 1894 bijeenhoudt, geschreven:

„Bewaren! Interessant voor de Geschiedenis der Firma" 144,

Dem notitie kan alleen maar worden onderschreven. De bedoelde
kladinventarissen bestrijken de hele periode van het ondernemer-
schap van Armand Diepen. Zij zijn tot en met 1891 voor een be-
langrijk deel door hem zelf op sahrift gesteld, en voorzover zij niet
van zijn hand waren, bemerkt men aan de annotaties dat hij er in
ieder geval de „finishing touch" aan heeft gegeven. Nog maar enige
weken voor zijn dood (23-2-1895) heeft hij in zijn kraohtige, karak-
teristieke handschrift  onder de Inventaris   1894, die gelardeerd  was
met diverse van zijn aantekeningen, geschreven: „Tilburg, 7 febru-
ari 1895"!

De Gel)roeders Diepen hebben, zoals wij reeds eerder zagen, een
nieuwe fabriek gebouwd, met grotendeels nieuwe machines en een

geheel nieuwe financiele opzet. De start   in    1870   was   nog  erg  be-
scheiden.  Uit het grootboek 145  was het mogelijk de balans per  31

december   1870,   ruim een maand   na het begin der nieuwe firma
dus, te reoonstrueren.

143) Bedrijfsarchief Diepen, Factuurboek november 1851-oktober  1854.
m) Bedrijfsarchief Diepen, Klad-inventarissen der machinerieen, gebouwen etc.
per ultimo 1871-1894.
145) Bedrijfsarchief Diepen, Grootboek van  1  januari  1871  tot 31 december  1877.
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Deze balans vertoonde, in vereenvoudigde vorm, het volgende
beeld.

Balans Gebroeders Diepen, 31 december 1870
Debet Credit

Fabriek f 48.602,65 J. H, A Diepen f 25.985,92 4
J· N. Diepen & Co. f 8.711,22
Armand Diepen f 3.000,_
(dep. rek. 5%)
Crediteuren f 10.905,50 4

f 48.602,65 f 48.602,65

In  het  jaar   1871, het eerste volle  jaar  van de firma Cebroeders
Diepen, verander<le haar positie volkomen. Aan het einde van dat
jaar was hoar Wans als volgt samengesteld 146.

Balans Gebroeders Diepen per 31 december 1871

Debet Credit
Fabriek

f     107.311,34                  J.   H. A. Diepen f  26.840,33 
Diversenrekening f 4.789,52 J. H. A. Diepen
Debiteuren f 1.069,14 (d. 39,%) f     4.289,12

J. H. A. Diepen
(d. 4%) f        1.560,-
J. N. Diepen & Co f 19.496,889,
J. N. Diepen & Co
(d. 5%) f 5.013,83
Armand Diepen f 5.782,14
Armand Diepen
(d.     3 1/2 %) f 407,50
Armand Diepen
(d. 5%) f 4.936,98
Gustave Diepen f   5.548,51
Gustave Diepen(b.)        f 2.700,-
Bank (V. v. Rijckevorsel
& Tilman
te 's-Hertogenbosch) f  18.427,34
Crediteuren f 18.167,36

f 113.170,- f 113.170,-

N.B.  d. = deposito-rekening; b. = bijzondere rekening.

146) Bedrijfsarchief Diepen, Inventarisboek inclusief balansen, per ultimo    1871-
1885 ((le balansen 1877-1881 ontbreken).
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De *bei(le posten J. N. Diepen & Co werden met de liquiderende
firma  van  die naam vereffend  op 6 maart 1872, vermeerderd  met
rente 147.

Op het einde  van   1872  was de sit:uatie   als   in de onderstaande
balans aangegeven.

Balans Gebroeders Diepen  per 31 december   1872

Debet Credit

Fabriek f 114.157,63 J. H. A. Diepen f 72.863,73M
Diversen- J. H. A. Diepen

rekening f 6.364,89M Cd. 3%%) f 4.562,04
Banken: J. H. A. Diepen
v. Rijckevorsel (d. 4%) f      1.560,-
& Tilman f 1.746,67 Armand Diepen f 6.585,51 M
Correspondent Armand Diepen
Ned. Bank f 125,- (d. 33/2%) f    407,-

Debiteuren f 3.688,04 Armand Diepen
(d. 5% ) f 4.936,98
Gustave Diepen f 6.095,98
Wed. J. N. Diepen f 4.028,60
Crediteuren f 25.043,26%

f 126.082,23% f 126.082,23M

N.B. d.=deposito-rekening.

Het inventarisboek verschaft ons inzioht in het verdere verloop
van de balanstotalen  t/m 1885, namelijk:

per 31-12-1873 f 152.272,12
per 31-12-1874 f 171.841,97
per 31-12-1875 f 174.260,45M
per 31-12-1876 f 160.294,49%

147) Bedrijfsarchief Diepen, Copiebrievenboek XIV, folio 613.
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per 31-12-1877
per 31-12-1878 Deze balansen werden, zo vermeldt het in-

per 31-12-1879 ventarisboek, ingeschreven in het verloren ge-
per 31-12-1880 gane „geheimboek".

per 31-12-1881

per 31-12-1882 f 238.635,82
per 31-12-1883 f 256.112,02%
per 31-12-1884 f 234.929,46%
per 31-12-1885 f 238.171,86

Uit het voorgaan<le blijkt dat J. H. A. Diepen, de commanditaire

vennoot, van het begin af een belangrijke financiale positie in de
nieuwe firma heeft ingenomen. Vooral  in   1872,  het  jaar  van  de  li-
quidatieverkopen  van de firma  J. N. Diepen  &  Co 148,  werd  zijn
betekenis voor de financiering van de firma volkomen duidelijk. In
de daaropvolgende jaren stak hij geleidelijk aan meer geld in de
nieuwe zaak:

per 31-12-1873 f 84,599,67M
per 31-12-1874 f 88.556,943,6
per 31-12-1875 f 93.301,10M
per 31-12-1876 f 88.030,623'5
per 31-12-1877 f 102.571,53

Zijn betekenis als financieringsbron wordt nog sprekender, als
men de bedragen ziet, waarmee zijn zoons Armand en Gustave in
de periode 1871 t/m 1877 in de firma hebben geparticipeerd:

Armand Gustave

31-12-1871 f 5.782,14 f 5.548,51
31-12-1872 f 6.585,51% f 6.095,10
31-12-1873 f 8.693,223,5 f 8.155,91
148) De slotfase daarvan  viel   in het voorjaar   van   1873   en   is  goed   af te lezen   uit
Copiebrievenboek XV, met name uit brieven aan J. v. d. Linden, Amsterdam
(folio  319)  en  F. van Lanschot, 's-Hertogenbosch (folio's   326,  327  en  328).
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31-12-1874 f 11.696,773,5 f   11.141,62M
31-12-1875 f 13.135,53% f 9.449,63
31-12-1876 f 11.305,71 f 5.980,64
31-12-1877 f 5.575,65 f 2.129,87

Helaas ds niet na te gaan hoe de kapitaaldeelnemingen van
J.   H.  A.  Diepen en Armand Diepen  zieh  na 1877 hebben ontwik-
keld. Gustave Diepen speelde toen niet meer mee. Hij verliet per
31 december 1877 de zaak, om enige tijd later het correspondent-
schap van de Nederlandsche Bank van zijn vader over te nemen,
namelijk in  juli  1878149.

De akte, waarbij deze mutatie werd vastgelegd, werd verle(len

voor notalis J. A. Daamen te Till)urg op 19 maart 1878. Daarin

kwamen J. H. A. Diepen, A. L. A. Diepen en J. H. Gustave Diepen
overeen „dat (le tusschen hen bestaande te Tilburg gevestigde ven-

nootschap onder de firma„Gebroeders Diepen" zal zijn ontbon(len
welke ontbitnding geacht wordt te zijn ingegaan ultimo December

jongstleden. Dat de vennoot Arnold Leon Armand Diepen de be-
voegdheid zal hebben de firma der ontbondene vennootschap aan
te houden en onder die firma de fabrieks- en handelszaak voort te

zetten" 150.

Weliswaar zijn over de jaren 1882 t/m 1885 weer wel balansen

beschikbaar, maar de  kapitaalspositie hierin verbergt zich weer aohter
de term „geheimboek". Wel kan warden geconstateerd dat J. H. A.

Diepen en Armand Diepen samen in die jaren een kapitaal hadden

geinvesteerd van
per 31-12-1882 f 135.247,79
per 31-12-1883 f 140.071,47
per 31-12-1884 f   146,834,02
per 31-12-1885 f 148.589,96%

Behalve met kapitaalsbedragen wed de firma, zoals uit de balan-

sen blijkt, ook gefinancierd met rente-dragende deposito·rekeningen,

149)    Dijksterhuis,   a.w.,   blz.    5 1.
150) Familie·archief Diepen, Oudste documenten betreffende de respectievelijke
firma's en fabrieken (inv. Becx, Archief, no. 1).
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een soort leningen dus, wier grootte evenwel in de loop van een jaar
door stortingen, opnemingen en halfjaarlijkse rentebijschrijvingen
aan fluctuaties onderhevig was.

De rente bedroeg 3M%, 4% of 5 %. Toch is deze vorm van geld-

verschaffing maar van ondergeschikte betekenis gebleven.

De in welke vorm ook beschikbare gelden waren in hoofdzaak

nodig voor de financiering van „de fabriek". Uit de,klad-inventaris-
sen  en het inventarisboek 151  valt  op te maken dat dit begrip zeer
ruim moet worden genomen. Men verstond eronder de onderneming

"
met alles wat „drum und dran" was, de „going concern  dus. De
term „fabriek" in de balansen omvatte daarom zowel de voorraden
als de afgewerkte produeten, zowel de gebouwen als de machinerie-

en, enzovoort.

Over dit onderdeel „fabriek" zijn nog vollediger gegevens voor-
handen dan over de totale balansposities, omdat de ]dad-inventaris-
sen ons gedetailleerde informaties verschaffen, niet alleen over de
periode t/m 1885, maar ook over de jaren 1886 t/m 1894.

In het overzieht op blz. 210 werden deze gegevens verwekt. Voor
een betere leesbaanheid werden alle bedragen naar beneden afge-

rond op hele guldens. In dit overzicht is de betekenis der kolommen

de volgende:
I wollen, kamlingen en kunstwollen;
II garens;
III buckskins;
IV lakens;
V diverse ingredienten;
VI  gebouwen, machinerieen, enzovoort;

VII  positief of negatief verschil van verdere vorderingen en schul-
den, waaronder de fabriekskas;

VIII totaal „fabriek".

151) Bedrijfsarchief Diepen, Klad-inventarissen enz. en Inventarisboek enz. (vgl.
aantekeningen    144   en    146).
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Ultimo          I             II             III            IV            V            VI           VII          VIII

1871 31819 8.530 5.777 18.101 1.681 39.299 + 1.103 107.311

1872 22.886 12.418 9.070 8.357 2.430 60.612 -- 1.616 114.157

1873 16.731 15.696 17.399 15.212 3.195 64.748 -- 609 132.292

1874 14.507 26.382 15.891 25.277 3.055 63.228 + 544 148.886

1875 17.100 18.525 13.005 24.256 2.231 61.668 + 538 137.326

1876 22.348 18.960 17.713 16.420 2.125 59.151 + 1.372 138.093

1877 19.344 8.343 17.291 40.845 2.099 60.282 -r 140 148.348

1878 15.438 14.195 16.796 25.695 2.344 63.033 -- 725 136.777

1879 12.896 15.020 17.463 26.137 2.321 63.862 - 5.091 132.611

1880 33.696 22.436 15.494 51.388 2.213 69.230 - 2.823 191.635

1881 16.217 10.313 13.107 9.309 2.016 69.156 -3.117 117.003

1882 31.684 21.790 23.401 22.680 1.844 66.266 + 21 167.688

1883 33.923 19.404 12.510 45.957 1.710 67.833 -- 388 180.951

1884 42.915 21.722 10.962 34.630 3.005 63.529 -- 1.673 175.092

1885 36.311 19.341 10.083 35.409 1.449 59.853 + 2.669 165.117

1886 50.614 14.476 10.178 33.670 1.484 55.010 + 1.547 166.981

1887 55.215 19.355 4.167 36.949 1.588 52.228 + 1.182 170.685

1888 44.599 25.555 8.068 35.190 1.728 49.687 + 779 165.610

1889 67.636 18.073 6.174 30.906 2.059 49.102 + 2.500 176.453

1890 73.547 18.700 1.998 46.300 1.310 74.529 + 154 216.340

1891 62.175 18.845 3.496 ' 72.201 2.501 72.350 + 2.157 233.279

1892 59.515 21.409 9.067 31.580 1.868 72.673 + 1.879 197.996

1893 52.348 7.971 4.170 30.900 1.510 70.855 + 1.614 169.371

1894 44.978 15.968 4.157 51.846 1.441 73.917 + 231 192.541

Uit het weergegevene, dat een tijdsbestek van meer dan twintig
jaar omvat, waarin Armand Diepen de scepter over de onderneming
zwaaide, vallen enige conclusies te *trekken:

a) de bedragen, die benodigd waren voor de financiering van de
voorraden gDond- en hulpstoffen, halfproducten en afgewerkte
producten, fluctueerden van jaar tot jaar zeer sterk. Het
maximum bedroeg  + f 160.000,-  <in  1891), het minimum
+   f 50.000,-  (in   1881);

b) ook b de onderlinge verhou(ling tussen grondstoffen, half-pro-
ducten, enzovoort, kwamen van jaar tot jaar grote verschillen

voor;
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c) de fluctuaties in de post gebouwen, machinerieen, enzovoort,
waren, behoudens twee grote pieken en een kleine, tamelijk
ploeiend.

Het lijkt interessant laatstgenoemde post na(ler te gaan bekijken,
omdat uit de fluctuaties hierin een en ander kan worden vastgestel{1,
zowel over het investerings- als over het afschrijvingsbeleid binnen
de firma Gel)roeders Diepen.

Op de tweede balfins der firma, die per 31 december 1871, prijkte
de „fabriek" voor f 107.311,-. Hierin vormde het onderdeel „ge-

.
bouwen, maehinerieen, enzovoort een bedrag van f 39.299,-.

Op  de  balans  per 31 december   1894, de laatste die tijdens  het
leven van Armand Diepen werd samengesteld, moet, blijkens de

"
klad=inventarissen, de post „gebouwen, machinerieen, entovoort

In gebouwen, machines enz. geinvesteerde bedragen (in guldens)
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zijn ,oorgekomen ,oor f 73.917,-, in het totaalbedrag van
f 192.541,- voor de fabriek.

Van de jaren tussen   1871   en   1894  zijn er enige duidelijk  te  be-

stempelen als „uitschieters" op investeringsgebied. Men zie hiervoor

de grafiek op Mz. 211.

Deze jaren zijn:
a) 1872/1873 - stijging met + f 25.000,-;
b)  1880 - stijging met f 6.000,-;
c)     1890 - stijging  met   + f 25.000,-.
In alle andere jaren waren de fluctuaties, dhetzij naar boven, hetzij
naar beneden, van beperkte omvang. Daarbij waren de dalingen
een gevolg van voortgezette aLschrijvingen bij geen of geringe aan-
schaffingen of vernieuwingen.

Uit de klad-inventarissen blijkt dat de afschrijvingen wegens de-
preciatie voor de diverse gebouwen, machines, gereedschappen, en-
zovoort, verschi lend waren. Soms werd niet afgeschreven (grond),
meestal echter 5 A 10%, soms ook 30% (bepaalde gereedsehappen).

Bij wijze van voorbeeld wordt hieronder de afschrijvingspolitiek
gedurende 1871-1894 met betrekking  tot het subonderdeel „gebou-

"wen nader gespecificeerd en uitvoerig weergegeven. Dit was het
belangrijkste gedeelte van de balanspost „gebouwen, Inachinerieen

"enz.  en de afschrijvingspolitiek was op dit print 1liet meest sprekend
en interessant.
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In de post „gebouwen" waren begrepen: fabrieksgebouw(en),
kantoor, put, ketelhuis, stenen schoorsteen, loods, perskamer, enz.

Afschrijvingen „gebouwen" 1871-1894

Vorige Waarde v66r
Jaar Geinvesteerd „Depreciatie"

In % Balanswaarde

balanswaarde afschrijvingen (afgerond) per ultimo

1871 f 14.095,- f -,-    f 14.095,- f  422,-      3 f 13.673,-

1872 f 13.673,- f 6.132,- f 19.805,- f   535,-       3 f 19.270,-

1873 f 19.270,- f 1.538,- f 20.808,- f   624,-        3 f 20.184,-
1874 f 20.184,- f 389,- f 20.573,- f    617,-          3 f 19.956,-
1875 f 19,956,- f 469,_ f 20.425,- f   660,-       3 f 19.765,-

1876 f 19.765,- f 580,- f 20.345,- f   609,_       3 f 19.736,--

1877 f 19.736,- f 255,- f 19,991,- f   597,-       3          f 19.394,-

1878 f 19.394,- f 62,- f 19.456,- f   583,-        3 f 18.873,-
1879 f 18.873,- f 198,- f 19.071,- f 930,- 4h f 18.141,-
1880 f 18.141,- f 7.792,_ f 25.933,- f 1.296,-          5               f 24.637,-

1881 f 24.637,- f -,-     f 24.637,- f 1.387,-             5,6 f 23.250,-
1882 f 23.250,- f 1.482,- f 24.732,- f 1.252,-          5 f 23.480,-
1883 f 23.480,- f -,-     f 23.480,- f  1.250,-               5 f 22.230,-
1884 f 22.230,- f 178,- f 22.408,- f 1.258,- 5 /2 f 21.150,-
1885 f 21.150,- f 389,- f 21.539,- f 1.539,-         7 f 20.000,-
1886 f 20,000,_ f 800,_ f 20.800,- 11.300,-        65 f 19.500,-
1887 f 19,500,- f 398,- f 19.898,- f l.298,- 6K f  18.600, -

1888 f 18.600,- f 150,- f 18.750,- f 1.000,- 5% f 17.750,-
1889 f 17.750,- f 50,- f 17.800,- f 1.000,-         6 f 16.800,-
1890 f 16.800,- f 12.599,_ f 29.399,- f 1.199,_ 3y f 28.200,-
1891 f 28.200,- 145,- f 28.345,- f  1.000,-                35 f 27.345,-
1892 f 27.345.- f 150,- f 27.495,- f 695,_ 25 f 26.800,-
1893 f 26.800,- f 442,- f 27.242,- f 742,- 25 f 26.500,-
1894 f 26.500,- f 2.030,- f 28.530,- f 1.000,- 35 f 27.350,-

Uit dit overzicht kan worden afgelezen:
balanswaarde 1-1-1871 f 14.095,-
geinvesteerd 1871-1894 f 36.228,-

totaal f 50.323,-

„depreciatie" 1871-1894 f 22.793,-
balanswaarde 1-1-1895 f 27.530,-

Nog kan hieruit worden berekend:
- gemiddelde waarde v66r afschrijvingen 1871-1894 :

f 535.557,-
= f 22.314,-;

24
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- gemiddel{le „depreciatie" 1871-1894 :

f 22.793,-
- f 949,_.

24

- gemiddeld afschrijvingspercentage 1871-1894 :

f 949,_ - 49%.
f 223,14

.
In  de jaren 1879-1889 hebben de afschrijvingen op „gebouwen

zich dus boven het gemiddeld afschrijvingspercentage bewogen; in
de jaren 1871-1878 en 1890-1894 daar beneden. Het samenlopen
van hoge afschrijvingen met de malaisejaren lijkt meer dan toevallig.

Ook Armand Diepen heeft de noodzaak van aanpassing van de
belenswaarde der gebouwen aan de werkelijke waarde in de malaise-

jaren sterk aangevoeld, hetgeen moge blijken uit de uitvoerige waar-
deschattingen die hij, na te zijn woorgelicht door een zekere

P. Jongen, vermoedelijk een aannemer-taxateur, met het oog hierop
heeft gemaakt en die zich op losse blaadjes in het kladinventarissen-
boek bevinden.

Twee vragen blijven in dit verband nu nog m beantwoorden:

a) waaruit bestond de fabriek in strikte zin (grond, gebouwen, ma-
ohines,  enzovoont)  van de Gel)roeders Diepen per ultimo  1871 7

b) welke investeringen vonden in hoofdmak plaats in de topjaren

1872/1873, 1880 en 18907

Per 31 december 1871 werden de diverse onderdelen van„grond,
gebouwen, machines enzovoort" gewaardeerd als hieronder vermeld:

Grond  aan de Korvelseweg  C +  92  aren,  276  oude  roe-
den  A  f  13,60 per roede) f 3.700,-
Fabrieksgebouw, kantoor, ketelhuis, loods, sohoor-

steen, put f 13.673,-
Ketel, ijzeren schoorsteen f 1.665;
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Stoommaohine f 3.639,_
Gangwerk, droogwerk ,(buizen) f 3.101,-
Volderij f 1.425,-
Ruwerij f   432,-
Assortiment f 3.135,-
Kaarden op assortiment f      1.080,-
Pomp etc. f   675,_
Mule Jenny f 1.500,-
Pers f   300,_

Scheermachine + borstel f     1.370,-
Haspels f         190,-
Weverij f   870,-

Gereedschappen f 445,_
Blikken bui,sjes f   464,-
Riemen en lederwerk f   360,-
Kantoormeubelen en kantoorbehoeften f   485,-

Gdleiding f    180,-
Diverse gereedschappen f             610,-

Totaal f 39.299,-

Dit,bedrag   liep in 1872/1873   op   tot   meer   dan f 64.000,-,   in
1880    tot    ruim f 69.000,-    en    in     1890,     na een daling    tot
=t f 49.000,-, tot boven de f 74.000,-.

1872/1873

De voornaamste oorzaken voor de stijging van het in gebouwen,
enzovoort, geinvesteerde bedmg in dit jaar waren:
1) uitbreiding fabrieksgebouw - mim f 7.600,-;
2) plaatsing nieuwe ketel - netto + f 1.500,-;
3) uitbreiding gangwerk en droogbuizen  -  ruim  f  1.000,-;
4) toevoeging assortiment aan spmnerij - ruim f 4.000,-;
5)    kaarden  op  dit  assortiment  -  ruim  f  1.000,-;
6) toevoeging selfactors (Engelse spinmachines, geleverd door

Adolphus Sington,  Manchester) aan spinnerij - bijna f 5.000,-;
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7) overneming diverse werktuigen, enzovoort, van J. N. Diepen &
Co  op  verkoping van augustus  1872  -  ruim  f  2.500,-;

8) diverse kleinere investeringen - f 9.000,- h f 10.000,-.

1880

De stijging van dit jaar werd voornamelijk veroormakt door de
nieuwbouw aan fabriek en kantoor - meer (lan f 7.700,-.

1890

De sterke verhoging van de hier beschouwde post op de balans

blijkt grotendeels toe te schrijven aan investeringen in:
a) grond f    400,_

b) gebouwen f 12.500,-
c) gangwe& f    2.100,-
d) riemen f   400,_

e) volderij f 2.200,-
f) ruwerij f   650,-

g) nieuwe raammachine f 4.640,-
h) nieuwe wolescoreuse f   789,_

i) machine weverij f     1.840,-
j) nieuwe macliinale pers f 2.220,-
k) stoommachine f    300,_

in totaal derhalve circa f 28.000,-.

Met het bovenstaande zijn de belangrijkste investeringen in het
bedrijf van de Gebroeders Diepen tussen 1870 en 1895 wel opge-
somd. Niet dat tussentijds geen kleine vernieuwingen plaats von-

den, maar deze hebben toch geen noemenswaardige invloed uitge-
oefen d op het in rotaal geinvesteerde bedrag. Enkel verdient nog

vermelding  dat  in   1881 een nieuwe stoomketel werd geplaatst,  be-
nevens  in  1894 een nieuwe stoommaohine. Opvallend  was ook  dat
met  name de periode van   1884  2/m  1889  een  gestadig afbrokkelend
geinvesteed bedrag te zien gaf. In die jaren waren de vernieuwingen
minimaal en overheersten de afschrijvingen wegens depreciatie.
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§ 4. Het productieproces

Op het einde van de vorige paragraaf werd reeds even melding
gemaakt van de plaatsing van een nieuwe stoomketel en een nieuwe

stoommachine, respectievelijk in 1881 en 1894. Het lijkt daarom
aanbevelenswaardig wat nader in te gaan op het chapiter „stoom-
werktuigen", voor zover zich dat in de jaren 1870 t/m 1895 bij de
firma Gebroeders Diepen heeft gemanifesteerd.

Bij het begin der werkzaamheden van de firma was zij in het
bezit van een stoomketel  en een stoommaohine. Reeds  in  1872 werd
de stoomketel vervangen door een nieuwe, geleverd door Houget en
Feston te Verviers,  die de„oude" ketel  -  van   1870 - terugnam.  De
nieuwe ketel was er een van het merk „Cornwalls". In september
1881 makte deze defect. Reeds in het jaar daarvoor was geconsta-
teerd dat de dilate der platen bij de kookbuizen afnam, of dat deze
platen putten kregen. In september 1881 openbaarcle  zich een klein
lek in de kookbuis links. De ketel werd afgekeurd. Hij kon niet
anders gerepareerd worden dan door inbrenging van een geheel
nieuwe kookbuis. Zelfs dan zou de ketel met niet meer druk dan
4 atmosfeer hebben magen werken. Blijkbaar besloot men tot uit-
breiding van de capaciteit. Er werd namelijk een twee(le ketel ge-

plaatst in december 1881, geleverd door een Belgisahe firms, Gislain.
Deze ketel had een vermogen van 36 P.K. De oude ketel werd
behouden,  maar er werd, terwijl  er  tot dan  toe per jaar  5%  depre-

ciatie op was toegepast,  in 1881 drastisch op afgeschreven (rest-
waarde f 2.300,- teruggebracht *tot f 870,- dus ruim 62% afge
schreven!).

Ook met de nieuwe ketel ontstonden moeilijkheden. In begin
1887 werd hij „putterig" bevonden en afgekeurd. V66r de afkeuring
lagen de vuren te dicht bij de ketel, d.w.z. de vlam moest over het

muurtje aan het einde der roosters te dioht bij de ketel komen. Men
heeft dit  in 1887 laten repareren. De putterigheid bevond zich juist
boven genoemd muurtje. Blij:kbaar is de reparatie afdoende geweest,
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want er werd in de kladinventarissen verder geen melding van
moeilijkheden gemaakt.

Ook op deze ketel werd versneld afgeschreven.  In 1886 (Diepen
kon  bij het opmaken  van de balans  1886 met gegevens uit begin
1887 rekening houden) reeds 331/3 %  (van  f  3.000,- tot f 2.000,-
verminderd);  in   1887,  na een nieuwe investering  van   +   f  600,-,

nog eens ruim 20%.

De   stoommachine   van 1870 heeft dienst gedaan   tot   1894.   Wel
werden in de tussenliggende jaren enige verbeteringen aangebracht.
In   1886  werd  van deze machine genoteerd  dat  zij met stoom  van

6 atmosfeer *krachtig en geregeld genoeg was voor het drijven van
alle op de kladinventaris voorkomende mac,hinerieen. Met stoom

van 4 atmosfeer, bij stilstand der expansieschuif, was zij krechtig
genoeg voor alle machinerieen, behalve de grote Hemmerkom of het
grote assortiment.  Deze  stoommachine had in  1870 f 3.440,- gekost.
Tot  einde   1890  was  er  voor  f  950,-  am  verbeterd.  Op  de  ibalans
over dat jaar paraisseerde zij voor f 800,-. Een zekere Unger bood
er toen deze som voor. De transactie ging Wijkbaar niet door. Enige
jaren later,   in   1894,   nam  hij  haar  echter  toch  over  voor  f   500,-,

onder levering van een nieuwe stoommachine, cyl. 0,50 meter, van
68-84 P.K., tegen een kostprijs van f 4.000,-.

In het overzicht op blz. 210 werd de omvang van de voorraden

goederen, grand- en hulpstoffen weergegeven. Thans moge, aan de
hand van het inventarisboek 1871-1885, iets worden vermeld over

het productieprogramma in die  tijid en over de aard der gebruikte
grondstoffen. Jammer genoeg geeft dit inventarisboek slechts tot en
met 1878 een volledig inzicht daarin. Van 1879 af zijn de om-
sehrijvingen slechts gedeeltelijk en dan nog summier.

Dijksterhuis vermeldt dat het tijdperk der onderhandse aanbeste-
dingen door de militaire autoriteiten juist was afgelopen, toen de
firma Gebroeders Diepen de zaken begon, en dat dhet op deweg der
firma lag naar andere afzetmogelijkheden uit te zien. Weliswaar kon
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Zij - zo constateert hij - aan de openbare aanbestedingen deelne-
men en heeft zi j dit ook meermalen met sucoes gedaan, maar dit gaf
geen vast werk meer. Daarom zou de firma zich, volgens hem, meer
in het bijzonder op het fabriceren van buokskin hebben toegelegd 152,

De beschikbare gegevens zijn er eohter niet naar om deze these te

bevestigen!
De indeling van de producten in „Stoffen", „Winkelgoederen" en

„Modestoffen"  uit de periode rond  1860 is door de nieuwe firma  na
1870 niet overgenomen. Van het begin af 4heeft men gesproken over

„Buckskins" en „Lakens".
Onder de eerstgenoemde groep stoffen begreep  men  in 1870 blijk-

baar onder andere: satijn, polonaise, buokskin, tween, milton, che-
viotte, ratind, floconnd, moutonn6, oursine en kamgaren; onder de
tweede groep: „Gouvernementslakens" van liohtblauw en donker-
blauw model, ook onderofficiers- en uitmonsteringlaken. Sinds  1872
was er sprake van „militaire lakens" en sinds   1873  eenvoudigweg
van   „lakens".   In 1874 verschenen de „baaien"   weer  op  het  tapijt
(baai, vries, duffel en dergelijke), doch zij bereikten nooit meer een

grote omvang en gingen in de inventarissen al spoedig in de„lakens"
op. Wanneer de benamingen buckskin en lakens tegenover elkaar
worden gesteld  en men trelot  ook nog enige vergelijking  met  1860,
dan zou men kunnen zeggen:
a)  de buckskins, enzovoort,   zijn de „Modestoffen"   van   1860,   en
b)   de  lakens  zijn de „Stoffen"  en  de  „Winkelgoederen"  van   1860.

Onder de lakens hebben, blijkens de gegevens in de boeken der
firma, de militaire lakens altijd de belangrijkste groep gevormd, zoals

dit overigens ook reeds het geval was geweest bij de „Stoffen" van
1860. Terugkomende op de stelling van Dijksterhuis, hn aan de
hand van het beschikbare materiaal niet worden onderschreven dat
de firma Gebroeders Diepen zich meer in het bijzonder of speciaal
op de fabricage van buokskins (d.i. modestoffen) heeft toegelegd.

In  heel de periode  van   1870  tot   1895  is,  als  men  let  op  de  voor-

152)   Dijksterhuis,   a.w.,  blz.   5 1.
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raden van beide groepen stoffen, maar ook op de voorra(len garens
van beide soorten, te weten buckskingarens en militaire garens, met
erkenning van de verbmding van het productieprogramma toch voort-
durend duidelijk een overheersing van de lakens over de buckskins
te signaleren geweest. Dit valt stellig ook gemakkelijk af te lezen uit

le   onderstaande   grafiek, waaruit blijkt   dat   na 1876 enkel   in   de

jaren 1881/1882 beide groepen van producten om de eerste plaats
in het productieprogramma hebben gestreden, waarna  in   1883   de
schaal definitief ten gunste van de lakens is doorgeslagen, en wel tot
het einde der bestudeerde perio(le toe.

In voorraden wollen stoffen geinvesteerde bedragen (in guldens)

„Lakens" (Kolom IV van blz. 210)
-                                                - - - - - - - - - - „Buckskins" (Kolom  III  van  blz.  210)
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Zoals gezegd, de lakens waren hoofdzakelijk militaire lakens; zo
kon bijvoorbeeld worden becijferd  dat  in de jaren   1874  2/m   1879
tussen 78% en 97% van het totale aantal lakens c.a. tot de sector

der militaire lakens behoor(le!

220



De prijsbepaling van de wollen stoffen vertoonde in deze periode
nog geen enkele uniformiteit. Tienta]len verschillende prijzen wer-
den berekend, per stuk, per meter en per el. Ook nu weer werden

sommige stoffen op de inventarislijsten anders behandeld dan de
overige.

Met name gold dit voor de buckskins en andere modestoffen,
waarvan werd vermeld dat zij berekend werden „tot den prijs waar-
voor ze op le Jan. de voorradige worden opgeruimd, met aftrek van
17% zijnde 10% karting en kosten 7% vermoedelijke winst" <1871).
Onder korting (aftrek) en kosten werd begrepen: reiskosten, provisie,
waarde emballage. Deze aftrekpercentages, waarmee de verkoop-
prijs voor het opmaken van de balans werd verminderd, varieerden
minstens de eerste jaren nogal eens: 1872 15%, evenals 1873; 1874 -
20%, plus f 0,10 per el voor niet-gereedzijnde stoffen, evenals in
1875 t/m 1878. Hoe men het nadien heeft gedaan, is niet meer na

te gaan.
De grondstoffen, d.w.z. de ongesponnen wol, die in deze periode

werden gebruikt, werden niet meer onderverdeeld in „fijne" en .or-
"                                                           "              "dinaire wollen als hoofdsoor,ten, maar in „gewasschen, „geverf(le

en   „kunstwollen". Zo bestonden   in    1871 de grondstoffen (totaal
f 32.819,_) onder meer voor f 8.201,- uit geverfde wollen, voor
f 18.347,- uit ongeverfde (in latere jaren genoemd „gewasschen")
wollen en voor f 4.733,- uit kunstwollen.

In de geverfde en kunstwollen werd vrijwel alleen naar kleur ge-
differentieerd. In de gewasschen wollen komt men onder andere
tegen: Merinos, Kaapwol, Levantsohe wol, Sydney wol, Buenos

Ayres, blootwol, Spaansahe wol, Afrikaansche wol, Transsylvaansche
wol, Deutsche wol, Australische wol.

Het spinnen der wolsoorten tot garens vond in het eigen bedrijf
der Gel)roeders Diepen plaats. In het overzicht op blz. 210 zijn
onder II de bedragen weergegeven, waarvoor de garens op het einde
der jaren 1871-1894   in de balansen voorkwamen.   Uit de inven-
tarissen blijkt dat de wolsoorten in diverse dikten tot garens werden

gesponnen.
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Wet is te achterhalen over de hoeveelheden „stukken", die in het
bedrijf van de Gebroeders Diepen tijdens het leven van Armand

Diepen werden geproduceerdP Het is mogelijk hierover iets weer te

geven, omdet twee registers bewaard zijn gebleven, „Register A" en
„Register B", waarin de geproduceerde stukken staan opgetekend,

genummerd en wel, en bovendien onder vermelding van hun ma-
kers   (wevers)   _ 15< Register A loopt van december   1879   t/m  mei
1887; Register B van juni 1887 t/m 1893. Zij bestrijken dus niet
de gehele periode, waarin Armand Diepen de lei.ding over het bedrijf
had, maar wel een belangrijk deel ervan. Daar komt bij dat het
nummer, waarmee Register A aanvangt, vermoedelijk een aanwij-
zing geeft over de productie in thet tijdvak 1870-1879.

Alvorens hieraan nadere aandacht te geven, worden eallter eerst

de beschikbare gegevens geanalyseerd. Register A begint met num-
mer 14014, register B eindigt met 49499.  Op  het eerste gezicht  zou
men  kunnen  concluderen  dat van december   1879 t/m maart   1893

bij Diepen dus 35486 st:ukken zijn geproduceerd. Deze conclusie is
echter niet gerechtvaardigd, en wel omdat een groot aantal telkens

groepsgewijze achtereenvolgende nummers in de beide registers
„loze" nummers waren. Nummers, waarachter dus in het algemeen
totaal niets was ingevuld. Dat dit is geschied, wekt wel enige be-
vreemding. Het motief voor het overslaan van die nummers is niet

duidelijk. Misschien heeft hierbij de bedoeling voorgezeten de con-
currenten een enigszins geflatteerd beeld van de productieomvang
op te hangen. Wellieht is het ook mogelijk dat deze nummers ge-
ibruilot zijn in het kader van aankopen van derden. Uit aanteke-

ningen  in het register A gedurende  het  jaar   1886  zou  men  de  ge-
volgtrekking kunnen maken dat Diepen misschien bij (een) andere

Tilburgse fabrikant(en) stukken wollen stof betrok ter aflevering

aan kopers. Hier en daar vindt men achter z.g. loze nummers de

initialen (P) v D, wat er op zou Aunnen duiden dat de wollenstof-

153) Bedrijfsarchief Diepen, Register (A: december 1879-mei   1887;   B.   juni    1887-

maart 1893).
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fenfabrikant P. van Dooren deze stukken ten behoeve van Diepen
heeft gefabriceerd.

Dat deze wijze van nummering overigens bewust gebeurde, blijkt
wel uit de aantekening in het register A na de maand december

1886, van de hand van Armand Diepen zelf, en luidende:
„1886 27000 kot 29927 2927 numrners

overgeslaan 390 "

gemaakt 2537 stukken
'3

Diepen vergiste zich 66n stuk, omdat het moest zijn 27000 t/m
29927, is 2928 nummers, maar het is niettemin door deze aanteke-

ning duidelijk dat achier het overslaan van nummers opzet stak.

Over de maanden december 1879/januari 1880 samen bedroeg
het aantal gereedgekomen stukken 462. Als wij mogen aannemen
dat de helft hiervan voor rekening van de maand januari 1880 is
gekomen - de foedeling aan heide maanden afzonderlijk is namelijk
niet mogelijk - dan zijn wij in staat het volgende overzieht te geven:

Productie Gebroeders Diepen 1880-1892

Begin- End-Overgeslagen Overgeslagen
Jaar nummers in Productie nummers nanummer nummer

dat jaar eindnummer

1880 14335          -- 2589 16923

1881 16924          -- 1663 18586

1882 18587          46 1567 20199
1883 20200          -- 1888 22087
1884 22088          -- 2213 24300
1885 24301 130 2528 26958          41
1886 27000 390 2538 29927          72
1887 30000 520 2331 32850 149
1888 33000 505 2211 35715 134
1889 35850 570 2688 39107          92
1890 39200 680 2257 42136          63
1891 42200 520 2509 45228 271
1892 45500 850 2043 48392 207
1893 48600          -          -          -

Totaal 14335 4165 29071 48599 1029
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In de dertien jaar van 1880 t/m 1892 werden derhalve

geregistreerd 34265 nummers

overgeslagen 5194 nummers

geproduceerd 29071 stukken

De gemiddelde jaarproductie in dit tijdvak kan dan worden ge-

steld  op 2236 stukken, de gemiddelde maandproductie  op   186  stuk-
ken. De jaaruitkomsten in deze perio(le kunnen met elkaar worden

vergeleken en in een grafiek worden verwerlot, hetgeen op b]z. 225

is geschied.
De reele maanduitkomsten zijn uit de registers niet nauwkeurig

te beeijferen, omdat meermalen de doornummering zich over meer
dan 66n maand uitstrekte. Wel kon worden geconstateerd dat het

dieptepunt in de produetie gedurende deze jaren moet wor<len ge-
situeerd in 1881, 1882 en 1883. Toen zijn diverse maanden voor-

gekomen, waarin de productie zich beneden 100 stukken gevond,
met als absolute laagtepunt de maand september  1881.  In die maand

werden slechts 50 stukken wollen stof geproduceerd. Andere maan-

den met een opbrengst beneden 100 stukken waren:

oktober 1881 (71), november 1881 (74), december 1881 (78),
februari 1882 (86), april 1882 (86), mei 1882 (96), juni 1883 (83)
en juli 1883 (93).

Over de periode   1   december 1870 (begin der firma)   tot   1   decem-

ber 1879 beschikken   wij  niet over nadere gegevens.   Wel Es, zoals

bekend, het eerste nummer van register A 14104. Dit geeft aanlei-

ding tot het vermoeden dat van het begin der firma Gebroeders

Diepen  af  tot   1   december   1879 aan 14103 stukken een nummer
werd gegeven, tenzij ook in dit tijdvak nummers zouden zijn over-

geslagen. Indien dit laatste niet het geval is geweest, en dit is wel
waarschijnlijk, omdat het overslaan van nummers in voorgaand over-

zieht pas  goed op gang kwam in 1885/1886, dan betekent zulks  dat

in  de jaren 1870-1879 de gemiddelde jaarproductie 1567 stukken  en

de gemiddelde maandproductie 130 stukken heeft bedragen.
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Stukkenproductie per jaar (1880-1892)
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§  5.  De  lonen  en salarissen

De productie-omvang, hoe interessant op zich al, mu nog meer
relief krijgen, indien „de mensen achter <le stukken", de wevers,
wat meer belicht zouden kunnen worden. Reeds werd opgemerkt,
dat deze arbeiders in de registers vermeld staan. Bovendien staan
nog andere gegevens ter beschilding, in boeken die van april 1883
af parallel lopen met de Registers A en B. Deze boeken zijn de
„weversboeken". Zij bevatten cijfers over de bedragen die aan de
wevers per el geweven stof of per „stuk" werden uitbeteald. Ten-
einde enig inzicht te krijgen in de beloningen en verdiensten van
Diepens wevers,   werd  66n jaar (april   1883 2/In maart   1884)   dig)-
gaand geanalyseerd 154, met de volgende uitkomsten:

154) Bedrijfsarchief Diepen, Weversboek april 1883-april 1886.
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Nummers Aantal
Maand Weeflonen der stukken stukken

aprl 1883 f 215,85 20755-20791         37

f 233,54 20792-20828         37

f 239,725 20829-20865         37

f 71,58 20866-20876         11

mei 1883 f 207,655 20877-20908         32

f 139,01 20909-20931         23

f 227,585 20932-20963         32

f 158,05 20964-20984         21

juni 1883 f 123,05 20985-20997         13

f 206,35 20998-21021         24

f 130,575 21022-21040         19

f 163,- 21041-21057         17

f 148,06 21058-21073         16

juli 1883 f 196,515 21074-21092         19

f 298,435 21093-21123         31

f 154,13 21124-21139         16

f 155,485 21140-21157         18

f 114,775 21158-21166          9

augustus 1883 f 217,13 21167-21191         25

f 275,155 21192-21229         38

f 116,755 21230-21248         19

f 123,375 21249-21267         19

f 164,995 21268-21292         25

september 1883 f 152,685 21293-21322          30

f 222,765 21323-21360         38

f 91,23 21361-21379          19

f 241,795 21380-21421         42

oktober 1883 f 169,40 21422-21453         32

f 210,05 21454-21491         38

f 311,695 21492-21547         56

f 318,295 21548-21604         57

november 1883 f 216,655 21605-21642         38

f 204,61 21643-21679         37

f 331,59 21680-21736         57

f 334,985 21737-21793         57

f 275,58 21794-21841         48

december 1883 f 262,515 21842-21886         45

f 322,20 21887-21944         58

f 319,18 21945-22001         57

f 315,555 22002-22059         58

f 148,83 22060-22087         28

226



Nummers Aantal
Maand Weeflonen der stukken stukken

januari 1884 f 212,76 22088-22121          34

f 226,61 22122-22160         39

f 346,43 22161-22217         57

f 360,60 22218-22274         57

f 68,43 22275-22286         12

februari 1884 f 155,99 22287-22312         26

f 288,25 22313-22359         47

f 284,02 22360-22405         46

f 267,29 22406-22454         49

f 194,245 22455-22489         35

maart 1884 f 401,945 22490-22562         73

f 274,565 22563-22609          47

f 178,37 22610-22642         33

f 153,21 22643-22669         27

Recapitulatie

Aantal gemiddeld weefloon
bedrag stukken per stuk

april 1883 f 760,695 122 f 6,23

mei 1883 f 732,28 108 f 6,78

juni 1883 f     771,035                  89                     f 8,66
juli 1883 f    919,34              93               f 9,88
augustus 1883 f 897,41 126 'f 7,12

september 1883 f 708,475 129 f 5,49

oktober 1883 f 1.009,44 183 f 5,51

november 1883 f 1.363,42 237 f 5,75

december 1883 f 1.368,38 246 f 5,56

januari 1884 f 1.214,83 199 f 6,10

februari 1884 f 1.189,795 203 f 5,86

maart 1884 f 1.008,09 180 f 5,60

subtotaal f 11.943,19 1915 f 6,23

correctie wegens
mistellingen in
„weeflonenboek" f 44,94  _   _

totaal april   1883
t/m   maart 1884 f 11.898,25 1915 f 6,21

227



Vervolgens werd nagegaan welke wevers de honderden stukken
hebben geweven en wat zij hiermee hebben verdiend. Het resultaat
van dit onderzoek is neergelegd in het overzieht op bijlage I. Dit
overzicht versehaft ons diverse belangwekkende details.

Op de eerste plaats laat het ons zien dat in de fabriek van de
Gel)roeders Dig)en in het bestudeerde jaar van maand tot maand
wisselende aantallen wevers werkzaam zijn geweest, <lie wisselende
aantellen stukken hebben geproduceerd, te weten:

Maand Aantal wevers Aantal Gemiddeld aantal
in de fabriek stukken stukken per wever

in die maand

april 1883           34 122 3,58
rnei 1883              35 108 3,08

juni 1883                31              89             2,87
juli 1883                               38                         93                       2,44
augustus 1883             35 126 3,60

september   1883                                         32 129 4,03
oktober 1883              53 183 3,45
november  1883                                    64 237 3,70
december    1883                                          73 246 3,37

januad 1884                64 199 3,10

februari   1884                                              61 203 3,32
maart 1884              51 180 3,53

Het aantal wevers in de fabriek lijkt niet erg hoog, maar men
dient te bedenken dat de wollenstoffenindustrie een sleohte tijd
doormaakte. Uit de gegevens van de parlementaire enqudtecommissie
is zelfs gebleken dat Diepen begin  1887  in totaal slechts 61 personen
in de fabriek tewerk had gesteld, dus inclusief vrouwen, jongens en
meisjes, inclusief spinnerij, pluizerij e.d. 155.

155)   Kamerstukken zitting 1886-1887  - 105. Enqudte   betreffende   werking  en  uit-
breiding  der wet  van  19  September  1874  (Staatsblad  no.  130)  en  naar den toesmnd
ran fabrieken en werkplaatsen, bijlage U, blz. 4/5.
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Voorts kan men uit het overzicht op bijlage I aflezen dat in de
genoemde twaalf maanden 1915 stukken werden geproduceerd in
571 „marimaanden", wat betekent dat de „gemiddelde wever"
- uiteraard een gedachtenconstructie! - in <lie tijdspanne bij het
bedrijf van Diepen een productie bereikte van 3,35 stuk per maand.

Aangezien wij reeds berekenden dat in dezelfde periode per stuk
gemiddeld f 6,21 werd verloond, wil dit dus zeggen dat de gemid-
delde wever bij Diepen toendertijd per maand heeft verdiend

3,35 x f 6,21 ofwel f 20,80. Dat is dus per jaar + f 250,-.

Zoals gezegd, gaat het in het voorgaande om gemiddelden. Uit
het overzicht op billage I blijkt echter, ten derde, dat in de beloning
der  wevers  in de fabriek grote verschillen zijn voorgekomen.  Het
gemakkelijkste is dit te bespeuren, als de verdiensten van die wevers
vergeleken warden, die in de gehele periode van twaalf maanden
constant in de fabriek werkzaam zijn geweest. Het gaat daarbij om
17  van  <le in totaal  91  in de periode april 1883-maart 1884 langere
of kortere tijd bij Diepen gewerkt hebbende wevers.

Van  deze 17 wevers  kan   aan  de  hand  van het grote overzicht  de

volgende opstelling worden gemaakt, die een blik gunt op hun ver-
diensten en productie gedurende de bewuste twaalf maanden <zie
blz. 231). Deze tabel doet zien dat tussen de wevers, die in het
speciaal bestudeerde tijdvak tot de vaste kern behoorden, in het ge-
heel geen gelijlcheid van beloning heeft bestaan. De gemiddelde 10-
nen per maand varieerden  van  f  15,96  tot  f  37,50, de gemiddelde
verdiensten per stuk vertoonden een spreiding van f 3,04 tot f  11,56,
terwijl de gemiddelde productie per maand een minimum aanwees
van 2 stukken bij een maximum van 5,25 stuk.

Nog een andere groepering  van  deze   17  wevers is mogelijk,   na-
melijk naar hun gemiddelde weeklonen. Zij levert de volgende uit-
komst op:
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gemiddeld loon aantal

per week personen

f 3,_ -f 4,-             1

f 4,- - f 5,-           7
f 5,_ -f 6,-             3

f 6,- -f 7,-              3

f 7,_ - f 8,-             1

f 8,_ - f 9,-              2

Hieruit blijkt dat, bij een spreiding van f 3,- tot f 9,- het
zwaartepunt van de beloningen in deze twaalf maanden bij dit be-
drijf voor hen, die gedurende de gehele periode werkzaam waren,
wel heeft gelegen bij de weeklonen van f 4,- tot f 7,-. Immers,
13   van  de 17 wevers hadden een dergelijke beloning. Dit duidt,
voor dit bedrijf in deze periode (1883/1884) althans, op een enigs-
zins minder gunstig totaalbeeld dan Brugmans noteerde voor alle
wollenstoffenfabrieken van Tilburg in 1871: „Doch in 1871 ver-
dienden wevers f 5,- A f 9,-,156.

Hoe kwamen de beloningen voor deze wevers tot stand) Het lijkt
nuttig eerst te bezien welke de gebruikelijke loonvorm voor arbeiders
was. Daarover schreef Brugmans: „Of de bedragen, die de arbeiders

verdienden, tijdlonen dan wel stuklonen waren, is ons lang niet
altijd bekend. Wanneer wij het gehele materifial betreffende het
loon overzien, dan krijgen wij echter wel de sterke indruk, dat het
tijdloon de overheersende vorm was. Waar het stuldoon in het alge-
meen hogere eisen stdt dn aan de bedrijfsontwikkeling 6n aan de
bekwaamheid der arbeiders, was dit resultaat trouwens te verwachten.

Wij kunnen slechts een drietal bedrijven noemen, waarin het stuk-
loon een veel voonkomende loonvorm was: de textielnijverheid, de
steenbekkerij en de touwslagerij" 157.

m)  I.  J.  Brugmans,  De  arbeidende  klasse  in  Nederland  in  de  1 9e eetiw 1813-1870
(Utrecht-Antwerpen 1958), blz. 131.
157) a.w., blz. 146.
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(bij blz. 229)

Naam wever Jaarloon Jaar- Gemiddelde Gemiddeld Gemiddelde
productie verdienste loon per productie

per stuk maand per maand

1. van Huige(n)voort f 333,37 47 stukken f 7,09 f 27,78 3,91 stuk
2. A. de Kok f 235,955 59 stukken f 3,99 f 19,66 4,91 stuk
3. Brekelmans f 334,615 45 stukken f 7,43 f 27,88 3,75 stuk
4. P. van Lissum f 191,59 63 stukken f 3,04 f 15,96 5,25 stuk

5. A. van der Pol f 222,045 37 stukken f 6,_ f 18,50 3,08 stuk

6. A. van der Pas f 342,835 43 stukken f 7,97 f 28,57 3,58 stuk

7. H. van der Pas f 246,065 43 stukken f 5,72 f 20,50 3,58 stuk

8. Prinsen (vader) f 419,44 41 stukken f 10,23 f 34,95 3,41 stuk

9. B. van der Pas f 293,39 31 stukken f 9,46 f 24,45 2,58 stuk
10. J. Mommers f 210,40 38 stukken f 5,53 f 17,53 3,16 stuk
11.  A. Geerts f 259,095 59 stukken f 4,39 f 21,59 4,91 stuk
12. J. van Doremalen f 257,96 38 stukken f 6,78 f 21,49 3,16 stuk
13. H. van Lishout f 290,305 43 stukken f 6,75 f 24,19 3,58 stuk
14. H. Schoofs f 224,11 24 stukken f 9,33 f 18,66 2,00 stuk
15. Ant. Ketelaars f 299,66 50 stukken f 5,99 f 24,97 4,16 stuk
16. J. Basters f 381,725 33 stukken f 11,56 f 31,81 2,58 stuk
17. C. Maas f 450,_ 56 stukken f 8,03 f 37,50 4,66 stuk

alle 91 wevers samen      -          -        f 6,21 f 20,80 3,35 stuk

Het bedrijf der Gebroeders Diepen week, voor zover het de we-
vers in de bestudeerde periode van twaalf maanden betreft, niet af
van deze volgens Brugmans in de textielnijverhei(1 gel)ruikelijke
gituatie. Uit de „weversboeken" blijkt duidelijk dat zij per stuk
werden betaald. Hun beloning per stuk was het product van de
lengte van het stuk, in ellen, en het loon per el afgewerkte stof.
OmcIat de lengte van de stukken en het loon per el afgewerkte stof
verschillen vertoonden, was het resultaat vanzelfsprekend een grote
variatie in <le stuldonen, zoals wij in het voorgaande reeds consta-
teerden.

Vele stukken hadden een lengte van 50 tot 65 el, vele lonen per
el bedroegen 9 0 9M cent, vandAnr dat vele stuklonen ziah rond
f 5,_ a f 6,- bewogen. Anderzijds troffen wij echter, vermoedelijk
afhankelijk van de kwaliteit der stof, ook lonen van 4 tot 21 cent
per el aan, benevens lengten der stukken tot 80 A 90 el. Uiteraar(1
gaf dit alles aanleiding tot het ontstaan van zeer gevarieerde lonen.
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Het is de „weversboeken" opgeteken<le loon was bovendien dikwijls,
hoewel niet altijd, behalve uit weefloon mede samengestel(1 uit spoel-
loon, voornamelijk bij de lagere weeflonen van 4 tot 8 cent per el.

Het voophanden zijn van een kasboek over de periode van sep-
tember   1875 t/m april 1884158 stelde  ons in staat  voor de hierv66r
onderzochte twaalf maanden vast te stellen welke bedragen in totaal
in de post „beloningen" zijn opgegaan. De onderstaande tabel, door-
lopend op blz. 233, is hiervan het resultaat.

In deze tabel zijn tevens vermeld de bedragen die boven(lien nog
via de kas voor de „fabriek" werden uitgegeven (bureau - onkosten
Mallens, grote kas en diversen).

In het kasboek waren de posten „werkvolk" en „wevers" samen-

geteld, maar met behulp van het overzicht op blz. 227 was het mo-
gelijk beide onderdelen uit te splitsen. Uit het kasboek valt duidelijk
op te maken dat de wevers, bedoeld in de ovemichten op b]z. 228
en op bijlage I, in de fabriek van Diepen werkzaam waren.

Totale uitgaven Salaris Salaris Salaris
„fabriek" Mallens Hennes Reabel

(in guld.) (in gld.) (in gld.) (in gld.)

apri 1883 2059,425 92,- 115,- 20,-
mei 1883 2059,29 92,- 115,- 20,-
juni 1883 2115,73 92,- 115,- 20,-
juli 1883 3460,935 92,- 115,- 20,-
augustus 1883 2368,365 92,- 115,- 20,-
september 1883 2153,085 92,- 115,- 20,-
oktober 1883 2703,34 92,- 115,- 20,-
november 1883 2740,24 92,- 115,- 25,-
december 1883 3115,555 92,- 115,- 25,-
januari 1884 4776,445 100,- 115,- 30,-
februari 1884 2752,065 100,- 115,-- 30,-
maart 1884 3172,78 100,- 115,- 30,-

Totaal periode
april 1883/maart 1884 33.477,255 1038,- 1380,- 280,-

158) Bedrijfsarchief Diepen, Kasboek september 1875-april 1884.
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Onderstaande tabel leert ons dat in de periode van april 1883 t/m
maart 1884, bij een totaal aan uitgaven van f 33.477,253,5, ten
behoeve van de fabriek via de kas gedaan, voor beloningen hebben

gediend:

f 1.038,- voor Mallens,
f 1.380,- voor Hennes,
f 280,- voor Reabel,

f 19,35 voor Van Asten,
f 10.572,87 voor werkvolk,
f 11.898,25 voor wevers,
f 1.119,71 voor pluizerij,

dus f 25.188,47 in totaal.

Laatstgenoemd bedrag heeft de firma Gebroeders Diepen der-
halve in de meergenoemde periode onder zijn werknemers verloond.
Een gedeelte ervan is in de vorm van stukloon uitbetaald (wevers,
pluizerij), de rest in de vorm van tijdloon. Vier werknemers werden

Salaris Bureau onkos- Grote Werkvolk Weverij Pluizerij Diversen
Van Asten ten Mallens kas

(in gld.) (in gld.) (in gld.) (in gld.) (in gld.) (in gld.) (in gld.)

- 88,858 103,80 791,335 750,685 97,75              -
- 106,015 139,91 737,735 732,22 90,41 26,-
- 94,395 24,- 945,26 771,075 54,-        -- 95,86 1396,43 768,56 917,335 55,75        --
- 154,095 93,99 933,98 898,15 61,15              -
- 134,005 288,11 761,79 708,58 33,60              -
- 74,703 504,59 812,803 1011,44 72,80            -
- 130,775 88,60 812,95 1351,515 124,40              -- 192,66 148,19' 1014,02 1370,38 148,30             -
- 200,835 863,96 848,115 1190,74 151,15 1276,645
11,70 121,97 127,125 946,68 5 1188,385 111,20        --
7,65 72,935 521,515 1199,735 1007,745 118,20             -

19,35 P.m. P.m. 10572,87 11898,25 1119,71 p.in.
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in het kasboek met name genoemd (Mallens, Hennes, Reabel, Van

Asten), zij  het dat de laatste pas in februari  1884 voor het eerst in

de boeken verscheen.

Van de vier genoemde is Hennes de best betaalde geweest.

Hoogstwaarschijnlijk heeft hij in de fabriek  :le functie van bedrijfs-
leider of bedrijfstechnicus vervuld. Vermoedelijk dateerde zijn in

geld uitgedrukte relatie met Diepen van november    1876.    In   die

maand vermeldde het kesboek namelijk: „Hennes diverse gereed-

schappen f 16,80". December 1876 lever<le tweemaal de naam
.

Hennes op: „Hennes reis Verviers f 10,- en „Hennes 1/maand
per  15  Dc  f 96,00". Sedertdien  is hij minstens tot april  1884  (ende

kasboek) bij Diepen dn dienst gebleven. Wel werd zijn salaris in

oktober 1880 tot f 100,- en in mei 1882 tot f 115,- per maand

verhoogd.
Mallens maakte meermalen „bureau-onkosten", dus hij zal wel

een kantoorfunctie hebben bekleed. Over hem en de overige twee

genoemde werknemers is iets meer bekend. Dijksterhu:is signaleerde
hen onder de jubilarissen bij gelegenheid van het eeuwfeest in
1908 159.  Uit zijn opsomming blijkt dat J. Mallens - toen boek-
houder  - in dienst der firma was getreden   in   1874, J. Reabel  -
toen   chef   der   appr6tuur   - in dienst was getreden   in    1880,   en

H.  van  Asten  - toen klerk  -  in   1884. De laatste, waarvan   gene.

teerd werd dat zijn diensttijd 25 jaar, „eigenlijk 24 jaar en 7 maan-

den", bedroeg, mocht ook op cle foto van de directie met alle jubi-
larissen met 25 en meer dienstjaren 160.

Boekhouder Mallens verdiende in 1883/1884 aanvankelijk  dus
f 92,_, later f 100,- per maand, een niet onaanzienlijk salaris voor

die dagen. Reabel kreeg binnen een jaar twee salarisverhogingen,

van f 20,-, via f 25,-, tot f 30,- per maand, waarmee hij overi-

gens nog onder de verdiensten van de bestbetaalde wevers bleef.

Een nadere specificatie van het salarisverloop van Mallens en Reabel

in het tijdvak 1875-1884 luidt als volgt:

159) Dijksterhuis, a.w., blz. 69.
150) a.w., tegenover blz. 66.
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Mallens Datum Salaris Verhoging
in %

-                                 september 1875 3/maanden f 125,-               -
le verhoging maart 1876 3/maanden  f 150,- 20%
2e verhoging april 1877 3/maanden f 162,50 + 8%
3e verhoging maart 1878 3/maanden f 187,50 +15%
4e verhoging maart 1879 3/maanden  f 200,- + 65%
5e verhoging januari 1880 1/maand f 75,_ +1292%
6e verhoging januari 1881 1/maand f 83,35 ) +13%7e verhoging maart 1881 1/maand f 85,_ )
8e verhoging juni 1882 1/maand f 92,_ + 8%
9e verhoging januari 1884 1/maand f 100,_ +85%

Diepens boekhouder ontving dus in een tijdsbestek van nog geen
9 jaar negen, ongeveer jaarlijkse, salarisverhogingen, die zijn salaris
met 140% - namelijk van f 41,66 tot f 100,- per maand - deden

stijgen.

Reabel Datum Salaris Verhoging
in %

- maart 1881 3/maanden  f 25,-                  -

le verhoging januari 1882 1/maand f 15,_ f 80%
2e verhoging januari 1883 1/maand f 20,_ + 33%
3e verhoging november 1883 1/maand f 25,_ 25%
4e verhoging januari 1884 1/maand f 30,_ 20%

Ook bij de (latere) chef der apprdtuur zijn in een korte tijdspanne
forse salarisvenhogingen voorgekomen, die zijn loon binnen drie jaar
meer dan verdrievoudigden.

Van Asten, tenslotte,   werd in februari   1884 in dienst genomen
tegen een salaris van f 0,45 per dag, zodat hij over de 26 dagen van
zijn  eerste  nunnd  f 11,70 salaris ontving en  over  de  25  dagen  van
zijn tweede f 11,25. Deze tweede salarisbetaling is blijkens het
kasboek voor f 7,65 in geld en voor f 3,60 in de vorm van een
„coupon" (stoD) geschied. Of deze coupon een „verstrekking in
natum" is geweest, dan wel op verzoek van Van Asten is gegeven, is
thans niet meer na te gaan.
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§ 6. De arbeidsverhoudingen en het sociaal beleid.

In  ons  lan(1 was gedurende de eerste helft  der  19€  eeuw  nog  geen
sprake van een economische en sociale omwenteling. De periode
van het vroegkapitalisme heeft hier tot circa 1850 voortgeduurd.  Dit

demonstreerde zich o.a. in de omstandigheid dat de eigenaars der
bedrijven meestal in het technisoh productieproces meewerkten. De
patroon was nog met tot de ondernemer geworden, wiens :taak uit-

sluitend in het bedrijfs-economische vlak lag. Zo weinig was van een
kloof tussen patroons en arbeiders sprake dat bij opgaven voor de

uitvoering door Brugmans geanalyseerde enqu6tes van  1816  en  1819
onder de arbeidslonen ook het inkomen van de patroon werd ver-
meld. In de nadagen van dit vroegkapitalisme behoefden de leiders

van industriele bednjven, voor zover zij niet als ambachtsbazen zelf
in het technische proces medewerkten, voor de uitoefening van hun
functie maar weinig tijd meer. Zij kwamen elke dag eens kijken,
werkten wat op hun kantoor en lieten de zaken overigens aan de
werkmeester over.

De band tussen bedrijf en bedrijfsleiding was een persoonlijke.

De ondememer was niet directeur, maar eigenaar van het bedrijf,
waar hij zelf als regel ook bij woonde 161.  In de fabrieken  trof men,
naast de loonarbeiders en hun opzichters (werkbazen of meester-

knedhts), meestal alleen de patroon-eigenaar aan. Due hield in zijn
kantoontje <le boeken bij en verzorgde daar de correspondentie. Kon
hij dit nia alleen af, dan wed een tweede firmant, dikwijls een
familielid, aangesteld 162.

Wat de Diepens v66r de tijd van de overgang naar het modern

kapitalisme,  dus  v66r  het  midden  der   19£  eeuw,  voor  patroons  zijn
geweest, is onmogelijk nog te achterhalen. Een geschreven portret

161) Brugmans, Paardenkracht en mensenmacht, biz. 68 72, 84, 88. Men zie ook
Brugmans, De arbeidende klasse, le hoofdstuk, passim, en I. J. Brugmans, Statis-
tieken  van   de Nederlandse nijverheid   uit de eerste helft  der   198 eeuw ('s-Graven-
hage 1956), blz. XXIV.
15:) Brugmans, Paardenkracht en mensen,nacl:t, blz. 197.
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van Jan H. A. Diepen uit het jaar 1891 leert ons echter dat de
vader van Armand Diepen toen een grijsaard van in de zeventig
was, dat zijn hoffelijke manieren opvielen en dat hij een gentleman
was in al zijn doen en laten. Hieruit bleek, volgens de „verslag-

"gever, dat de familie Diepen minstens een of twee generaties langer
tot de patriciers behoorde dan de families der meeste andere nota-
belen in de stad Tilburg. Altijd voorkomend, altijd toegankelijk,
wist hij toch, zij het zonder hooghartigheid, iedereen op de nodige
afstand te houden. De blik en de handdruk van Jan Diepen waren
voldoende om iedereen eraan te herinneren: „Sukout pas trop de
familiaritd" 163,

Het voorgaande kan al een indicatie zijn van de ietwat aparte
positie die de Diepens, allochtonen als zij van origine waren 164, van
het begin af aan onder de Till>urgse fabrikanten hebben ingenomen.
Een andere aanwijzing voor deze apartheid kan misschien ook ge-
legen zijn in de omstandigheid dat van alle negentiende-eeuwse
Diepens, ook van de oudsten, Arnold (t 1817), Johannes <t 1844)
en Jahannes Nicolaas  (t  1865)  en  -  behalve van Arnold  -  van  hun
echtgenoten indertijd portretten zijn geschilderd 165.  Maar een zeker
niet minder belangrijke vingerwijzing voor het bijzondere van hun
status, voor de aanwezigheid van iets aristocratisch, mag toch ook
wel gezocht wor(len in hun (bestuurs)lidmaatschap van het Provin-
ciaal Genootsohap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Bra-
bant,  van  het  jaar  van  oprichting  af tot  aan  het  einde  der   19e  eeuw.

De geschiedenis van deze relatie tussen de Diepens en het Pro-
vinciaal Genootschap  in  de   19e  eeuw  is  af te lezen  uit de Hande-

w') Portretten uit den Tilburgschen Gemeenteraad, blz. 31-35, (De wethuuder
J. H. A. Diepen). Ook opgenomen in J. Diepen, a.w., blz. 20-22.
le4) V. G. H. Savelkoul, De ondernemersstand in de jaren 1810-1816, in De op-
komst van Tilburg als industriestad, onder redactie van H. F. J. M. van den Eeren-
beemt en H. J. A. M. Schurink (Nijmegen 1959), blz. 62/63.
155)   Weergegeven   in J· Diepen,   a.w.,   blz. 5 Arnold,   blz.    10   en    11   Johannes   en
echtgenote, blz. 16 en 17 Johannes Nieolaas en echtgenote, blz. 24 en 25 Jollannes
Hendricus Arnoldus en echtgenote, blz. 34 en 35 Arnold Leon Armand en echt·
genote.
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lingen van het genootschap. Vooraf is het editer nodig dets weer te

geven van de sfeer waarin de oprichting ervan zich heeft voltrokken
en die uitstekend kan worden geproefd uit een opstel bij gelegenheid
van het 125-jarig bestaan  van het genootschap 166.  Van de  Ven  ver-

meldt daarin dat begin   1836 een tiental personen   voor de eerste

besprekingen ten huize van de rector der Latijnse scholen in 's-Her-
*togenbosch, Hermans, bijeenkwamen. Zij lieten een intekenlijst

rondgaan en plaatsten bovendien een half jaar later een oproep in
de pers. Hierdoor verwierf men 341 leden. Op 8 maart 1837 kon de
eerste algemene vergadering, tevens opriehtingsvergadering, wor(len

gehouden. Het was een opmerkelijk gezelschap dat toen bijeenkwam:
hoge ambtenaren, notarissen, rectoren van Latijnse scholen, predi-
kanten, statenleden, advocaten, officieren, leden van de rechterlijke
maeht, dokters, apothekers en vele leden van de adel. her lang
recruteerde het genootschap zijn leden slechts uit dem kringen. Op
de eerste vergadering waren alle leden met hetzelfde  doel bezield:

Brabant op te heffen uit zijn achterlijke toestand op cultureel en
materieel gebied. Onder de 341 le(len van het eerste uur bevonden

zich niet minder dan vier Diepens: J. Diepen te 's-Hertogenbosch, de

stichter der wollenstoffenfabriek te Tilburg, en alle drie zijn zoons:

J. N. iDiepen te Till)urg en J. M. Diepen en J. J. A. Diepen, beiden

te  's-Hertogenbosch.

Diepen sr. had geen zitting gehad in het voorlopig bestuur van
7  personen,  maar  hij  werd  wel  op 8 maart   1837  tot  lid  van  het  29

man tellende definitieve *bestuur gekozen 167 

De familie Diepen   is in ieder geval   tot 1897 altijd   met   een   of

meer personen deel blijven uitmaken van het Provinciaal Genoot-

schap.
J.   Diepen sr. bleef   tot   aan zijn dood  in 1844 bestuurslid.   Op

5   juli   1845   werd  zijn  overlijden  door de eerste voorzitter   van  het

169 F. J. M. van de Ven, Het Propinciaal Genootschap jubileert. 125 jaar in dienst

van Noord-Brabant, in Brabantia, jrg. 11 (1962), blz. 52-53.
167)  Handelingen Provinciaal Genootschap,   le   deel,    le   stuk (Den Bosch    1837),

passim.
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genootschap, A. Martini van Geffen, in de „aanspraak ter negende

algemeene vergadering van het Provinciaal Genootschap" als volgt
herdacht:

„.... een man, die door veel ijver, wer]<7Aamheid en gezond oordeel

uitmuntte, zoo dat hij aanvankelijk met geringe middelen, een der
voornaamste en welvarendste lakenfabrijken van ons land wist tot
stand te brengen. In ons Genootschap als grondig practisch kenner
en beoefenaar van ondersoheidene takken van nijverheid, tot het
Bestuur geroepen, betoonde hij de meeste belangstelling in deze in-
stelling, ook door met ijver de Bestuursvergaderingen bij te wonen.
De heer Diepen werd algemeen geacht en bemind, als een der ver-
dienstelijkste, nuttigste buigers, als een goedhartig, welwillend en
gedienstig man. Het mag voor kinderen en kinds«kinderen aange-
naam wezen, zich op zijne va(leren te kunnen beroemen; de nako-

melingen van den Heer Diepen kunnen met alle regt zieh verheffen

op de goede hoedanigheden, die de grondvester van hunnen welvaart

onderscheidden" 168. In 1853 werd J. H. A. Diepen op de algemene

ledenvergadering van  14 juli van dat jaar als nieuw lid door het be-
stuur aangenomen 169.  Hij is bijna 45 jaar lid gebleven, bezocht vrij

frequent de algemene vergaderingen en was constant een van de

weinige uit de gemeente Till)urg afkomstige leden (soms vijf, meest-

al twee, enkele jaren hij als enige!) 17<

Het voorgaande leidt vrijwel vanzelf tot de veronderstelling dat
de Diepens nooit de uitgegroeide „ambachtsbazen" zijn geweest, die
„zelf in het *technische proces medeweriten", dat zij, integendeel,
van het begin af aan of minstens al heel spoedig veel mee dan het
merendeel der overige, veelal autochtone Till)urgse fabrikanten met
enige distantie tegenover hun personeel hebben gestaan. Dat be-
hoefde niet in te houden dat de verstandhouding tussen werkgever
en werknemers in het bedrijf de:r Diepens niet goed was, en dat lijkt
het ook niet te hebben ingehouden.

118) Handelingen Provinciaal Genootschap, 4e deel (Den Bosch 1846), blz. 10.
169) Handelingen Provinciaal Genootschap  1853,  blz.   14.
tro)   Handelingen   Provinciaal   Genootschap 185+1897, passim.
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Van de goede relatie achtte Dij,ksterhuis de aanwezigheid van een
„,bruiloftsgedicht"     uit 1814, opgesteld    door de gezamenlijke
„knechts",  al een getuigenis 171.  Geen enkele wanklank kwam,  zo
sehreef hij voorts, gedurende honderd jaar in die verhouding voor.
Bij het gouden huwelijksfeest van J. H. A. Diepen, door de gehele
wijk Korvel op schitterende wijze gevierd (1891), waren verschillen-

de gedichten en chronogrammen aan de huizen en de erepoorten
aangebracht 172. Een versje luidde, toch wel betekenisvol:

„Wij menschen van den mind'Ten stand,
Wij hebben toch ons best gedaan,

Zoo min als de vlag der Nederlanden,
Mag 't Huwelijkspaar verloren gaan" 173.

Ondanks het feit dat de sociale ideeen van Armand Diepen som-
migen nu misschien wat vreemd in de oren klinken, waarover later
meer, blijkt uit datgene wat over hem door tijdgenoten is geschreven

nergens dat hijdoor zijn ondergeschikten niet werd geaccepteerd of
dat zijn sociale opvattingen als afwijkend werden aangemerkt 174.

In de Tilburgsehe Courant kwam ter gelegenheid van zijn over-

lijden zelfs een gedicht voor, waarvan een passage luidde:

„Doch is hun hart verplet, niet minder treurt het volk.
Of had de werkman ooit een meer begraakten tolkp

Was hij, die van ons ging, niet immer strijdensre6,
Voor wie het werkpak droeg en trouw zijn plichten deeP" 175

111) Dijksterhuis, a.w., blz. 66; zie ook J· Diepen, a.w., blz. 7, waar als volledige
titel van het gedicht werd opgegeven: „Bruijlofts eergedigt opgedragen door de
gesamentlijke knegts ter eeren van Arnoldus Diepe met mejuffrouw Helena Ver-
voort   op haar bruijlofts feest (16 October   1814)".   Het   ging in feite om Johannes
Nicolaas Diepen en Maria Magdalena van der Voort! Zie ook Korvelsch Eeuwblad
(1908).
171) Tilburgsche Courant, 29 juli 1891.
173) t.a.p.; zie ook Dijksterhuis, a.w., blz. 48.

114) J. A. M. van Arendonk, De economische denkbeelden van de Tilburgse in-
dustriEel Armand Diepen, in De opkomst van Tilblirg als industriestad, blz. 113.
175)   Tilburgsche   Courant, 28 februari    1895;   zie   ook J. Diepen,   a.w.,   blz.    37   en

Van Delft, a.w., blz. 29.
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Wat hadden de Diepens, wet had Armand Diepen gedaan, om
deze lofuiting te hebben verdiendP

Sedert mensenheugenis, memoreerde Dijksterhuis in 1908, wer{len

de oudjes van de wollenstoffenfabriek Diepen gepensioneerd. Gelet
op de nog weer te geven uitlatingen van Jan en Armand Diepen
dient aan dit woord geen te wijdse inhoud te wor{len toegekend,
hoewel het aantal fabrikanten, dat tenminste nog iets deed, beperkt
zal zijn geweest. Reeds  in 1845 bestond een ziekenbus, een verzeke-
ring tegen tijdelijk gebrek. Minstens  in 1908 bestonden een zieken-
fonds en een fabrieksbibliotheek 176.

Maar was dit alles voldoende om Annand Diepen een „socia al
"

pionier  te noemen, die zich voor het welzijn der arbeiders zo ver-
dienstelijk had gemaakt 177,  of  om te stellen  dat zijn denkbeelden
een grote stimulans zijn geweest voor de sociale ontwikkeling in het
Tilburgse fabriekswezen, ja zelfs zover m gaan, de kiem van de
bescherming van arbeid en arbeider voor Tilburg en zelfs voor ge-
heel Nederland bij Armand Diepen te zoeken  178

Voor zover te achterhalen, zou dit sociale pionierschap in de sfeer
van het personeelsbeleid, van het eoncrete, practische handelen,
alleen toe te delen zijn op grond van de oprichting van het Til-
burgsch Algemeen Verzekeringsfonds voor Werklieden, in hoofd-
stuk I reeds genoemd.

Werd dit funds door enige industrielen gesticht, Armand Diepen
bevond rich onder hen, en wat mee: was, hij hielp de statuten mee
opstellen  en  hij  werd  in   1888 de eerste voorzitter  van het fonds 179,

Bij zijn overlijden  in 1895 werd  in de Nieuwe Tilburgsohe Courant
under andere geschreven dat aan {lit fonds, dat voor Tilburg zo heil-
nam was en dat koch, jammer en onbegrijpelijk genoeg, door velen

lm) Dijksterhuis, a.w., blz. 66; Van Delft, a.w., blz. 32.
177) Boeren, a.w., blz. 94.
178) De Wijs, 140 »en Gebroeders Diepen, blz. 12-14.
179) Boeren, a.w; blz. 91; Dijksterhuis, a.w., blz. 63; Van Delft, a.w., blz. 27; J.
Diepen, a.w., blz. 38. Zie ook H. van Stiphout, Ontstaan en eerste ontwikkeling
der stands- en vakorganisaties, in De opkomst van Tilburg als industriestad, blz. 200.
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in die stad niet zo werd gewaardeerd als het verdiende, voor altijcl
de naam van Armand Diepen verbonden zou blijven 180.  De familie

Diepen had overigens nog meer banden met het fonds. Zij figu-
reerde onder de werkgevers-donateurs (Gebr. Diepen f 50,-) 181 en
waren  ten  name van (erven)  J.  H. A. Diepen aandeelhouder 182,
terwijl de zoon van Armand Diepen, Jan Diepen jr., minstens in de

jaren  1898 en  1899 lid is geweest van  de uit vijf personen bestaande

commissie van verificatie 183.

Voor het overige zijn gegevens over het soc:iale beleid der Diepens
enkel te putten uit de verklaringen, <lie Jan H. A. Diepen en zijn
zoon Armand tijdens de „verhoren" te Tilburg in het kader van de

parlementaire enqu6te van  1887 hebben afgelegd. Het optreden  van
Armand Diepen voor de Enqudtecommissie is klaarblijkelijk een uit-
vloeisel geweest van het besluit van de Kamer van Koophandel en
Fabrieken te Tilburg van 29 november  1886, ten gevolge waarvan
aan de commissie drie fabrikanten van wollen stoffen (Armand

Diepen, E. F. A. Janssens en F. A. L. van den Bergh), een fabrikant

van stoomwerktuigen (P. Ch. Mercx) en een aannemer/timmerman
(H. de Beer Jzn.) opgegeven werden als personen, die meer in het
bijzonder in aanmerking behoorden te komen voor een „verhoor"184.

De verklaringen van de heide Diepens verschaffen ons de volgen-
de  kennis  over de situatie  v66r  en  in   1887.  Jan  H. A. Diepen  wees

er op dat in vele fabrieken wat hij noemde „spaarbanken" beston(len,
zoals bijvoorbeeld ook bij hen zelf. In de fabriek, die hij nog met
zijn vader had gedreven, betaalde men, bij introductie van een werk-
man, 99% van het loon.

180)   Nieuve Tilburgsche Courant, 3 maart  1895;  zie  ook J. Diepen,  a.w., blz. 38/39.
181)  Gemeenteverslag  Tilburg 1897, bijlage  N, blz. 185/186, lijst van donateurs
voor de jaarlijkse bijdrage  1897.
182)  Gemeenteverslag  Tilburg   1897,  blz. 187, naamlijst der aandeelhouders  1897.
183)   Gemeenteverslag  Tilburg  1898,  blz.   183  en  idem 1899, bijlage  0,  blz.   16.
184)  Ge,neenteverslag  Tilbqirg 1886, bijlage  A,  blz.  65.
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Dat wilde dus zeggen dat zij van iedere gulden verdiend loon 66n
cent inhielden. Daarvan werd een fonds gevormd, waaruit hun zieke

werknemers, als die er tenminste waren, gedurende enige, door Jan
Diepen niet nader gespecificeerde tijd, werden betaald.

In de regel was dit systeem zo voordelig dat de Diepens uit het
fonds met Kerstmis f 1,50 konden uitkeren aan de volwassen ar-

beiders en f 0,75 aan de jeugdigen. Men kon dat dus als het ware
een particuliere spaarbank noemen.

Ook de schafttijden gedurende de periode van zijn actief onder-
nemersehap kwamen ter sprake. Hij zei hierover dat de bel om
kwart voor twaalf werd geluid voor vijf kwartier pallze. Op een
vraag van de voorzitter der commissie beaamde hij dat een zelfde
gedragslijn niet algemeen te Tilburg werd toegepast; hij geloofde

zelfs dat het nergens anders gebeurde. Overal elders had men een
schafttijd van een ziur, hetgeen ook hij bezwaarlijk vond. Hij er-
kende overigens dat degenen die op stuk werkten van deze regeling
der arbeidspauzes bij Diepen geen voordeel hadden. Ook verschafte

Jan H. A. Diepen iets meer inzicht in de werking van het fonds

voor geldelijke uirkering in geval van ziekte, en in de maatregelen
die getroffen waren voor oud geworden werknemers. Het fonds was
niet bestemd voor (le betaling van dokterskosten en medicijnen. Het
werd beheerd door 3 of 4 van de knapste werklieden, die er voor
zorgden dat de zieke het geld ontving, maar tevens controleer<len

dat het geld niet langer uitbetaald werd dan nodig was. Zijn zoon,
Armand, had de financiering vereenvoudigd. In plaats van een
fluctuerende inhouding gebruikte hij voor het gemak een vaste: naar

Jan H. A. Diepen mededeelde, 8 cent per week voor volwassenen

en 4 cent per week voor kinderen.
Oud geworden arbeiders konden dikwijls op hun kinderen terug-

vallen, als deze althans niet de zorg hadden voor een al te groot

huisgezin. Sommige fabrikanten, waaronder zijn zoon Armand, hiel-
pen hun oudere werklieden of pensioneerden hen. Daarvoor beston-
den geen spec:iale fondsen, zodat de werknemers van de goedheid
van een fabrikant afhankelijk waren. De ouderdomsuitkeringen
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stonden in verhouding tot de verdiensten der arbeiders. Er waren er
die f  1,-, maar ook die f 3,- per week antvingen 185.

Ook de antwoorden van Armand Diepen leveren ons wat meer
details over het sociale beleid in zijn bedrijf. Zo deelde hij mede dat
de werktijden bij hem 's winters van 8 uur v.m. tot 9 uur n.m.
waren,  met  l M sehaftuur, en 's zomers van 6 uur v.m. tot 8 uur n.m.
(soms van 5.30 uur v.m. tot 7.30 uur n.m.), met 2 schafturen. Toen
de voorzitter hem vroeg of dit cle gel}mikelijke werktijden te Tilburg
waren, gaf Diepen ten antwoord dat hij zieh daar niet aan stoorde

en, na aandringen van de voorzitter, dat hij het door de excentrische
ligging van zijn bedrijf niet wist 180.

De 59 in 1887 geenqudteerde wollenstoffenfabrieken kenden de

volgende „aantallen werkuren":
10  U 12 werkuren: 3 fabrieken,

11  werkuren:     1  fabriek,
11  h 12 werkuren:     1   fabriek,
11   A 1 3 werkuren: 6 fabrieken,

12 werkuren: 17 fabrieken,
12  8 13 werkuren: 28 fabrieken,

13  werkuren: 3 fabrieken 187.
De firma Gebroeders Diepen nam derhalve geen bijzondere plaats

in.

Ter sprake kwam ook de houding die moest worden aangenomen
ten opzichte van fondsen tot voorzieningen tegen ziekte, ongevallen
en ouderdom. Armand Diepen gaf als zijn mening dat het zeer goed
was in een onderneming een ziekenfonds te hebben, zoals in zijn
Abriek ook het geval was. Dit fonds werd gevoed door vaste bij-

dragen der arbeiders, door storting van boeten en door incidentele
bijdmgen van zijn kant. Dit funds bestond van de oprichting van
zijn  firma  af. De contributie bedroeg ongeveer   1 %,  maar  was  ge-

188)   Kamerstukken  zitting   1886-1887  -   105.   Enqudte enz., Getuigenverhooren  no.
4. - Tilburg, blz. 14/15.
188) a.w., Getuigenverhooren no. 4 - Tilburg, blz. 84.
187) a.w., bijlage U.
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makshalve gefixeerd op 8 cent per week voor mannen en 4 cent per
week voor vrouwen. Jan Diepen noemde hier als de twee groepen:

volwassenen en kinderen. Het is wel waarschijnlijk dat hij zich tij-
dens het verhoor vergiste.

In   1886  had  hij een reglement  voor het fonds opgesteld  en  door
de arbeiders zelf een bestuur laten kiezen. Het fonds werd door hen
onderling beheerd. De uitkering was bepaald op f 3,- per week
voor een man en f 1,50 per week voor een vrouw. De kas was in

handen van een bestuurslid, op dat moment een van de kantoorbe-
dienden.

Uit antwoorden op volgende vragen  bleek nog dat ruime bijdragen
van werkgeverszijde niet nodig waren geweest, omdat het fonds vol-
doende middelen bezat, ondanks het feit van de bepaling dat iemand
die de fabriek wegens ouderdom verliet, nog een jaar uit het fonds
trok.  In   1886  was zo iemand, een vrouw, gepensioneerd.  Toch  wa-
ren   dit nog uitzonderingen, omdat Diepen   in    1870 met tamelijk

jong personeel was gestart. Enige arbeiders van oudere leeftijd had
hij evenwel van zijn vader overgenomen.

Een en ander ontlokte de voorzitter de constatering dat de per-
soneelsleden, die niet meer konden werken, bij Diepen niet aan hun
lot werden overgelaten 188.  Even later kwam hij  nog eens terug op
de kwestie van het ziekenfonds, in de volgende vragen en antwoor-
den:

„V. Er is ook een ziekenfonds; komt dan de zieke de facto in het
genot van zijn volle loonp

A. Neen. Hij krijgt sleahts 2 of 3 gulden uit het fonds en 3 of
4 gulden - al naardat het loon bedraagt - van mij. Dat duurt
echter niet heel lang. Is iemand bilvoorbeeld gedurende 6 we-
ken ziek, dan krijgt hij mijne bijdrage slechts gedurende de
eerste weken.

V. Natuurlijk; maar het is uwe gewoonte niet om er niet naar om
te zien, en zoover dat gaat, zorgt gij voor uwe menschenP

A.  Ja" 189.

188) a.w., blz. 88.
189) a.w., blz. 88.
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HOOFDSTUK III:

ARMAND DIEPEN ALS AUTEUR

§ 1. Inleiding

Toen de exemplaren  van  chet  in 1895 posthuum te Gorinchem  uit-

gegeven boek van Armand Diepen De waarde en de waarde van den
handenarbeid konden worden verzonden, stuurden de twee zoons

die voor de uitgave hadden gezorgd, Jan en Karel Diepen, het ge-

schrift ook toe aan de Jezuiet P. B. Bruin. In het tijdschrift Studian
maakte dem daar melding van 1. Hij had zijn exemplaar tnaar zijn
mening te danken aan de omstandigheid dat Armand Diepen in een

afzonderlijk hoofdstuk van zijn laatste boek sommige van Bruins

stellingen en uitingen had bestreden.

„Terwijl wij", zo schrijft hij dan , "hier gaarne in de gelegenheid

zouden geweest zijn om ons tegen dien kloeken en ridderlijken
kampioen in tegenweer te stellen, blijft ons .... niets over dan.... het

"gevoelen van den ontslapen schrijver te eerbiedigen. Niettemin

wilde hij niet stilzwijgend voorbijgaan aan de „laatste pennevrucht
van den degelijken economist". Aan de woorden die hij er dan aan
wijdt kunnen de volgende zinnen ontleend worden: „De mening
van een man, als Armand Diepen was, wordt altijd met belangstel-
ling vernomen, ook al gaat men niet in a]les met hem mee". „De
heer Armand Diepen had op het gebied van staatshuishoudkunde

zijn naam gevestigd. Al zijtne geschriften dragen den stempel van
ernstige studie en degelijkheid". ,.Zijn heengaan is een verlies voor
de economische wetenschap". „Want iedereen weet, dat uit de pen
des overledenen alleen degelijke geschriften vloei{len".

Men zou zo zeggen, dat het geen kleinigheid was, wat daar door
een gezaghebbend man werd neergeschreven. Een criticus, die in

1) P. B. B(ruin), Boekbespreking, in Studiat op Godsdienstig, Wetenschappelijk
en Letterkundig gebied, jrg 28, dl 45 (1895), blz. 9-11. Voor de belangrijkheid
van Bruin zie men Studi2n, jrg 38, dl 65 (1905), na blz. 104.
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zijn mening overigens niet alleen stond! Began immers de redactie
van De Tijd een serie van drie hoofdedkelen over het laatste werk
van Armand Diepen niet met een volzin, waarin zij de uitgave ervan,
„aan een belangrijk onderdeel der sociale wetenschap gewijd", prees
als een daad van kinderlijke pieteit, maar waarin zij tevens, „een
welverdiend eeresaluut (bracht) aan den geestesarbeid van een man,
wiens groote gaven en edele inborst hem in ruimer kring waardee-
ring en oprechte sympathie  verzeker<len" 2 7

De plaatselijke pers liet zich over Diepen na zijn overlijden ook
niet onbetuigd 3, terwijl het toenmalige Tweede Kamerlid M.  de Ras

hem, zoals wij eerder zagen, herdacht in een„In Memoriam", waar-
aan nog de volgende passage kan warden ontleend: „Doch zijn
naam zal onuitwischbaar verbonden blijven aan den strijd (voor
protectie - V.d.D.). Ik behoef hier de vele werken niet op te noemen,

die hij achterlaat, want alleen zijn meestenverk: „De jongste uitin-
gen van het anti-protectionisme in Nederland", mu voldoende zijn,
om hem onder de schrijvers op economisth gebied een eerste plaats
te doen innemen" 4. Nogmaals,  het was niet gering, hetgeen na  het

overlijden van Diepen aan lof over zijn werk als publicist werd geuit.
Economische opvattingen en ideeen Ever het sociale vraagstuk

hebben hun neerslag gevonden in de boeken en brochures, de tijd-
schrift- en kranteartikelen die Armand Diepen heeft geschreven.

De kranten, waarin hij in ieder geval heeft gepubliceerd, waren
De  Tijd 5,   het   Dagblad  van   Zuid-Holland en 's-Gravenhage,   de
Nieuwe Tilburgsche Courant en het Handelsblad. De tijdschriften,

die bijdragen van Diepen hebben opgenomen, waren het Soc:iaal

Weekblad, De Economist  en De Nederlandsche  Industrieel °.

2)   De drie hoofdartikelen werden gepubliceerd  op  27,  28  en 30 november   1895   -
vermeld  in J. Diepen,  Onze  fa,nilie,  2e druk (Tilburg   1909),  blz.   40.
5) J. Diepen, a.w., blz. 38/39.
4) Tilburgsche Courant, 3 maart   1895;  zie  ook B. Dijksterhuis,   Een  inditstrieel
geslacht 1808-1908 (Tilburg  1908),  blz.  64165.
5) J. Diepen, a.m, blz. 40.
6) A. Diepen, De jongste uitingen van het anti-protectionisme in Nederland (Go-
rinchem 1889), respectievelijk noot op blz. 3, blz. 37, 55, 80, 139 en 266.
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.Behalve uit krante- en tijdschriftartikelen bestaat het „oeuvre
van Diepen uit de volgende brochures en boeken:
1886: Graanrechten, broodprijzen, loon en nog wat economie naar

aanleiding van het antwoord der Regeering op de landbouw-
adressen uit Limburg en Groningen (117 blz.);

1887:   Het  arbeidersvrgagstu'k  (67  blz.);
idem: Mr. N. G. Pierson en de sociale quaestie (43 blz.);
idem: Het verslag der Tilburgsche Wol-industrie en Hendrik Mul-

ler Szoon, of Bescherming contra Vrijhandel (105 blz.);
1889: De jongste uitingen van het anti-protectionisme in Nederland

(VIII en 395 blz.);
idem: De arbeidswet. Toelichting en beschouwingen voornamelijk

met het oog op de Tilburgsche Wolindustrie (64 blz.);
1895 : De waarde en de waarde van den handenarbeid (XV en

312 blz.).

De hiervoor genoemde data van versohijnen begrenzen een tijd-
vak van nog geen tien jaren. In die tijdspanne (1886-1895) ligt het

optreden van Diepen als publicist. Hij zelf beschouwde eerstge-
noemd jaar als het moment waarop zijn eigenlijke loopbaan als
schrijver begon 7.

Gezien de grondigheid van zijn geschriften en de snelheid van

publicatie ervan, zal (le opmerking van Dijksterhuis zeker waar zijn:
".... v66r dien tijd moet er veel gestudeerd, veel waargenomen en

veel nagedacht zijn om zoo te kunnen schrijven" 8.

Wat heeft Armand Diepen er toe gebracht naar de pen te grijpenP

7) A. Diepen, Graanrechten, broodprijzen, leon en nog wat economic naar aan-
leiding van het antwoord der Regeering op de landbouw-adressen uit Limburg
en Groningen (Tilburg   1886),   blz.    5:    „ .... omdat   het de eerste   maal   is   dat   ik,
anders dan een enkelen keer in dagblad-artikelen, mijne denkbeelden voor het
publiek uiteenzet. De vorm van mijn geschrift zal dus denkelijk veel te wensen

.overlaten.

8) Dijksterhuis, a.w., blz. 80.
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Bij de beantwoording van deze vraag kan aansluiting worden ge-
zocht bij Boeren, die constateerde  dat  er  in   1887 „in Tilburg  zelf
een zeer snedig en helderdenkend schrijver (was), die den liberalen
degenhouw  wist  af  te  slaan en zelfs behendig terug te geven" 9.

Boeren maakt nergens duidelijk, hoe die schrijver er gekomen was,
maar hij maakt melding van een „liberalen degenhouw" en het

.„behend·ig teruggeven ervan. Men zou in zijn stijl ook kunnen

spreken van „actie" (liberalisme) en „reactie" daartegen, of met Van
Arendonk kunnen stellen dat Armand Diepen zich door de pole-
misehe vorm van de meeste zijner publicaties van de „techniek van
pareren en attaqueren" heeft bediend:

„Zich meester ma'kend van de ideeen en denkwijzen van zijn
tegenstanders weet hij vaak juist hierin bewijsmateriaal te vinden
voor de juistheid van zijn eigen denkbeelden" 10. Diepen heeft die
werkwijze in een bepaalde situatie zelf plastisch besohreven: „Ik zie
er geen bezwaar in deze ste]ling over 1te nemen ; en, na aldus het
wapen mijner tegenpartij te hebben ontdaan van de kleine onrein-
heden of onjuistheclen, die het aankleefden, erken ik het te zijn een

goed en eerlijk wapen, en wacht ik zijn stoot af. Die stoot wordt mij
toegebracht in de volgende, ditmaal letterlijk weergegeven, bewoor
dingen.... Ik pareer" 11.

Niet ontkend kan worden, dat deze indruk van Diepen als „re-
actief" schrijver zich bij een eerste, en daarom oppervlakkige analyse
van zijn geschriften automatisch aan ons opdringt. Die indruk wordt

nog versterkt, als men zich voornamelijk concentreert op de analyse
van zijn opstellenbundel: De jongste uitingen van het anti-protec-
tionisme in Nederland (1889), door Van Arendonk toch wel ten
onrechte het sluitstuk van het economisch denken van Diepen ge-
noemd 12.

')   P.   C.   Boeren,   Het  Hart  van   Brabant  (Tilburg   1942),   blz.   83.
io) J. A. M. van Arendonk, De economische denkbeelden van de Tilburgsche in-
dustrieel Armand Diepen, in De opkomst van Tilburg als industriestad, onder re-
dactie van H. F. J. M. van den Eerenbeemt en H. J. A. M. Schurink (Nijmegen
1959), blz. 110.
11) A. Diepen, De jongste uitingen, blz. 57.
12) Van Arendonk, t.a.p., blz. 110.
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Dit geschrift vertoont namelijk maar weinig systematiek en is een
voorbeeld van snelle polemiek van het zuiverste water. Diepen gaf
er blijk van (lit ook in te zien, want in de aanhef van het voonvoord
op <lit boek zegt hij dat het „een werk van polemischen aard" is 13.

Nadere analyse van het gehele werk van Diepen doet evenwel
"inzien dat er eigenlijk geen „sluitstuk van zijn economisch denken

bestaat. Zelfs zijn in 1895 verschenen, meest doorwrochte geschrift
over De waarde en de waarde van den handenarbeid kan niet als

zodanig worden beschouwd, hoewel het door de omvang der be-
handelde problematiek van groot belang  is  voor het kennen  van

Diepens eeonomische denkbeelden. Maar een sluitstuk kan het niet
warden genoemd. Het was meer een fase in Diepens ontwikkelings-
gang, die helaas door zijn vroegtijdig overlijden geen vervolg heeft

gekregen.
Vervolgens kan worden erkend dat de polemiek weliswaar vaak

de uiterlijke vorm was, waari·n Diepen zijn geschriften of delen daar-

van goot, maar hij heeft wel degelijk en bij herhaling ook eigen
ideeen gelanceerd, met name weer in zijn laatste boek. In de inlei-
ding daarop zegt hij geruime tijd weerhouden te zijn van critiek op
de neo- of nieuwe waardeleer van de Oostenrijkse school 14, omdat
een dergelijke critiek naar zijn mening „gepaard moet gaan met het
formuleeren eener andere (leer) die in bet oog des schrijvers schier
onberispelijk behoort te wezen" 15,

Tenslotte moeten wij ons wachten voor de misvatting dat het
auteurschap van Diepen geheel in het teken heeft gestgan van

„reactie op het liberalisme" (Boeren: „liberalen degenhouw" en „be-
"hendig teruggeven ervan). Zijn denken kan integendeel bij voor-

baat al gelden als een bijzonder merkwaardig voorbeeld van een
zekere tweeslachtigheid ten aanzien van staatsonthouding.

w) A. Diepen, a.w., blz. III.
14) De subjectivistische waardetheorieen vonden in die tijd hun meest volledige

uitwerking in de grenswaardeleer. Belangrijke figuren bij deze uitwerking waren
Carl Menger (1840-1921), Friedrich von Wieser (1851-1926) en Eugen von Btjhm-
Bawerk (1851-1914); zij waren Oostenrijkers, vandaar de naam Oostenrijkse school.
18)   A.  Diepen, De waarde  en  de  waarde  van  den handenarbeid (Gorinchem  1895),
blz. 1.
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In hoeverre d.it nu betekent dat Armand Diepen „op zuiver han-
dels-economisch gebied sterk antilibemal was" en „op sociaal-econo-

misch terrein  meer  naar  de  kant der liberalen" neigde 16,  zal  nog

nader worden onderzooht.

De tweede prealabele vraag die nog beantwoording verlangt is
deze: waar heeft Diepen geleerd over economische onderwerpen met
een zo in het oog vallende vaardigheid de pen te voeren)

Deze schrijfvaardigheid is na de beschrijving van Diepens gym-
nasiumtijd op Katwijk in een eerder hoofdstuk niet langer een mad-
sel. Hij blonk uit in Nederlandse taal en stelkunst en behaalde zelfs

eenmaal de schoolprijs in academische letteroefeningen. Zijn publi-
cistische activiteit behoeft dus, wat de vorm aangaat, geen verwon-
dering te wekken.

Met betrekking tot,de inhoud ervan, de economische onderwerpen,
werd zijn optreden door twee zaken bepaald: de tamelijk deplorabele
toestand waarin  het Nederlandse bedrijfsleven in het algemeen en
de Tilburgse wolnijverheid in het bijzonder in de 80er jaren der
19e eeuw verkeerden, 6n de kennis die hij zich als autodidact op
economisch terrein had eigengemaakt. Door een gelukkige omstan-
digheid was te achterhalen met welke middelen Armand Diepen
zieh op het terrein der economische wetenschap kon bekwamen.

Op 17 november 1931 deelde Mieta Diepen (Maria B. P. Diepen,
1879-1954) aan de heer A. J. A. C. van Delft mee dat zij, op aan-
raden van de Bossche bisschop Mgr. A. Diepen, verschillende boe-
ken, uittreksels van couranten, notities van haar vader Armand
Diepen en haar broer Jan, alles betrekking hebbende op de staats-

huishoudkunde, had gezonden naar de bibliotheek van de Handels-

hoogeschool te Tilburg 17.
De bedoelde boeken werden op 19 november 1931 in het register

tB) Van Arendonk, t.a.p., blz. 113.
17) Familie-archief Diepen, Handschriften van en stukken betreffende Armand
Diepen (inv. Becx, Archief, no. 9).
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der verworven boeken van de hogeschoolbibliotheek ingeschreven

onder de stamboeknummers 10447-10457. Nasporingen in dit regis-

ter leverden als gegeven op dat behalve dem schenking reeds eerder,
in 1928, eigendommen  van de familie Diepen  in  de  bibliotheek  ge-
deponeerd waren. In dat jaar begiftigde Jan Diepen, de oudste zoon

van Armand, de bibliotheek der hogeschool met tientallen boeken,
brochures en verslagen, in totaal 214 titels 18.  Bij het nalopen van
deze titels en het controleren van nog steeds in de bibliotheek aan-

wezige geschriften bleek dat het merendeel ervan reeds aan Armand
Diepen heeft toebelioord. Dem constatering leidt tot de conclusie
dat de autodidact Diepen in de jaren van zijn zelfstudie en zijn
publicistische activiteit op de hoogte moet zijn geweest van de be-
langrijkste toenmalige literatuur op het terrein van de economie.

Immers, onder zijn boeken bevonden zich onder andere de voor-
naamste geschriften van Smith, Ricardo, Malthus, Stuart Mill, Say,
Bastiat, Carey, List, Henry George, Le Play, Menger, Von Wieser,
Walras, Jevons en Pierson, naast tientallen andere werken die voor

.
zijn meningsvorming van belang zullen zijn geweest. Voor een "leek
was Armand Diepen derhalve in het bezit van bewonderenswaardig
documentatiemateriaal, dat hem een brede informatie verschafte.

§ 28. Opvattingen van Nederlandse economisten in die periode

Armand Diepen beschouwde zich als een leek, een amateur op
economisch terrein. Hij had geen wetenschappelijke, universitaire
vorming ontvangen, die hem eerder tot een deskundige, een profes-

sional zou hebben gemaakt. Hij is zich daar altijd bewust van ge-
weest en heeft er ook nooit doekjes om gewonden dat dit zo was.
Eenmaal heeft hij zelfs, met een sterk gevoel van eigenwaarde, als
„practicus" neergeschreven dat zijn vertrouwen in de economische

18) Schenking van Jan Diepen aan de bibliotheek van de Katholieke Handelshooge-
school te Tilburg  in 1928, Stamboeknummers 1308-1325, 1355-1406, 1489-1502,
150+1518, 1792-1841, 2045-2080, 2192-2212, 2228-2235.
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wetenschap in het algemeen en in de theorieen van de Nederlandse
eeonomisten  in het bijzonder niet bijster groot is geweest 19.

De „Nederlandse economisten", wie kan Diepen hierbij op het
oog hebben gehad) Bestond er in zijn tijd iets als een Nederlandse
economische school of een Nederlands economisch denken,

Veelal neemt men aan dat de economische wetenschap haar in-
trede heeft gedaan met de Physiocratische of met de Klassieke school
in <le tweede helft der  18e eeuw. Hieraan moet echter onmiddellijk
worden toegevoegd dat de eerste wetensehappelijke economen, als
Quesnay, Turgot en Smith, hun werk nooit hadden kunnen vol-
brengen, als zij geen gel>ruik hadden kunnen maken van de arbeid
van vele voorgangers, maar het staat buiten kijf dat Physiocraten en
Klassieken, anders dan dem voorgangers, een beeld hebben gegeven
van het totale economische proces. Zij waren de eersten die een alge-
mene economische theorie ontwikkelden.

Opmerkelijk is geweest dat de Physiocraten, die alleen de land-
bouw als bron van welvaart beschouwden, buiten Frankrijk niet bij-
zonder veel invloed hebben gehad. De Klassieke school daarentegen,
die de productiviteit van alle arbeid verdedigde, en waartoe onder
meer Adam Smith, Thomas Robert Malthus, Jean Baptiste Say,
David Ricardo, Johann Heinrich von Thunen, Nassau William
Senior, Friedrich von Hermann, John Stuart Mill en John Eliot
Cairnes worden gerekend, vond ook buiten het gel)oorteland Enge-
land tal van aanhangers, die echter vrijwel nimmer de hoogte der
Engelse klassieke riehting wisten te benaderen.

Volgens Zimmerman doet men ons land geen onrecht aan door te
zeggen dat de klassieke economie hier ongeveer onopgemerkt is ge-
bleven. Uit de weliswaar toch zeer belangrijke Bijdragen tot de huis-
hmuling van den Staat van Gijsbert Karel van Hogendorp (1818/
1825) blijkt naar zijn mening slechts terloops de beinvloeding door
de Klassieken. Ook het beste werk op eeonomisch gebied dat ons

") A. Diepen, De jongste uitingen, blz. 81.
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land in de eerste helft der vorige eeuw voortbracht, de Proeve eener

geschiedenis van het Nederlandsche Bankwezen van W. C. Mees
(1838), bevat weinig positieve bijdmgen tot de theoretische econo-
mie. Dit laatste geldt, zegt Zimmerman, ook van de Beginselen van
Staathuishoudkunde van J. L. de Bruyn Kops (1850), terwijl het
Handboek voor practische Staathitishoudkunde van S. Vissering
(1860) weliswaar op hoger peil stond, maar anderzijds pas versche-

nen is op een moment waarop de invloed der Klassieken reeds aan

het tanen was 20. Tot zover de wijze waarop Zimmerman zich uitlaat
over de klassieke school in Nederland.

Wel iets anders viel de benadering van de Nederlandse tak van

deze richting door Diepenhorst uit. Deze stelde dat in Nederland
de  Klassieke school gedurende de  19e eeuw haast onbetwist meese
van het terrein bleef, waarbij aanvankelijk De Bruyn Kops (1822-
1887) en Vissering (1818-1888) optraden als leidslieden van hen die
zich met economische studies bezighielden, terwijl later N. G.
Pierson (1839-1909) met zijn Leerboek der staathuishoudkunde

(1887) een eerste plaats in de Nederlandse economische literatuur
innam 21, Diepenhorst rangschikte Pierson dus onder de Klassieken.

Zimmerman rekent hem tot de Oostenrijkse school. De oplossing

van dit raadsel is hierin te vinden dat Pierson een ontwikkeling heeft

doorgemaakt van de ene naar de andere richting. Stond 4 aanvan-

kelijk op de basis van de klassieke theorie, later aanvaardde hij de
theorie  van de grenswaarde 22.   Wat dat aangaat  was hij derhalve
een minder volbloed aanhanger van de Oostenrijkse waardeleer dan

zijn leerling C. A. Verrijn Stuart (1865-1948), met wie hij samen

een internationaal vermaard duo vormde 23.

20) L. J. Zimmerman, Geschiedenis van het econo,nisch denken, 6e druk (Den
Haag 1963), blz. 13, 38, 54, 55, 83/84.
21) P. A. Diepenhorst, Leerboek van de economie, I: Geschiedenis der Economie

(Zutphen 1934), blz. 230.
22)   D.   C.   van   der Poel, Econo,nische encyclopedie,   2e druk (Utrecht    1943),   t.0.

titelpagina.
23) W. Heller, Grundprobleme der volkswirtschaftlichen Theorie, 3e druk (Leipzig
1928), blz. 16, noemt hen als aanhangers van de Oostenrijkse waardeleer.
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Dat de Oostenrijkse school vooral in Nederland zo'n taai leven

heeft gehad, kan vermoedelijk hieruit worden verklaard dat in de

bloeiperiode van deze school Nederland juist in Pierson en Verrijn
Stuart twee economisten van internationaal formaat bezat. Het eer-

der genoemde boek van Pierson, en Verrijn Stuarts De grondslagen
der Volkshuishouding ( 1924) werden in verschillende talen vertaald,
maar hun grootste invloed oefenden zij uit op hun Nederlandse
leerlingen. Daar gedurende lange tijd in ons land geen figuur van
het formaat van Verrijn Stuart een andere theorie naar voren bracht,
werden verschillende generaties economen met de Oostenrijkse waar-
deleer  als de „moderne" waardeleer opgevoed 24.

Verrijn Stuart,  die  in   1890  was  gepromoveerd  op  een  proefschrift
over Ricardo en Marx, is op drie plaatsen hoogleraar geweest, te
Delft (1906), Groningen (1912) en Utreoht (1917-1934) 25. Van huis
huis uit was hij jurist, zoals de meeste Nederlandse economisten uit
de tweede hel£t der  19e  en het begin  der  20e eeuw.  Ook  zijn  be-
roemde leermeester Pierson   had rechten gestudeend.

Het economisah hoger ondenvijs in ons land is namelijk van nog
vrij recente datum. Wel waren er, voordat het werd geintroduceerd,
vele plannen in die richting geweest. Zelfs in het midden van (le
18e eeuw is er al €en ontwerp voor een Koopman's Acedemie te
Amsterdam geweest.  In  het  K.B.  van 8 januari   1842  werd  als  doel
van de toen opgerichte Koninklijke Academie te Delft mede opge-
nomen: het oplei(len van kwekelingen voor de handel.  Toen in  1876
aan het Amsterdamse Athenaeum universitaire rechten werden ver-
leend, is wederom het idee geopperd een faculteit voor handelswe-
tenschappen te stichten. Vervolgens verscheen in 1898 een brochure
van W. Kreukniet, getiteld „Handelsonderwijs", waarin de n00 79Ak
van de oprichting van een handelshogeschool werd betoogd, hetgeen
voor de Maatsehappij van Nijverheid aanleiding was de kwestie ter
hand te nemen.   In 1901 verscheen liaar rapport,   in   1904   werd   in

24) Zimmerman, a.w., blz. 139/140.
25) Eerste Nederlandse Systematisch Ingerichte Encyclopaedie, dl 10 (Amster-
dam 1952), blz. 1209.
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Kuypers wetsontwerp op het hoger onderwijs de wenselijkheid van

een handelshogeschool erkend en in 1913 werd, na decennia van
druk uit diverse kringen, eindelijk de Nederlandsche Handelshoge-
school te Rotterdam geopend 26.

Tot dat moment waren de Nederlandse economisten zoals gezegd

vrijwel altijd uit de juridische faculteit voortgekomen. Behalve

Pierson,  die „in economicis" volledig autodidact  was 27, hadden  zij

daar onder andere het vak „staathuishoudkunde" gedoceerd gekre-
gen. Tegen deze naam was, omdat het element „staat" te zeer op de
voongrond stond, reeds   in   1867 een protest aangetekend  door  een
zekere C. J. Viernagel, die in dat jaar een handboekje uitgaf onder

de titel Economie. Nie#we grondslagen voor de zoogeiuumide staat-

huishoudkimde 28. Dit protest had evenwel weinig aandacht  ge-
trokken en jaren lang handhaafde zich de wettelijk gesanctioneerde

naam.

Ook Pierson, de voorganger van Verrijn Stuart te Utrecht baron

J. d'Aulnis de Bourouill 29 en Verrijn Stuart zelf waren juristen en
doceerden als professor in de staathuishoudkunde in juridische facul-
teiten.

De Nederlandse juristen-economisten waren tegen het einde van
de 19e eeuw gegroepeerd rond het in 1852 opgerichte tijdschrift
De Economist.

De Economist was - en is - een Nederlands tijdschrift op theo-
retisch-economisch terrein,  dat  in   1852  door  J.  L. de Bruyn  Kops 30

werd opgericht. Gedurende bijna 36 jaar voerde hij de redactie over

26) KatI:olieke Encydopaedie, 2e druk, (11 9 (Amsterdam/Antwerpen 1951),
kolom 604.
27) S. Polak, Beknopte geschiedenis der staathuishoudkunde in theorie en practijk,
dl   2   (Amsterdam    1919),   blz.   204.
28) P. A. Diepenhorst, Leerboek van de economic, It: Theorie der economie (Zut-
phen 1935), blz. 13 en 61/62.
29) Polak, a.w., blz. 204.
30) Jacob Leonard de Bruyn Kops (1822-1887), Nederlands economist, hoogleraar
Delft (186+1873), Kamerlid (1868), zie In Memoriam door J. K. W. Quarles van
U fford,   in De Economist   1887, biz. 861-867;   men   zie ook Niet,w   Nederlandsch
Biogra#sch Woordenboek, dl 3 (Leiden 1914), kolom 715.
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lit maanblad, dat als ondertitel had: „Tijdschrift voor alle standen,
tot bevondering van volkswelvaart, door verspreiding van eenvoudige

"
beginselen van staathuishoudkunde.

In deze jaargangen hebben De Bruyn Kops en zijn medewerkers

bijdragen geleverd over school- en armwezen, over landbouw, handel,
nijverheid en scheepvaart, over belastingen en tarieven, over spaar-

banken, over bank- en assurantiewezen en over tal van andere zaken,
die met de staathuishouding in verband ston<len.

Toen De Bruyn   Kops  in 1887 overleed, werd besloten  het  tijd-
schrift te doen voortbestaan. De redactie ging per 1 januari 1888
over op jeugdiger kracliten. Het prospectus voor de nieuwe jaargang
memoreerde dat de vdksbelangen, waaraan de redacteur zijn leven

had gewijd, in klimmende mate de „aandaoht van het algemeen"
bleven trekken.

In zijn streven de opengevallen plaats op waardige wijze te ver-
vullen had de uitgever bereid gevonden als redactie van De Econo-
mist op te treden de heren

J. d'Aulms de Bourouill 31,
A. D. van Assendelft de Coningh,
A. Beaujon 32,

G.  M.  Boissevain 83,
H. Goeman Borgesius 34,

31)  Hoogleraar te Utrecht, De Economist  1889,  blz. 246.
39 Anthony Beaujon (1855-1890), Nederlands economist en statisticul leider Sta-
tistisch Instituut Amsterdam (1884), hoogleraar Amsterdam (1885), Eerste Neder-
landse Systematisch Ingerichte Encyclopaedie, 8 10, blz. 118; Nieuw Neder-
landsch Biogra isch Woordenboek, dl 10 (Leiden 1937), kolom 35.
33) Ma Pierson in 1865 stichter van de Kas-Vereeniging te Amsterdam.  Deze in-
instelling volgde het voorbeeld van het Engelse bankstelsel: crediet als discontering
van handelspapier, als kortlopende voorschotten op onderpand; geen emissies; zie
I. J. Brugmans, Paardenkracht en mensenmacht. Sociaal-economische geschiedenis
van Nederland 1795-1940 ('s-Gravenhage  1961),  blz.  265.
n) Hendrik Goeman Borgesius (1847-1917), Nederlands staatsman, voorzitter Unie-
Liberalen, minister van binnenlandse zaken (1897-1901), bracht Leerplichtwet,
Woningwet en Ongevallenwet tot stand, kabinetsformateur (1905), voorzitter
Tweede Kamer (1913-1917), Eerste Nederlandse Systematisch Ingerichte Ency-
clopaedie, dl 10, blz. 539; Winkler Prins Encyclopaedie, 8 9,6e druk (Am-
sterdam 1950), blz. 629, vgl. ook Brugmans, a.w; blz. 401, 403,411.
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H.  B. Greven 35,
M.  Mees 86,
F.   S. van Nierop 37,
N.  G.  Pierson 88,

J.  K.  W.  Quarles van Uffords'.

Redaeteur Pierson schreef  in  de  jaargang  1890  van  De  Economist

een economisch overzieht, waarin de volgende passage voorkwam:

„De armoede op groote schaal kan slechts ontspruiten uit drie
bronnen: onvoldoende voortbrenging, overmatige bevolking, onge-
lijke verdeeling. Van onvoldoende voortbrenging is onze eeuw min-
der te betiohten dan eenige harer voorgangsters; nooit nam de voort-

brenging hooger vlucht. Is overmatige .bevolking een ijdel schrik-

beeld, zoo moet ongelijke verdeeling wel de ware bron der ellende
zijn. Aan de Fransche school is het voor een goed deel toe te schrij-

ven, dat dee laatste stellkig door zoovelen aangenomen is. En haar
aan te nemen staat wel niet gelijk met aanvaarding van het socialis-

me, doch baant daartoe den  weg" 40.

Het lijkt nuttig dem passage uit dit artikel van een der belang-

rijkste Nederlandse economisten van het einde der 19e en het begin

85)   Hoogleraar, De Economist  1888,  blz.  402.
88) Speelde md Lodewijk Pinooffs een grote rol bij de oprichting van de Neder-
landsch-Amerikaansche Stoomvaart Mij. (1873), later Holland-Amerika Lijn. Ban-
kier te Rotterdam (Rotterdamsche Bank): zie Brugmans, a.w., blz. 359.
87) Van de drie directeuren was er 66n die als Nederlander zijn stempel drukte op
de  grotendeels met Duits kapitaal   in 1871 opgerichte Amsterdamsche   Bank:   Mr.
F. S. van Nierop, in wiens han(len de leiding der bank gedurende een halve eeuw
berustte: zie Brugmans, a.w., blz. 267.
88) Nicolaas Gerard Pierson (1839-1909), Nederlands economist, koopman, hoog-
leraar te Amsterdam (1877), president van de Nederlandse Bank (1885), minister
van financien (1891-1894), kabinetsformateur en minister van financien (1897-
1901): Eerste Nederlandse Systematisch Ingerichte Encyclopaedie, 8 10, blz. 991.
39) Jacob Karel Willem Quarles van Ufford (1818-1902), jurist, redacteur De
Economist (1863-1901), lid en voorzitter Maatschappij van weldadigheid: Nieuw
Nederlandsch Biogra isch Woordenboek, dl 10 (Leiden 1937), kolom 764.
40)  N.  G.  Pierson, Economisch Overzich: 1, in  De  Economist  1890,  blz.  610.
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der  20e  eeuw - Pierson 41 - nader  te  enalyseren.  Daartoe  is  het
nodig (lit artikel te pleatsen in zijn context. Pierson wijdde aandacht
aan de vraag welke veranderingen in het economisch denken en
oordelen  in de decennia tussen   1870  en 1890 hadden plaatsgevon-
den. De voornaamste verandering bestond chierin dat de Wassieke
school die Pierson in zijn artikel met de „Fransohe school" betitelde,
haar overwicht had verloren.

De Franse sa,i001 was, volgcns hcm, moral in haar voornaamste
vertegenwoordiger,  Fr86bc  Bastiat42, te beschouwen als een voort-

zetting van het physiocratisme, welks meest kamkteristieke leerstuk,
"

de verheerlijking van het „laissez faire zij, hoewel minder naief,
evenzeer aanhing. Dit leerstuk vond zijn oorsprong in het geloof aan
een zogenaamde „natuurlijke orde", die bestond in de onbeperkte
vrijheid van ruilverkeer. „Laat alles wat die vrijheid in den weg
stiat worden opgeruiInd, en de Staat zal op economisch gebied het

.meeste hebben gedaan, dat van,hem geeisaht kan worden, was de
stelregel van de Franse school. Het opruimen  der beletselen  bracht
de„natuurlijke orde" vanzelf te voorschijn.

Het socialisme was volgens Pierson de tegenvoeter ;van deze
Franse school en betekende voor haar een ongerijmdheid, omdat het

de omkering van de natuurlijke orde inhield. Pierson van zijn kant
zag het socialisme meer als een gel)rekkige poging gestalte te geven
aan idealen, die in ieder mensenhant leven: bestrijding van maat-
schappelijke fouten, die iedereen ergenden, en uitroeung van de oor-
zaken der armoede, wier bestaan allen met droefheid moest ver-
vullen. Tooh had de Franse school, die het socialisme in zijn diverse
vormen fel had bestreden, volgens Pierson onwillekeurig bijgedragen
tot  het  veldwinnen  van  socialistisohe  denkbeelden.  Enerzijds  door
reacties uit te lo]den, anderzijds echter ook doordat zij een tweede

vijand - Malbhus -, wiens bevolkingsleer moeilijk met haar econo-

41) Zie aantekeningen 22 en 23.
42) Claude Fr6d6ric Bastiat (1801-1850), Frans economist, voorstander van vol-
komen vrije concurrentie, fel bestrijder van socialisme en communisme: Eerste

Nederlandse Systematisch Ingerichte Encyclopaedie, dl 10 (Amsterdam 1952),
blz. 114.

259



misell optimisme viel te rijmen, had bestreden. In dat opzicht waren

de economisten van de Franse school bondgenoten van de socialis-

ten. Aan het werken van beide richtingen was het goeddeels toe te
schrijven dat de theorie van Malthus nog geen algemene bijval had
gevonden. „Wat baat het, de maatschappelijke orde te veranderen,
wanneer die verandering de grootste oorzaak van armoede, den on-

matigen aanwas van bevolking, onaangetast laat, ja misschien ver-

sterktl", zo vroegen de Malthusianen zich volgens Pierson af.
Stond het vast dat Malthus ongeliik had, dan moest de conclusie

zijn dat het socialisme althans op dit punt niet dwaalde en kwam er
ruimte voor de socialistische opvatting, die elle ellende ean de onge-
lijke  verdeling der rijkdommen toeschreef 43.

Pierson zelf huldigde het Malthusiaanse standpunt. Hij noemde

het een valse inductie dat aanwas van bevolking welvaart gaf, omdat

sterk ·bevolkte landen tevens rijke landen waren. Eeuwen had men

dit  geloofd en vde geloofclen  het  in  1890  nog.  Maar ware deductie
leerde zijns inziens dat aanwas van bevolking vermeerdering van
handen inhield en dus het loon deed dalen. Het kostte eehter veel
moeite deze gedaohte ingang te doen vinden! 44,

Onder de leidinggevende economisten van die tijd vond Piersons

verdediging van Malthus wel gehoor. Zo ontpopte zich de jonge,
pas gepromoveercle Verrijn Stuart 45  als zijn warme medestander  op

dit terI:ein.

„De kern der sociale kwestie is de bevolkingskwestie", schreef

deze 40,  „is het feit eener  te  snel vangroeiende bevolking  in die  klas-

sen waarin de diep treurige gevolgen er van zich juist het seherpst

en het bitterst doen gelden".

43) Pierson, t.a.p., blz. 608-610.
44) t.a.p•, blz. 621.
45) Coenraad Alexander Verrijn Stuart (1865-1948), Nederlands economist en sta-
tisticus, directeur Centraal Bureau voor de Statistiek (1899), hoogleraar te Delft
(1906), Groningen (1912) en Utrecht (1917-1934): Eerste Nederlandse Systematisch
Ingerichte Encyclopaedie, dl 10, blz. 1209.
46)   C.    A. Verrijn Stuart, Individualisme   en   socialisme,   in De Economist    1891,
blz. 591.

260



Verrijn Stuart hing een somber beeld op over de ontzettend dicht
bevolkte arbeiderswij<ken, met enorme kindertallen. DAAr zat de
wortel van het kwaad. Het lot der proletaniers kon nooit verbeterd

warden, zolang de onderste lagen der maatschappij zich bleven

voortplanten ·tot in het oneindige op een manier, zoals men toen zag

gebeuren. Met name mocht men, naar de mening van Verrijn Stuart,

niet langer met een eenvoudig schouderophalen voorbij gaan aan
het neomaldiusianisme. ..Wie geloott er nog aan de mogelijkheid".
zo vroeg hij, „in de eerste eeuwen het proletariaat z66 ver op,te hef-
fen dat het uit besef van verantwoordelijlcheid,nalaat te huwen, tot
het een betrekkelijke zeketheid heeft zich 781£ en zijn kinderen die
mate van welvaart te verzekeren, zonder welke het zich geen geluk
denken kan)".

Een algemene prediking van „moral restraint" had daarom near

zijn mening weinig wkans van slagen. Het was zijns inziens d n ook
zaak tegenover de toenemende nijpende nood naar middelen om te
zien die praotischer waren en spoediger werkten 47. Stond bij Pierson
en Verrijn Stuart en met hen bij vele anderen in de benadering van
de sociale kwestie de vraag over het verband tussen bevolkingsgroei
en pductie centmal, op nog een ander punt distancieerden zij zieh
van het optimisme van de Franse school. Als echte kinderen der
19e eeuw, zo druk·te Pierson het  uit 48, luister<len  zij  niet  meer  naar

deze richting, die niets voelde van hun aspira#ties, niet gekweld werd
door wat hen pijnigde en niet worstekle met een macht die hen
nooit met nist liet. De echte kinderen der  19e eeuw keken naar het

optimisme van de Franse school als naar een curiositeit. Voor zover

het socialisme hen niet had bekeerd, hadden de economisten van het
einde der 19e eeuw toch hun geloof aan de zegeningen van het
„laissez faire" verloren. Ook de „natuurlijke orde" was voor hen
haar goddelijk karabter kwijt geraakt dat een Bastiat daarin meende
te onklekken.

w) t.a.p., blz. 587-592.
48) Pierson, t.a.p., blz. 615.

261



Deze passage lijkt voor het begrijpen van de figuur Pierson van
bijzonder belang. Toen Treub 49  hem   in 1896 opvolgde  els  hoog-
leraar te Amsterdam, meen(le deze Pierson in zijn inaugurale rede
De ontwikkeling der staathuishoudkande tot sociale economie te
kunnen onderbrengen bij de school, die hij aldus kwalifioeerde:

„Zoo was de staathuishoudkunde, die eene theorie der volkswel-
vaart had willen zijn, itot eene philosophie van den rijkdom gewor-
den, tot eene hardvochtige leer, die de minder begunstigden geen
troost noch uitzicht op lotsverbetering kon bieden, maar hen slechts

kon verwijzen naar de onveranderlijkheid en onverbiddelijkheid
harer natuurwetten".

Een der redaoteuren van De Economist, de inmiddels vrijwel ge-
heel vergeten Boissevain, nam Pierson terecht tegen Treub in be-
scherming  door  te  verwijzen  naar de eerdervermelde passage 50.  Het
zou ook niet eerlijk zijn Pierson terug te dringen tot de groep van
de zuivere „laissez faire"-adepten, vatn de koude, onvermurwbare
aanbidders van het eigenbelang, zo deze al ooit hebben bestaan. Dat

hij dat zeker niet is geweest, blijkt ook ,treffend uit zijn 'bespreking
van het derde deel  van  De  Socialisten  van  Quack 51.  Pierson  con-
stateerde daarin dat in genoemd boek een stuk levenstaak schuil

ging en dat de sohrijver er zijn hart in had gelegd. Quack had vol-
gens hem de socialisten lief, ondanks al hun dwaasheden, onprac-
tische dromerijen en onlogische redeneringen.  Hij  zag in het socia-
lisme iets anders dan een afdwaling van het verstand; het was in-
tegendeel het tasten en zoeken naar een volmaaktere toestand dan

49) Marie Willem Frederik Treub (1858-1931), Nederlands economist, hoogleraar
Amsterdam (1896), minister van financien en landbouw (1913-1917), stichtte,
nadat hij zich van meer radicale (lenkbeelden, onder andere als wethouder van
Amsterdam (1893-1896) meer en meer in de richting van de liberale eoonomie
had ontwikkeld, in 1918 de Economische Bond, waarin hij de liberalen hoopte te
verenigen: Eerste Nederlandse Systematisch Ingerichte Encyclopaedie, dl 10,
blz. 1178; Van der Poel, a.w., kolom 686.
50)   G.   M.   Boissevain,   Eene Inaugureele Oratie,   in De Economist   1897,   blz.   46.
51) Hendrik Pieter Godfned Quack (183+1917), Nederlands economist, hooglemar
Utrecht (1868-1877), Amsterdam (1885-1894), directeur Nederlandse Bank (1885):
Eerste Nederlandse Systematisch Ingerichte Encydopaedie, dl 10, blz. 1017.
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de werkelijkheid te zien gaf: het waren de barensweeen der mens-

heid bij de geboorte van een Ideaal. Wat Quack, meende Pierson,
in de socialisten aantrok was dat zij met het bestaande geen genoe-
gen namen, dat zij .beslist weigerden het als noodzakelijk te aan-

vaarden en dat hun ganse ziel uitging naar een betere wereld, zonder

zelfzucht, zonder ventrappen van de zwakken, een wereld waarin de

rechtvaardigheid zou zegevieren. Over sahrijvers als Quack, die nia
uitmunten door abstractie, logica en grote nauwgezetheid, zegt
Pierson dan: „Ontneemt ons dezulken niet, want zij maken ons los
van den ballast der dootrinaire begrippen, van den keten der vul-

garit« dien de streng logische behandeling der dingen zo moeilijk
aflegt" 52.

Deze boekbespreking van Pierson verscheen eveneens in De Eco-
nomist.

Keren wij nog even naar dit tijidsohrift terug, en wel naar het
prospectus van 1888. Een deel van {le tekst ervan lui{ide: „De namen
der nieuwe Redaoteuren staan ons borg dat De Economist voortaan
aan hooge eisehen zal kunnen voldoen en dat de belangen van koop-
handel en nijverheid, waaraan ons Tijdschrift in de eerste plaats ge-
wijd zal blijven, maar niet minder alle andere onderwerpen met de
volkswelveart in verband staande, daarin zullen besproken worden

op degelijke, zaakkundige, grijzinnige wijze". Als doel werd aange-

geven, door een mime verspreiding van De Economist in uitgebreide
kring mee te werken aan de bevordering van de volkswelvaart. In de

overtuiging dat het tijdschrift onder de genoemde reclacteuren zou

uitmunten door een inhoud, rijk aan verscheidenheid en belangrijk-
heid, vleide men zich met de hoop dat het meer en meer een plaats
mu krijgen op de kantoren van handelaars en industrielen dn in
menig leesgezelschap en huisgezin.

Men mooht die hoop ook wel koesteren, want in de redactie trof

men ongetwijfeld  het  puik  aan van  wat  Nederland rond  1890  aan
economisten bezat.

52)  N.  G. Pierson, Nieuwe uitgaven,  in De Economist   1889, blz. 47/48.
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Opvallend was dat in het prospectus, dat tot op zekere hoogte een
taakstelling bevatte, het begrip „volkswelvaart" zulk een centrale

plaats innam, en nog wel een „volkswelvaart" die bevorderd moest

worden! Bij bestudering van de jaargangen van De Economist rond
1890 blijkt dan ook dat men niet te snel moet denken dat in die tijd

bij de leidinggevende eeonomisten nog veel waardering bestond voor

een slogan als „laissez faire, laissez passer". Heel duidelijk Week het
tegendeel   uit een boekbespreking  uit   1888.   Door G. (vermoedelijk

professor Greven) werd een bespreking gewijd aan het geschrift van
August Oncken, getiteld Die Maxime laissez faire et laissez passer,

ihr Ursprung, ihr Werden. Ein Beitrag zur Geschichte der Frei-
handelslehre 53.

Treffend is dat uit de studie van Oncken naar voren kwarn dat
Adam Smith, Ricardo noch Malthus de zinspreuk ooit gebruilft
hebben. Evenzeer dat de spreuk ook in later tijd steeds veel meer in

de journalistiek dan in wetenschappelijke werken is g gd. Boven-
dien dat wie de fout beging, zoals de Manchesterschool deed, haar
toe te passen op de sociale kwestie, haar betekenis geheel deed wij-

zigen. De recensent vervolgt en tbesluit dan: „Zij Wordt dan een
voormendsel voor de hoogere standen om zich te ontslaan van alge-
meenmenselijke plichten; 3het motto van een ongevoelig kapitalisme,
dat zich hult in den mantel der wetensehap. Na eerst het devies te

zijn geweest van onderdnikten, (lie naar vrijlieid en vooruitgang
snakten, wordt zij dan een leuze voor onderdrukking en achteruit-
gang. Het laissez faire, op het sociale vraagstuk onzer dagen toege-

"
past, zou inderdaad zijn: „ne rien faire.

Z66 aangewend is het een zeer gevaarlijk beginsel, niet alleen
voor den vierden stand, maar ook voor de hoogere klassen. Men
vergete tod niet dat in deze zinspreuk een anarchistisch element

sohuilt, immers een verkleining, een geringschatting van den Staat.

7,Aidez d faire" zou het nieuwe wachtwoord moeten zijn. Maar is de
tijd niet gekomen, om ons te onttrekken aan de heerschappij van

53)   G(revenp),   Niet:we   uitgaven,   in   De   Economist   1888,   blz.   70-78.
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zinspreuken en wachtwoordenP Zou het tijdperk niet zijn aangebro-

ken, waarin handelen mogelijk is, ook zonder een dergelijken prikkel.
Wij gelooven dat het inderdaad gekomen is; de oude leuze heeft

geen kracht meer. Wij nemen er afscheid van; op de zinspreuk
zelve passen wij de woorden toe: „Laissez passer".

„Handelen" dus, ten behoeve van de volkswelvaart. Een actieve

welvaartspolitiek zou men derhalve kunnen zeggen. Maar op welke
fronten zou die moeten worden gevoerd>

Als wij ons de drie punten in het geheugen roepen, die voorkwa-
men in het citaat ui,t het economisch overzicht van Pierson: voort-

brenging, bevolking en verdeling, dan kunnen wij ean de hand van
hun publicaties oonstateren dat de economisten rond De Economist
zich weinig zorgen maakten om de factor voortbrenging, dat zij niets
moesten hebben van de verdelingsproblematiek van de socialisten en

dat zij bijzonder veel waardeheohtten aan een juiste benadering van
het bevolkingsvraagstuk, wat in concreto vaak neerkwam op de wen-
selijkheid van een groeivertmging in de bevolkingsaanwas. De con·
statering met betreleking tot de voortbrenging behoeft daarbij in
zoverre aanvulling dat de meesten van deze economisten de voort-

brenging op de doelmatigste wijze in {le vrijhandel zagen gereali-
seerd. Hun houding tegenover de verdelingsproblemen verdient in
zover:re nuancering dat zij grotendeels wel belangstelling en dikwijls
ook steun en adhesie hebben gegeven aan alles wat in Nederland en
elders  op  de  terreinen  van  arbeidsbeloning,  arbeidsorganisatie  en

sociale wetgeving aan de or<:le werd gesteld. Dit laatste kan het dui-
delijkste worden gedemonstreerd aan een contra-voorbeeld.

In  De  Economist van   1888  komt een  bijdrage voor  van A. Eijssell
over Sociale Wetgeving ten bate van volwassenen, waarvan de in-
houd zozeer afwijkt van in deze laingen gangbare opvattingen dat
het tegendeel ervan indicatief geacht mag Wonden voor de werkelijk
heersende meningen 54.  Tegenover de van alle zijden gediste krach-

54) A. Eijssell, Sociale wetgeving ten bate van volwassenen, in De Economist 1888,
blz. 285-325 en blz. 470-504.
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tige staatsbemoefing ren behoeve van de arbeiders was Eijssell er van

overtuigd dat de weg van sociale wetgeving voor de arbeider ver-
derfelijk was. Onder sociale wetgeving verstond hij het streven om
wetten te maken, gedcht op wijziging van de economische ver-

houdingen, zulks in afwijking van de toen sinds jaren in Nederland
gevolgde lijn. Die lijn was: de economische verhoudingen zoveel
mogelijk vrij te laten en van vroegere wettelijke banden te ontslaan.

Eijssell zag hiertegen van diverse zijden verzet rijzen.
Van de voorgestane sociale wetgeving was wetsdwang het meest

opvallende kenmerk: zowel bij de eis van verplichte zondagsrust, als

bij het verbod van vrouwenanbeid bij nacht of in bepaalde bedrijven,
bij de verplichte verzekering tegen arbeidsongevallen, ziekte, invali-
diteit of ouderdom en bij de vaststelling van een nor:male werkdag
met minimumloon, allemaal zaken waarover in Nederland uitvoerig
werd gesproken, was staatsdwang noodzakelijk.

Eijssell nu gaf er blijk van zich bewust te zijn van zijn minder-
heidsstandpunt, maar hij achtte het niettemin zijn plicht zijn stem
te laten horen. Hij kondig(le tegelijk aan dat hij dat slechts 66n keer
zou doen. De hervormingsgezinden onder de economisten hebben
er zich, blijkens de afwezigheid van enige polemiek op dit punt, niet
veel aan gelegen laten liggen.

Dit was dan een der intellect ;tele milieus, waarmee Armand Die-
pen tijdens zijn publicistische activiteiten in relatie trad.

§ 26. Opvattingen van Diepen op economisch gebied

De ideeen van Diepen over economische vraagstukken dienen
uit al zijn publicaties te worden gedistilleerd, met uitsluiting van
De arbeidswet, welke brochure geheel aan de itoenmalige sociale

problematiek was gewijd. Te dien opzichte heeft Van Arendonk
ongelijk, die slechts drie geschriften aanwijst als het voornaamste
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voor het onderzoek naar de economische denkbeeklen van Diepen 55,
Het is uiteraard mogelijk de gedachten die deze heeft geuit van

diverse punten uit te benaderen. Het tijkt interessant te beginnen
met de vermelcEng van een uitspraak van Pen over de wet van Say:
„Het zou tot 1936 duren voordat de wet van Say en daarmee de

grondslag van het klassieke stelsel werd aangetast. Dat gel)eurde in
Tlhe General Theory of Employment, Interest and Money

"
5508, het

beroemde boek van J. M. Keynes.

Keynes moge de wet van Say hebben „aangetast" hetgeen ook
door anderen wordt geleraard 57, er is in ieder geval op het einde van
de  19e eeuw ook in Nederland een publicist geweest,  die deze  wet
niet heeft aanvaard! Diepen heeft de „bekende vrijzinnige fransche
6conomist" 58  J.  B.  Say  in  zijn geschriften meermalen vernoemd 59.

Hij kende de Traitd d'dconomie politique van Say. Hij kende ook

de stelling die op het woord van Say: „ks produits s'6changent
contre les produits" berustte, en die bij vermindering van invoer
onvermijdelijk en in dezelfde verhouding vermindering van uitvoer

55) Van Arendonk noemt er drie: Het verslag der Tilburgsche Wolindustrie enz.
(1887), De jongste uitingen enz. (1889), benevens Graanrechten en Grondbezitters
(Tilburg   1888).   Dit  zijn er eigenlijk  maar   twee, want laatstgenoemde „publicatie"
is een artikel  uit De Economist  van   1888,   niet te Tilburg uitgegeven,   maar  ge-
schreven (zie vermelding onder artikel!). Van dit artikel is een overdruk bekend
en Diepen heeft er een jaar later een hoofdstuk van De jongste uitingen enz. van
gemaakt (hoofdstuk V); vgl. Van Arendonk, a.w., blz. 111/112.
66) J. Pen, Moderne economic. Wat bepaalt het nationale inkomen, de welvaart
en de werkgelegenheid (Utrecht/Antwerpen 1958), blz. 12.
67) Men zie bijvoorbeeld G. Schm6lders, Geschichte der Volkswirtschaftslehre
(Reinbek bei Hamburg 1962), blz. 110: „Das neue an Keynes' Gedankengang war
dabei, dasz er es verstand, die bis auf J. B. Say zuruckgehende Vorstellung zu
uberwin(len, als ob Angebot und Nachfrage, auf liingere Sicht betrachtet stets
ganz von selbst uber die Preisbildung zum Ausgleich kommen muszten, so dasz
es niemals zu einem liinger dauernden Auseinanderfallen von Produktion und
wirksamer Nachfrage kommen k6nne...."
58) A. Diepen, Graanrechten, broodprijzen, enz., blz. 31.
59) Zo bijvoorbeeld in Graanrechten, broodprijzen enz., blz. 47,88,96; in A. Die-
pen,  Mr.   N. G. Pierson  en  de  sociale quaestie (Gorinchem   1887),  blz.   32;  in  A.
Diepen, Het verslag der Tilburgsche Wol-industrie en Hendrik Muller Szoon of
Bescherming   contra Vr#handel (Tilburg   1887),   blz.   40,   68;   in A. Diepen,   De
jongste uitingen enz., blz. 266, 273, 277, 278, in A. Diepen, De waarde en de
waarde van den handenarbeid (Gorinchem  1895), blz.  7.
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voorzag. Deze wet hield volgens Pen in dat „het produceren en het
aanbieden van producten in wezen identiek is met het vngen van
andere producten. Ieder aanbod schept als het ware zijn eigen vraag.
De totale vrang en het totale aanbod zouden derhalve steA,14 met

elkaar in evenwicht moeten zijn. De totale productie kan door de
marla worden opgenomen, en een algemene overproductie is uit-
gesloten.

Algemene werkloosheid dus ook. In zoverre er werkloosheid voor-

komt, is (lit een uiting van een te groot arbeidsaanbod in een be-

paalde sector van de markt; welnu, dan is de remedie, dat die ar-
beiders zioh laten omscholen en ander werk zoeken". Nog in 1931
gaf Verrijn Stuart er blijk van deze opvatting aan te hangen 60.  Ook
met Verrijn Stuart heeft Diepen van mening verschild, doch niet

"
over dit onderwerp, maar over „de waarde. Doelwit van zijn aan-
vaHen met  trekking tot de wet van Say was Pierson, die haar

volledig onderschreef.

Om de positie en bet uitgangspunt van Diepen op dit punt beter

te begrijpen, is het noodzakelijk eerst na te gaan in welke econo-

mische context Diepen verkeerde in de tijd dat hij als publicist is

opgetre(len.
In 1886 schreef hij: „Ja, er wordt in Europa graanbouw stilgezet.

Ja, in Europe zijn de gron{len in waarde gedaal(1 en liggen reeds

akkers braak, of worden, als 't ware, improductief gebruikt. Ja, de
bevolking-cijfers zullen het santonen, dat deze tijd geen tijd van
welvaart voor Europa is geweest. Ja, eene algemene Europeesche

crisis is het gevolg van de reeds te groote invoeren overzeesch

graan" 61,

Wat was er (lan gebeurd) Zoals reeds eerder in onze studie ver-

meld, was in de Verenigde Staten vooral na de burgeroorlog, in ver-
band met de snelle uitgi£ben van land en de toegenomen immigratie,

60)  Pen,  a.w.,  blz.  10/11.
61) A. Diepen, Graanrechten, blz. 44.
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de graanproductie enorm gestegen. Dank zij de verbeter<le transport-
middden kon die grotere productie gemakkelijker en dus goedkoper
naar Europa worden vervoerd. Ook Rusland, Voor-India en Argen-
tinie exponteerden in stijgen<le mate graan. Als gevolg van de groei-
ende import moesten de Europese graanprijzen aanzienlijk dalen 62.

In ons land begon de prijsval in 1878. Hij zou doorgaan tot 1895. In

dat jaar lag het dieptepunt van de in  het gehele economisch leven
doorwerkende lange conjunctuurgolf, die sedert    1873 een Agling
had vertoond. Brugmans vermeldt dat de na 1895 ingetreden stijging
het gehele bedn betrof, zich als een stijging van het prijs-
niveau manifesteerde en niet ndiet ook de landbouw gunstig te
beinvloeden 63.

Dk alles heeft Diepen niet meer meegemaakt. Hij heeft in de
periode van zijn publicistische aotivita niets anders ervaren dan

een dalende conjunctuur. Of beter gezegd: hij was onder de indruk
van de toen heersende crisis of malaise, want dat deze een onderdeel
vormde van een cyclische afwisseling van opbloei en neergang van
het economisch leven, dus van de conjunctuur, is hoogstwaarschijn-
lijk voor Diepen, zoals voor de meeste toenmalige Nederlandse eco-

nomisten, verborgen gebleven. Voor een inzicht in de conjunctuur
is immers historische vergelijking, die toen nog niet voorhanden was,
anontbeerlijk. In de geschrifDen van Diepen zoekt men dan ook

"tevergeefs naar het woord „conjunctuur  of naar passages die els een

omschrijving ervan zouden kunnen worden beschouwd. Des te meer
stuit men echter op woonden als „crisis" en „malaise" of „kwij-
ning' 64

82) Brugmans, Paardenkracht, blz. 289 e.v.; D. C. van der Poel, Hoofdlijnen der
economische en sociaie geschiedenis, dl 2 (Utreclit 1953), blz. 223-227.
63) Brugmans, a.w., blz. 306.
64) Zo bijvoorbeeld in A. Diepen, Graanrechten, blz. 7, 9, 19,20, 22, 44, 63, 64,
67,  68,  72,  77,  81,  83,  86,   108,   110;  in A. Diepen,  Het arbeidersvraagstuk (Gorin-
cheni 1887), blz. 3, 50, 54, 58, 61; in A. Diepen, Pierson en de sociale qudestie,
blz. 28; in A. Diepen, Verslag der Tilburgsche Wol-industrie, blz. 32,33, 34, 56,
70, 71, 78, 79, 83, 86, 99, 100, 107, 117, 118; in A. Diepen, De jongste uitingen,
blz. 3 t/m 13, 15, 16, 18,29, 32, 39,71, 83, 86,88, 114, 116,273,378,386,389,
392,394.
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In twee van zijn publicaties wijdde hij er een geheel hoofdstuk
san,  waarin  hij de oorsprong  van de crisis naging 65. De oorzaak van
de malaise meende hij te kunnen aanwijzen in de grote hoeveelhe-

den overzees graan, die naar zijn mening op onrustbarende wijze de

Europese landbouw verdrongen 66.  De daaruit voortgekomen  land-
bouwcrisis bracht volgens hem de industriele en de financiele cisis

met zich mee, omdat het enorme arbeidsverlies, in de Europese
landbouw door de gmaninvoeren teweeggebracht, onvermijdelijk zijn
invioed op de beloning van arbeid en hpitaal in alle bedrijfstakken
moest doen gelden 67.

Er zijn in die tijd in de vakliteratuur vrijwel geen Nederlanders
voorgekomen, die blijk gaven iets te voelen voor de verklaritng die

Diepen voor de bestaande malaise had gevonden. De enige publicist
die een eindweegs met hem meeging was de oud-burgemeester van
Den Haag J. G. Patijn, die in zijn geschrift De Malaise en het pro-
tectionisme de landbouwcrisis althans als medeoorzaak  zag 68.   Dat
schijnt als heel wat te zijn geweest!

Niet, dat de tijdgenoten de aanwezigheid van een depressie heb-

ben ontkend. Talrijk zijn de plaatsen in de literatuur, die een er-
kenning inhouden van het bestaan van een algemene malaise, niet
alleen in ons land, maar ook in Met omringende buitenland. De in-

druk die men hieruit krijgt, rechivaardigt vermoedelijk een genera-
lisering tot geheel Europa  van het volgende oordeel,   dat  in   1886

over Engeland werd uitgesproken:
".... dat bijna zonder uitzondering, elke tak van handel en nijver-

heid den druk der tijden ondervindt; de een meer, de ander minder,
en versehillende naar pleatselijke omstandigheden, is er bijna geen
tak op te geven, welke niet naar volle waarheid gedrukt kan worden
genoemd; sommige takken zelfs in de meest onrustbarende ve2hou-

65) A. Diepen, Graanrechten, hoofdstuk VI; A. Diepen, De iongste ttitingen, hoofd-
stuk I.
w) A. Diepen, Graanrechten, blz. 68.
69 A. Diepen, De jongste uitingen, blz. 7.
68)   J.   G.   Patijn,   De  Malaise  en   het   Frotectionisme,   2e druk ('s-Gravenhage   1888),
blz. 14 e.v. Besproken door Diepen in De iongste uitingen, blz. 3 e.v.
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ding.  Reeds werd aangegeven dat omstreeks  1875  de druk gevoeld
begon te worden en sedert voorbdurend en steeds sneller toenam,
terwijl het laagste nog bereilote punt in de tegenwoordige dagen

ligt.... De toeneming van den gedrukten toestand heeft naar de alge-
meene bevinding tot nu toe regelmatig, zelfs iets versnellend plaats,

zonder door ·tijdelijke verbetering of oogenblikken van opgewektheid
te worden afgebroken" 69.

De „algemene toestand", zoals men dat noemde, was dus niet
gunstig. Talrijke oorzaken voor de slapte werden aangewezen. Een
commissie uit het Congles der Verenigde Staten telde er niet minder
d#n   180! 70 Patijn noemde  er ook verschillende: de besnoeiing  der

inkomsten van effectenhouders door deling van de rente; het veel-

vuldige voorkamen in diverse landen van vervanging van obligatie-
leningen door nieuwe leningen met lagere rente (conversies); de
mindere opbrengsten van aandelen in spoorweg- en stoombootmaat-

schappijen;  het tenietgaan van hpitalen in nijverheidsondernemin-
gen; het verminderen der pachten; de immigratie der plattelands-
betvolking naar de steden; de Voltooiing der spoorwegen; de terugkeer
in  vele landen naar het stelsel van bescherming 71.

Anderen zouden, volgens Diepen, van mening zijn geweest dat
de stijging van de goudprijs tot verlaging van de prijzen der voort-

brengselen aanleiding had gegeven, waaruit weer de crisis was voont-

gekomen 72.

Armand Diepen daarentegen bleef vasthouden aan zijn uitgangs-
punt: „De ontzaglijke vermeerdering de graaninvoeren uit Amerika,
Australie en Britsch-Indie afkomstig is de dhoofd- zoo niet de eenige
oorzaak der Europeesche malaise. Allerwege is landbouwarbeid ge-
staakt, of bijna waardeloos geworden.  Dit verlies van arbeid en  van
arbeidswaarde heeft zich, dn ten gevolge van de (laarmee gepaard
gaande daling der algemeene koopkracht, dn ten gevolge der alge-

eg) Het onderzoek omtrent de werkloosheid in Engeland, in De Economist 1886,
blz. 423.
70) H. B. G(reven), Nieuwe uitgaven, in De Economist 1890, blz. 719.
71) Patijn, a.w., blz. 9-26; ook in A. Diepen, De iongste uitingen, blz. 8/9.
72) Zonder namen te noemen geciteerd in A. Diepen, Graanrechten, blz. 64.
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meen verscherpte mededinging, over alle klassen en rangen der
bevolking uitgespreid. Alle volken van Europa zuchten onder dien
druk...." 73,

Ook wanneer er rekening mee wordt gehouden dat bezwaarlijk
vanuit het heden positieve of negatieve oordelen kunnen worden

gegeven over geheel anders geconditioneerde opvattingen in het ver-
leden, dringt zich aan ons op dat Diepen in deze aangelegenheid
het gelijk aan zijn kant heeft gehad. Er is inderdead sprake geweest
van een „(West-)Europese" ongunstige economische periode, die het
duidelijkste kan worden weergegeven in de volgende situatieschil-

de ing.
Er zal wel geen moderne auteur meer gevonden worden, die ont-

kent dat West-Europa  in het laatste kwart  van  de   19e  eeuw  ge-
troffen is door een tandbouwcrisis, als gevolg van de toenemende
invoer van graan uit een aantal landen overzee, waaronder op de
eerste plaats de Verenig<le Staten, en uit Rusland. Evenmin zal
ontkend worden dat deze landbouwcrisis nog gecompliceerd ward
door een aantal misoogsten,  ve  en  plantenziekten 74.  Dat  deze

overstroming van West-Europa met (goedkoop) gman niet gering is
geweest, moge blijken uit de volgende tarwe-exportcijfers per jaar
naar Europa 75 i

Jaar 1830 1851/1855 1870 1880 1884 1890/1894 1892/1894 1893

Land/inhoud x 1 millioen

Ver. Staten - bushels  5,5      -       50    180   -       -         -       -

Rusland - h.1. - 6,7 - - - 32,5             -           -

India - h.1.    -     -      -   -   -      -        11      -

Argentinie    -  h.1.              -                -                 -          -            1                   -                       -               12&13

7,) A. Diepen, De jongste t,itingen. blz. 15.
74) Van der Poel, a.w., blz. 223.
75) a.w., blz. 226.
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Zowel in Engeland als in Frankrijk, maar niet minder in Duits-
land en in   Nederland  vond  na   1875   in de agrarische sector   een

ernstige terugs]ag plaats 76.

Nu zou de invloed van een dergelijke terugslag wellicht nog niet
zo groot zijn geweest, als de omvang van de agrarische sector in de

toenmalige economieen weinig of niets fe betekenen had gehad. Te
dien aanzien dient er echter acht op te wor(len geslagen dat in ge-
heel West-Europa, maar vooral in de twee grootste landen van het
continent, Frankrijk en Duitsland, de landbouw tot diep in de 19e
eeuw een zeer belangrijke plaats in de nationale economie heeft in-
genomen.

fn Frankrijk bleef hij zelfs overheersend,.in Duitsland was de
ontwikkeling in de richting van de industrie na 1870 meer gepro-
nonceerd, maar ook daar bleef de  andbouw allesbehalve een „quan-
tit6 n6gligeable". De cijfers over het aandeel van de Franse land-
bouw in de beroepsbevolking zijn wel uitermate illustratief: 1856 -
53% in de landbouw wenkzaam; 1866 - eveneens 53%; 1876 - nog
53%; 1881 - nog steeds 53%; eerst in 1886 enige verlaging - 48%;
in 1901 - toch nog altijd 45% 77.

De landbouwcrisis verstenkte en verscherpte een reeds enige jaren
eerder in Duitsland ontstane depressie, die als sequeel van de Grun-
derzeit (1871-1873) haar oorsprong had gevonden op de beurs van
Wenen (mei 1873), naar Berlijn oversloeg (olotober 1873) en via een
Duitse spoorwegcr.isis   in   1874  en een mijnbouwcrisis   in   1875   haar
verlengstuk   vond   in de Lnndense   „zilverpaniek"   van    1876.   Een
dieptepunt werd eerst  in 1879 bereikt  toen  de  landbouwcrisis  al
volop in aantocht  was 78.

Achteraf gezien is deze hele periode van de grote graaninvoeren
en de daaruit voortvloeiende agrarische crisis zowel voor Europa,

76) Voor details van deze moeilijkheden zie Van der Poel, a.w., blz. 230-239.
")  J. Fourastid, Moder,:e techniek en economische ontwikkeling (vertaling) (Utrecht/
Antwerpen 1965), blz. 100.
18)  G.  Schm6lders,  Konjunkturen und Krisen (Reinbek bei Hamburg 1955), blz. 15.
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maar meer nog voor de Verenigde Staten van een dramatische be-
sken:is geweest. De Amerikaanse economist Galbraith heeft de kern
van deze kwestie als volgt aangegeven.

Voor alle produceren zijn grond, arbeid en kapitaal (en eventueel
organisatievermogen) nodig. In de 19e eeuw leek aanvankelijk grond

bdangrijk, om{lat Europa en Azie overvol schenen en de grote
vruchtba:re ruimten van Amerika, Australie en Afrika nog maar
nauwelijks werden opgemerkt. Van de uitwerking van moderne
landbouwtechnieken bevroed(le men nog niets. Arbeid was er in
overvioed, missehien zelfs te veel; dcapitaal was belangrijk, maar er

hing toch niet zo veel van af als van grond. Grond was de factor
met het meeste aanzien. In de loop van de 19e eeuw lilom de factor

kapitaal snel naar de eerste plaats op de ranglijst. De Verenigde
Stat:en („de nieuwe wereld") breidden de hoeveelheid beschikbaar

land enorm uit. Het ging nu om de ontginning van de grond; ha-
vens, stoomboten, wegen, spoorwegen, boerderijen en landbouw-

werktuigen waren nodig. Er was grond; <le arbeid,kwam vanzelf;
maar hoe meer Jwpitaal, hoe sneller de vooruitgang! 79.

De   arbeid lowam vanzelf!    V66r 1860 werden de immigranten
voornamelijk door directe nood gedreven. Ieren en Duntsers vormden
rond 1845/1846 ten gevolge van de misoogst van aardappelen de
eerste stoot. Voorlopig kwamen nog overwegend Engelse, Ierse, en
Duitse  immigranten,  maar  in de periode 1880-1890  ook  veel   Scan-
dinaviers.  Na 1890 begonnen  de  Zuid- en Oost-Europeanen  te  ver-

schijnen.
Het aantal landverhuizers naar de Verenigde Staten beliep tussen

1820  en 1880 gemiddeld per  jaar:

van    1820  tot 1830 14.000 personen,
van    1830   tot 1840 60.000 per'sonen,
van   1840  tot 1850 171.000 personen,
van    1850   tot 1860 258.000 personen,

19) J· K. Galbraith, Politieke economic, vertaling (Utrecht/Antwerpen 1964), blz.
45/46.
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van 1860 «* 1870 228.000 personen,

van    1870  tot 1880 281.000 personen, en
in de jaren van 1880 tot 1885:

in 1880 457.000 personen,
in 1881 669.000 personen,
in 1882 769.000 personen,
in 1883 603.000 personen,
in 1884 518.000 personen,
in 1885 388.000 personen 80.

De invloed van de landbouwcrisis op de emigratie Vanuit Europa
is niet te miskennen! Alleen uit Duitsland vertrokken in 1881 en
1882  per  jaar ruim 200.000 mensen 81. De juiste cijfers  van  uit  de
havens Bremen, Hamburg, Stettin en Antwerpen vertroloken Duitse

emigranten  in de jaren 1871-1881 waren:

in 1871 75.912 personen,
in 1872 125.650 personen,
in 1873 103.638 personen,
in 1874 45.112 persanen,
in 1875 30.773 personen,
in 1876 28.368 personen,
in 1877 21.964 personen,
in 1878 24.217 personen,
in 1879 33.327 personen,
in 1880 106.190 personen,
in 1881 210.547 personen 82.

Ook Nederland bleef niet aditer: de landverhuizing bereikte te
onzent een hoogtepunt  in   1889  met 9.000 gevallen, tegen  4  A  6.000
in  de jaren 1890-189383.

so) Van der Poel, a.w; blz. 225/226.
81) a.w., blz. 236.
82) Vermeld in E. C. God6e, Het oude stelsel van vrijen handel en het moderne
Frotectionisme (Utrecht  1883),  blz.  85/86.
85) Van der Poel, aw., blz. 239.
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Niet alleen emigranten kwamen echter de Verenigde Staten bin-
nen. De graanexpoat maakte  tegelijkedjd voor Amerika leningen
(hapitaal-invoer) mogelijk, die de grondslag vormden voor (le eigen
industrialisatie: „To put it crudely, food paid for railroads, and rail-
roads facilated  the  delivery  of  yet  more  food" 84. De expulsie  van
arbeidskrachten en betaalmiddelen uit de oude wereld kon zo jaren-
lang duren. Europa heeft zijn kinderen en zijn ·kapitalen geofferd
voor het op gang brengen van de economische groei van de nieuwe
wereld.

Ook RosDow heeft er op gewezen dat de toegenomen productie

van landbouwprodukten in onder andere de Verenigde Staten ge-
bruikt moest worden om de invoer van kapitaalgoederen ·te betalen.

Dit is in positieve zin gebeurd door het verdienen van de buiten-
landse betaalmiddelen die *hon{len dienen ter betaling van buiten-
landse aankopen en schulden. Door <vergroting en versnelling van
de produktie in de landbouwsector slaagde men erin, ondanks de
snelle groei van de eigen bevolking (nota bene vooral in de steden!),
surplusvoorraden aan te leggen en in stand te houden.

Maar niet alleen voor de Verenigde Staten is (leze functie van de
landbouw belangrijik geweest; ook de interne betekenis van de land-

bouw met betrekking :tot de industrialisatie in de hele wereld acht
Rostow duidelijk aan te wijzen: „.... een verhoging van het reele in-
komen in de landbouwsector, steunende op een verhoogde producti-
viteit, kan een krachtige stimulans vormen voor de nieuwe indu-
strie8n die van essentieel belang zijn voor het begin der industriele
ontwikkeling" 85. Hij spreekt vanuit zijn inzicht  in de economische

groei van de laatste eeuwen zonder meer van,thet wezenlijke en
veelzijdige verband tussen de groei in de landbouw en de industriele
ontwikeling" 86.

89 Woorden van A. Youngson Brown geciteerd bij Van der Poel, a.w., blz. 227.
83) W. W. Rostow, De vijf fasen van economische groei, vertaling (Utrecht/Ant-
werpen 1963), blz. 41/42.
85) a.w., blz. 43.
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Na deze uitweiding Aan alleen maar worden herhaald dat het er
alle schijn (en zelfs meer dan dat) van heeft dat Armand Diepen in
1889 de toestand op landbouwterrein en de gevolgen hiervan voor de

gehele economie itoch wel nuchter en zuiver heeft gezien.

Wilden de Nederlandse economisten iets aan de toen heersende
malaise doenP De toen gangbare economische opvattingen lieten er
niet veel ruimte voor. Van Patijns boekje werd in 1888 in De
Economist gezegd dat het een warm pleidooi was voor het vrijhan-
delsstelsel 87. De cijfers,  die  hij erin vermeldde achtte  Patijn  „be-

moedigend voor hen, die nog altijd meenen dat Nederland wel heeft
gedaan om, ook toen zich overal elders reactie op het gebied der
economische beginselen voordeed, te blijven vasthouden san die
politiek, waarbij het Nederlandsche volk in rijkdom en welvaart is
toegenomen" 88, dat wil zeggen de politiek van vrijhandel.

Pal achter de bespreking van het boek van Patijn werd in De
Economist een artikel van M. Mees afgedrukt, met als aanhef: „In
den laatsten tijd geldt in bijna alle landen van Europa en in de
Vereenigde Staten van Noord-Amerika de protectie. En zelfs in de
beide landen van Europa, met name in Engeland en Nederland,
waar de protectie nog niet is toegepast, steken de voorstanders van
dat stelsel het hoofd meer omhoog" 89.

Tientallen jaren, te beginnen bij  + 1880, heeft het begrippenpaar
vrijhandel-besaherming of free ,trade - fair trade de geesten in ons
land, evenals overigens in Engeland, bezig gehouden. Een broohuur-
tje  van  E. L. Jacobson  Lzn.  uit  1881  ving als volgt  aan:

„Het is een vreemd verschijnsel. dat beginselen, waarover gedu-
rende jaren en jaren strijd gevoerd werd, en die men ·ten laatste vol-
komen te niet gedaan achtte, niet alleen opnieuw te ber(le gebracht

87) J· K. W. Quarles van Ufford, De Malaise en het Protectionisme door J· G.
Patijn (boekbespreking),  in De Economist  1888, biz.  80.
88)  Patijn, a.w., biz. 70/71.
S M. Mees, Eenige lichtpunten voor het stelsel van vr#handel, in De Economist
blz. 81.
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worden, maar optreden op een wijze, die bijna zoude doen gelooven,
dat zij gegrond zijn op eene nieuwe gedachte" 90. „Een handelaar in
manufacturen" antwoordde enige tijd later: „Met veel belangstelling
heeft schrijver Uw brochure Vrijhandel of....7 gelezen en zich toen
afgevreagd: Dient hierop een antwoord te volgen. Er is immers al-
hier de haste jaren z66veel over vrijhandel en bescherming geschre-
ven, dat wdlicht de meeste belanghebbenden den strijd met de pen
moede zijn" 91.

De belanghebbenden en belangstellenden hebben de strijd met de

pen blijkbaar niet geschuwd. Honder<len publicaties van voor- en
tegenstanders van vrijhandel, van voor- en tegenstanders van ibe-
scherming hebben immers het licht gezien. Zij bieden stof te over
voor een studie van een zodanige omvang, als waaraan hier ter
plaatse niet gedacht kan worden.

Er verscheen bijvoorbeeld een reeks vlugschriften tot verdediging
van de vrijhandel, uitgegeven door de vereniging „Het dje mil-
verkeer". Deze reeks beliep alleen in de jaren 1897-1902  al  18  vlug-
sdhriften 92. De secretaris  van de genoemde vrijhandelsvereniging,
A. Heringa, schreef in 1914 (in het Engels!) een boek over vrij-
handel en protectie in Nederland, waarin hij de geschiedenis van
de tegenstelling van rond 1880 tot de eerste Wereldoorlog ve liaalde,
de betekenis van de zuidelijke provincies van ons land voor de pro-
tectiebeweging aanwees en Tilburg bedtelde als „the centre of
protectionism" 93.

Een goed overzicht van wat hij noemde „proteotiepogingen in
Nederland" is te vin<len in een boek van het toenmalige oud-lid van

90)   E.   L.   Jacobson  Lzn,   Vrijhandel  of·  ·  ··  7  (Rotter(larn   1881),   blz.  3.

91) Een handelaar in manufacturen, Antwoord aan den Heer E. L. Jacobson Lzn,
lid der fir,na Wed. Boas & Jacobson op zijne brochure „Vrijitandel of· · · · ?7" (Rot-
terdam   1882),   biz.   3.
92) Geschriften tot ver Zediging van den vrijen handel uitgegeven door de ver-
eeniging „Het vrije milverkeer" in het tijdvak 1897-1902 (9-Grav,-1"ge 1903),
blz. 7-102 (18 vlugschriften in 66n boek herdrukt).
2) A. Heringa, Freetrade and Protectionism in Holland (Haarlem 1914), blz. 10
en passim.
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de Tweede Kamer, K. Reyne, bevattende Beschouwingen over ·prij*
handel en protectie 94. Reyne  was een tegenstander van protectie,
maar er waren evengoed voorstanders.

Onder deze voorstanders bevond zich ook Armand Diepen. Of
eigenlijk is dit veel te zwak uitgedrukt. Men moet zeggen: deze
voorstanders werden in Nederland onder andere, ja vooral door
Armand Diepen aangevoerd. Zozeer zelfs dat zijn :boek: - De jongste
uitingen van het anti-protectionisme in Nederland - (1889) in De
Economist door A. Beaujon besproken werd als „Een deerboek van
protectionisme" 95.

Wil men enige andere indicaties> „De heer Armand Diepen, de
bekende strijder voor proteotie", luidde de  kwalificatie van H. Goe-
man   Borgesius  in 188996 . Een jaar eerder was er een brochuurtje
verschenen, geschreven door een zekere Justinus en getiteld Be-
scherming of Vrijhandel? Een woord aan de Staatsambtenaren en
allen,  die  van eene vaste bezoldiging  moeten  leven 97. Hierin  werd
vermeld dat de vrijhanclelstheorie„.... met zulk een uitnemend suc-
ces bestreden is door den Heer Armand Diepen ....", terwijl tegen
het einde van (le brochure gunstig wordt geoordeeld over„de ver-
toogen van den laatsten tild (waaronder die van (len Heer Diepen
eene eereplaats innemen), ....

" 98

Het Tweede Kamerlid en latere minister van Financien J. J. I.
Harte van Tecklenburg citeerde hem in zijn toentertijd veel aange-

94) K. Reyne, Beschouwingen over vrijhandel en protectie naar aanleiding van de
tariefwet-Kolkman ('s-Gravenhage 1912), blz. 41.
95)  A. Beaujon, Een leerboek van protectionisme, in De Economist  1889, blz. 708
e.v.

96) H. Goeman Borgesius, De Arbeidswet en hare uitvoering, in De Economist
1889, blz. 659.
97)   Uitgegeven te 's-Gravenhage   1888.
98) Justinus, a.w., blz. 9 en 17. Uit een aantekening van Armand Diepen op zijn
exemplaar van de tegenbrochure, geschreven door „Een staatsambtenaar" en ge-
titeld Een woord naar aanleiding van „Bescherming of Vr#handel? Een woord aan
de   Staatsambtenaren"   ('s-Gravenhage 1888), blijkt   dat   de   naam   van de schrijver
van de eerste brochure Justinus van Oordt was.

279



haalde geschrift  over  vrijhandel   uit   189099.   In  het  boek  van   N.   M.
Nijst over de oude leer der handelsvrijheid en de nieuwe bescher-

mingstheorie,  uit 1891, polemiseerde de sohrijver vooral met Diepen,
over vijf van diens publicaties. Diepens naam kwam op niet minder
dan  70 van (le 186 bladzijden  voor 100 !  Nog  in   1904,  toen de kwestie
door de indiening van een nieuwe tariefwet door minister Harte

opnieuw accuut was geworden, herinnerde de Amsterdamse hoog-
leraar M. W. F. Treub aan de rol die Diepen vijftien jaar tevoren
in de polemiek rond vrijhandel en/of bescherming had gespeeld 101.

De eerdervermelde kwalificatie van Goeman Borgesius kan al-
leen al worden verstrelot op grond van deze korte en willekeurige
bloemlezing van plaatsen, waar de naam Diepen in verband werd

gebraoht met de protectiekwestie.

Terwijl, zoals wij- zagen, de woorden „crisis", „malaise" en „kwij-

ning" vele malen in Diepens pub]icaties voorkwamen, zijn niet min-
der talrijk de plaatsen, waar sprake is van en een lans gebroken

"wordt voor „bescherming  , „beschenmende maatregelen" en „pro-
tectie" 102.

Diepen was protectionist en hij was er trots op. „Voorwaar de
aanhanger van dit stelsel behoeft zich zijn naam niet te schamen en

mag met opgeheven hoofd verklaren:

„Ik ben protectionist", schreef hij  in   1887103. Hij heeft jarenlang

voor de bescherming op de bres gestaan. De theorie van de protectie

is ongetwijfeld een van de hoofdmomenten van zijn activiteit als
economist geweest.

99)   JJ.   I.   Harte,   Vrijhandel   e,z Beschenning ('s-Gravenhage   1890),   blz.   72.
too) N. H. Nijst, De oude leer der handelsvrijheid en de nieuwe beschermings-
theorie  ten onzent getoetst aan  wetenschap  en ervaring (Maastricht 1891), passim.

101) M. W. F. Treub, Vrijhandel en bescherming voor Nederland (Amsterdam
1904), blz. 29.
102) Zo bijvoorbeeld in 66n boek, A. Diepen, Graanrechten, blz. 3,4,6,7,8, 18,
22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35 t/m 45, 47, 86, 110 enz., enz.
103) A. Diepen, Verlag der Tilburgsche Wol-industrie, blz. 105.
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In zijn eerste publicatie al maakte hij ten aanzien van de bescher-

ming als geheel bepaalde distincties, die de ,toenmalige „officiele"
economie niet kon maken. Die was zijns inziens overgeleverd aan
dwaalbegrippen. Zij vond namelijk dat aan de mens als consument
meer aandacht moest worden geschonken dan aan de mens als pro-
ducent, 6n tevens dat vrije invoer altijd en onder alle omstandig-
heden verkieslijk was. Daarom kon de economie zich zeer weinig,
en het publiek dus nog minder, bekommeren over het verschil tus-
sen bijvoorbeeld overbodige en noodzakelijke, tussen kunstmatige en

natuurlijke bescherming en dergelijke.
Bij Diepen was dat anders. Hij maakte dergelijke distincties van

het begin af aan w&1. Noodzakelijke bescherming noemde hij onder
andere die welke een volk zich verlenen moet, als door onvoorziene
omstandigheden een tak van bestaan, die zioh op de meest natuur-
lijke wijze gevestigd had, met vernietiging of sterke achteruitgang

werd bedreigd. Een dergelijke bescherming zou, volgens Diepen, wel
het   allerminste   zijn    wat   in    1886   voor de landbouw behoorde   te
worden gedaan.

Noodzakelijk was zijns inziens echter ook de bescherming die
een natie behoefde, als zij in industrieel opzicht plaats wilde nemen

in de rij der beschaafde volkeren. Zonder deze bescherming, die een
voorlopig karakter mocht hebben, zou het eenvoudig onmogelijk zijn
een enigszins gecompliceerde industrie te vestigen. Daar stoncl tegen-
over dat een dergelijke bescherming soms el spoedig overbodig kon
worden, zodra namelijk het tijdperk van bekwaming, opleiding en

vestiging was doorlopen.

Onder kunstmatige bescherming verstond Diepen een protectie
die in staat stelde dingen te produceren of diensten te verrichten
welke, ook na voldoende bekwaming, duurder waren dan bij invoer

of vervaardiging door anderen. De enige relevante vraag was dan:
„Is de waarde van den afbeid binnenslands aan een product besteed

noodwendig grooter en zal die noodwendig grooter blijven, ook na
voldoende bekwaming, dan de waarde van den arbeid, die nodig is
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om hetzelfde product, elders voortgebracht en na de voortbrenging
tot op onze markt gevoerd, te kunnen koopen7"104.

Het denken over „bescherming" blijft sindsdien in vrijwel alle
geschriften van Diepen aanwezig. In Het arbeidersvraagstuk schrijft
hij: „Verstaat U onder elkander. Ziedaar liet ware woord. Beschermt
Uw wederzijdschen arbeid.... Beschermt in de eerste plaats Uw
Landbouw, niet alleen omdat die bescherming, met het oog op de
hem opgelegde lasten, billijk en plichtmatig is, doch evenzeer omdat
gij door den Landbouw te beschermen U zelven zult beschermen.
Of gij industrieel Uheet of handelaar of ambachtsman, of gij kapitalist
zijt of arbeider, - dhdrom klaagt gij in Nederland en door geheel
Europa over vermindering Uwer inkomsten, over malaise en ge-
druktheid, omdat gij vrijwillig Uw eigen Landbouw tot stilstand
doemt, tot bezuiniging dwingt en in de onmogelijkheid plaatst am
met U te ruilen 105 Bescher:m voorts, althans gij Nederland, dat ge-
deelte der volksnijvenhei<1, waaraan gij nog zoo groote behoefte hebt;
die takken der industrie, welke slechts op bescherming wachten,
(even als zij nergens zonder bescherming zijn ontstaan) om op Uw
bodem te ontluiken, tot bloei te geraken en den werkman overvloe
dig wenk te verschaffen. Die takken zullen, wanneer eenmaal de tijd
der bekwaming voorbij is, geen protectie meer behoeven" lof

Diepen kon het niet laten in zijn volgende brochure, die nog het-
zelfde jaar verscheen, opnieuw op Jhet probleem dat hem kwelde
- de malaise en de manier die,te overwinnen - terug te kamen. De
aanleiding was de volgende. Pierson, van wiens denkbeelden Diepen
zich in eerdere publicaties meds had gedistancieerd, lueld in febru-
ari   1887  in een vergadering  van de Haagse afdeling  van  de  Maat-

104) A. Diepen, Graanrechten, blz. 27, 28, 29, 30, 32.
105) Dezelfde argumentatie vindt men ook nu nog to.v. de ontwikkelingslanden in
recente publicaties, b.v. van Goudriaan, toegepast Goudriaans opvatting is: stabi-
liseer de grondstofprijzen, anders zal er een ernstige deflatoire situatie op wereld-
niveau ontstaan; zie J. Goudriaan, Stabilising the external purchasing power of
the developing countries I/II, in Economisch-Statistische Berichten, 25 maart 1964
blz. 275-277 en 1 april 1964, blz. 296-299.
108) A. Diepen, Het arbeidersvraagstuk, blz. 61/62.
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schappij tot Nut van 't algemeen een inleiding over de sociale

quaestie. Hij lia uitkomen dat het denken aan de oplossing ervan
op zich al onzin was. Wie beweerde dat zo iets, te weten een oplos-

sing van het maatschappelijk vraagstuk, mogelijk was, maakte zich

volgens Pierson sohuldig aan kwalczalverij. Diepen voegde hieraan
toe dat, hoe men ook mocht denken over het al of niet bestaan van
een meatschappelijk vmagstuk, „niemand (zou) ontkennen, dat er
sociale moeilijkheden, en onder deze in de eerste plaats gedruktheid
in zaken, malaise, gebrek aan werk, te bekampen (waren)". Weer
pleitte hij voor besoherming: ".... iedere maatschappelijke kring met

eigen wetgeving op eigen belastingstelsel late een iegelijk binnen
dien kring gelijke vrijheid, doch bescherme den ganschen kring
tegen alles wat schadelijk kan Zijn voor het gemeenschappelijk be-

lang, voor den gemeenschappelijken arbeid. Alleen door zelfbescher-

ming  kan die kring aan den nationalen arbeid gelegenheid geven,
"ziah  te ontwikkelen, krachtig te worlden en krachtig te blijven....

Dat Pierson tegen dit alles verzet aantekende, was Diepen bekend.
Dat kon ook niet anders, want: „Jaren aolitereen is dn door J. B. Say,
dn door Mees, dn door de Bruyn Kops, dn door Pierson, geleeraard,
dat de invoemn en uitvoeren van een land elhander moeten dekken,
zoodat beperking en vermindering van den invoer in gelijke mate
daling van het uitvoercijfer moet medebrengen" 107.

Reeds eerder had Diepen dit meningsverschil gesignaleerd, toen
hij opwekte te luisteren naar de eigen woorden van Pierson: „Er
moet altijd zijn wat men noemt: equatie van internationale vraag;
dat is: de uit- en invoeren van een land, alles mede gerekend, moeten
elkander volkomen dekken. Vermeerdering van uitvoer van een be-
paald artikel zal dus noodwendig een van dem +twee zaken tenge-

volge hebben: hetzij vermeerdering van invoeren, hetzij verminder-
den uitvoer van een ander artikel".

De gehele vrijhandelsleer was eenparig van hetzelfde gevoelen,
steunend op stellingen van Say gils: „Une nation ne peut payer une
autre nation qu'avec ses produits, par une raison bien claire, c'est

10,) A. Diepen, Pierson en de sociale quaestie, blz. 24,27/28,36.
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qu'elle n'a pas d'autre chose h donner" 108 en het reeds hiervoor ge-
noemde „Les produits d'dchangent contre les produits" 109.  In het
licht van het vorenstaande is het begrijpelijk dat Diepen voor Say
de titel „de groote anti-protectionist" heeft gereserveerd 110.

Het tekent Diepen dat hij zich niet heeft laten intimideren door
de faam, die figuren als De Bruyn Kops, Mees en vooral Pierson in
die dAgen bezaten. Met name in de persoon van de laatstgenoem(le
economist heeft hij het Say-isme bestreden: „Ik zal trachten te dezer
plaatse, in korte woorden, duidelijk te maken, welke twee kapitale
fouten de stelling van Mr. Pierson (zijnde trouwens die der heden-
daagse vrijhandelsleer) aankleven" 111.

Aan het ,begin van deze uitspraak had hij beter „opnieuw" kun-
nen zetten, want al het jaar daarvoor had hij de eerste aanzet ge-
leverd van een argumentatie, die later nog zou worden versterkt met

hetgeen „een protectionistisch dogma omtrent wisselkoersen en me-
taalverspreiding" werd genoeind 112 f  het zo genaamde effectenargu-
ment.

Tot viermaal toe herhaalde hij het: „Europa verarmt; het betaalt

zijn graan met voormaligen arbeid, dit is reeds verkregen rijkdom,
of het koopt op crediet, maakt schuld en betaalt met toekomstigen
arbeid. Geen andere vereffening is mogelijk". Vervolgens: „Rest dus
het 3e middel: Het vereffenen van het overblijvend nadeelig saldo;
en dat middel bestaat, zooals reeds gezegd is, in opoffering van v:roe-

ger vergaard kapitaal, of in het koopen op crediet, dit is het aangaan
van schuld". Voorts: „Wij hebben reeds gezien, dat men nog tegen
iets anders milt dan *tegen voortbrengselen, namelijk tegen vroeger
vergaard kapitaal, onder welken vorm ook, en tegen schuldbeken-
tenis of verpanding van den toekomstigen arbeid". Tenslotte - en
nu omgekeerd -: „Zij (dat wil zeggen de wetenschap, V.d.D.) heeft

niet begrepen, dat een voordeelig saldo der Handelsbalans, al bracht

108) A. Diepen, Graanrechten, biz. 87/88.
109) A. Diepen, Pierson en de sociale quaestie, blz. 32.
110  A. Diepen, Graanrechten, blz. 37.
111) A. Diepen, Pierson en de sociale quaestie, blz. 34.
112) Beaujon, t.a.F·, blz. 710.
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het nia meer geld in het land, in den vorm van edel metaal, er toch
meer rijkdom kon aanbrengen in den vorm van Buitenlandsche ef-
fecten en handelspretentien; in den vorm dus van rentegevende be-
wijzen, waaruit bleek, dat men goederen had uitgevoerd, die noch
met goederen, noah met geld bemald waren" 113

Het is alsof Diepen er niet genoeg van kreeg de mannen van de
wetenschap, de blieoretici van het vrijhandelsstelsel, zijn opvatting in
te scherpen dat zij op dit punt fout waren, dat hun uitgangspunt
- dat van Say - verkeerd was gekozen. Zo lui€ide het oordeel over
Pierson ook weer negatief: twee kapitale fouten!

De eerste was dat deze veronderstelde dat het saldo van in- en
uitvoer niet anders dan in geld kon wor<len aangezuiverd, anders

gezegd dat bij een excedent van uitvoer geld het land binnen-
stroomde en bij een excedent aan invoer geld het land verliet. Daar
stelde Diepen tegenover: „Het verschil tusschen in- en uitvoer....
behoeft geenszins  in geld te worden gesaldeerd.... doch geeft dood-
eenvoudig aanleiding tot het ontstaan van pretentian van het eene
land op het andere", die van lieverlede omgezet worden in buiten-
landse effecten.

De tweede fout van Pierson was, naar het inzicht van Diepen,
dat hij, aangenomen dat de saldering inderdaad in geld zou geschie-
den, veronderstelde dat de overvloed aan  betaalmiddelen het geld
goedkoop en de goederen duur zou maken. Volgens Diepen zou
namelijk de overvloedige aanwezigheid van geld alleen tot gevolg
hebben, „dat het overvloedige wederom het land verlaat en plaats
maakt voor effecten of andere rentetitels, doch geenszins dat het er
de goederen-prijzen duur maakt" 114.

Opgemerkt kan hierbij worden dat Diepen blijkbaar dus ten dele
de werking van het gouden standaardmechanisme ontkende, name-
lijk de invloed van een door toevloeiing van goud en deviezen ver-
oorzaakte vergroting van de binnenlandse geldcirculate op de lo.
115) A. Diepen, Graanrechten, blz. 71,73, 88,91.
114) A. Diepen, Pierson en de sociale quaestie, blz. 34,35,36.
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pende rekening van de betalingsbelans. Hij had slechts oog voor de
invloed van een excessieve geldcirculatie op de kapitaalrekening van
deze balans 115.  Deze opvatting van Diepen moet onzes inziens zeker

als te eenzijdig worden aangemerkt en wordt in zijn extreme vorm
sedert het verschijnen van de „General Theory" van Keynes waar-
schijnlijk door geen enkele economist meer aangehangen. De tegen-

woordige opvatting houdt veeleer in dat een excessieve geldcircu-
latie zowel invloed heeft op de lopende rekening als op de kapitaal-
rekening  van de betalingsbalans 116.

Nog  voor het einde  van 1887 verscheen Diepens derde publicatie
uit dat jaar, - Het Verslag der Tilburgsche Wol-industrie en Hen-
drik Muller Szoon, of Bescherming contra Vrijhandel. -

In  de  loop  van 1887 verschenen achtereenvolgens
a)   Het  Verslag  der   Tilburgsche  Wol-Industrie  van   10  augustus

1887, een door 94 fabrikanten van wollen stoffen ondertekend

gedrukt „verslag" in briefvorm;
b)  een brochure van Hendrik Muller Szoon: De Tilburgsche Wol-

Industrie, een bundeling van antikelen in (le Nieuwe Rotter(lam-

sche Courant, en als laatste

c) de vorengenoemde brochure van Diepen, een bundeling van
artikelen in de Tilburgsche Courant en in andere Nederlandse
blalen.

De aanleiding tot deze schrijverij was geweest een vergadering van
Nederlandse industrielen,te Utrecht. De Vereeniging van en voor
Nederlandsche Industrieelen riep per circulaire van 10 mei 1887
alle fabrikanten op, teneinde de nationale industrie van een wisse

ondergang te redden, die haar meer en meer bedreigde. De circulaire

legde er de nadruk op dat de buitenlandse concurrentie, door be-

118) Voor de verschijnselen die zich in de contacten tussen de geldstromen van
verschillende landen demonstreren, zie: C. F. Scheffer/M. J· H. Smeets, Geld en
Overheid. De kringloop van het geld en de invloed van de overheid (Utrecht/Ant-
werpen 1960), § 14 - § 17 (blz. 47-55).
116) Voor een modern-economische benadering van de intemationale handel, zie
J. Pen, a.w., blz. 81-94.

286



scherming gestaald, dreigde zelfs de meest natuurlijke produktie in
Nederland te verdringen. De Nederlandse nijverheid dreigde, m
stond er te lezen, teniet te gaan. Het was geraden te trachten mid-
delen tot tegenweer in beweging te brengen, waartoe in het midden
van het land een bijeenkomst zou worden gehouden, die de gelegen-
heid bood over die middelen te bemadslagen 117.

De vergadering wed  16  juni  1887  gehouden  en stond onder  lei-

ding van de bekende directeur van de Nederlandsche Gist Fabriek,
J. c. van Marken. Op deze vergadering werd ihet besluit genomen
verslagen op ·te stellen en openbaar te maken over de,toestand der
Nederlandse nijverheid. Die verslagen verschenen gezamenlijk bij
de  uitgever De Bussy te Amsterdam onder de titel Nederlandsche Nij-
verheid en hadden betrekking op een vijffiental industrieen 118.  De
actieve Tilburgers hadden meteen maar copieen van hun verslag

laten maken, op 66n waargan Muller onmiddellijk kon reageren. Dit
blijkt   uit zijn mededeling   dat  hij eind augustus   1887   „van   eene
vriendenhand uit Twenthe eenen afdruk van een verslag, d.d. 10
deepr uit Tilburg gericht aan de heeren J. C. van Marken en Mr.
J.  G.  Sch8lvinok te Amsterdam" had ontvangen 1190

Voor het eerst was in de titel vaneen publicatie van Diepen
spra ke van de.tegenstelling waarmee deze zich bezighield: „bescher-
ming contra vrijhandel". Wederom introduceerde hij nieuwe dis-
tincties. Met name in hoofdstuk IV van zijn brochure zijn deze te
vinden 120.  Hij  plaatst hen binnen het stelsel  dat hij opnieuw 121

„bevordering van den nationalen arbeid" noemt en dat zijns inziens
niet anders was dan bescherming, beter nog zelfbescherming. Be-

117) De waarde der nieuve protectiebeweging (ongesigneerd artikel), in De Econo-
mist   1887,  biz.   681.
118) Economische nalezingen en berichten: Vergadering van Nederlandsche Indus-
tritelen te Utrecht,   in De Economist   1887,   biz.   950.
119) H. Muller Smon, De Tilburgsche Wol-Industrie (Rotterdam 1887), blz. 1.
120) A. Diepen, Verslag der Tilburgsche Wol-industrie, blz. 33-38.
121) Hij deed het reeds eerder in He: arbeiderswaagstuk, blz. 58: „.. -.het stelsel
van „Bevordering van den Nationalen arbeid" of „Bevordering van het Nationaal
Belang".
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scherming had ec!hter een dubbel doel en Diepen wilde beide soor-
ten van protectie duidelijk uit elKaar houden. Hij wilde hen betite-
len met aotieve en passieve bescherming.

Actieve bescherming of aotieve zelfbescherming noemde hij die
maatregelen, die een volk nam teneinde zijn materille welvaart te
verhogen en een passende plaats in de rij van industriele en be-
schaafde volkeren in te nemen. Deze bescherming kon zijns inziens
nooit anders den vruchtbaar zijn, als zij werd toegepast op al die
takken van nijverheid die niet afhankelijk waren van natuurlijke
ligging en bodemgesteldheid, maar alleen van de mate van indu-
striele kennis, bekwaamheid en ontwikkeling der inwoners. Zij
schonk immers gelegenheid om in kennis en industriele bekwaam-
heid vooruit te komen.

Daartegenover verstond Diepen onder passieve bescherming of
passieve zelfbescherming al die maatregelen, die een volk nam om
achteruitgang, malaise en storing van het binnenlands ruilverkeer te
voorkomen. Deze bescherming verhoogde de welvaart niet. Zij be-
lette alleen dat bestaande welvaart ten gronde ging en zij voerde de
welvaart, die ten gevolge van gemis aan tijdige maatregelen tanende
was, naar haar vroegere peil terug.

Welke praktische maatregelen Diepen bij dit theoretische onder-
scheid op het oog had, bleek uit twee vragen, die hij tevoren gesteld
en volmondig beaamd had, vragen die ook, zij het van beperkte
draagwijdte en enigszins anders geformuleerd, in het begin van het
Verslag d.cl. 10 augustus 1887 voorkwamen.

„le.  Behoeft de Nederlandsche nijwerheid nog bescherming om zich
te bekwamen, zich te ontwikkelen, in omvang toe te nemen en
producten voort te brengen van beter en hooger soortp

Deze vraag staat nagenoeg gelijk aan de volgende:
Is het wenschelijk min Nederland meer arbeid te verschaffen
en tevens den bestaanden arbeid in de gelegenheid te stellen
van meer vruchtbaren, winstgevenden, waardevollen arbeid te
wordenP
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2e. Is het in 't belang van it algemeen, dat de landbouw kraclitiger
beschermd wordel
Deze vraag st:aat gelijk aan de volgende:
Moet ons volk niet verhinderen, dat een gedeelte van zijn ar-
beid te loor ga, wanneer en molang het in de onmogelijkheid
verkeert, dien arbeid te vervangen door een anderen van min-
stens even vruchtbare en waardevolle soort".

Actieve en passieve bescherming moesten wel, vond Diepen, op ver-
schillende wijze besohouwd en beoordeeld worden, maar zij kwamen
beide daarin overeen dkit zij niet, zoals steeds door de vrijhandels-
gezinden werd voorgegeven, aan enkeleen ten goede kwamen, maar
voordelig waren voor het gehele volk, evenals het ontbreken van
noodzakelijke besoherming niet enkelen, maar een heel  and trof.
Beide beschermingen achite hij gelijktijdig ·toepasbaar, beide ook
hoogst wenselijk; doch de passieve (landbouw-)bescherming was zijns
inziens onder {le toen heersende omstandigheden het meest nood-
zakelijk en spoedeisend en bovendien het gemakkelijkste te realise-
ren 122

Een tweede vergadering van Nederlandse industrielen werd op
7 december  1887  te Amsterdam gehouden. Besloten  werd tot het  in-
dienen van een adres aan de koning, met als strekking dat voor het
behoud en de bevordering van de Nederlandse nijverheid een ver-
andering en verhoging der invoerrechten dringend noodzakelijk was
te achten. Op voorstel van Armand Diepen werd ook verklaard dat
verandering van de Nederlandse handelspolitiek tevens nodig was
in het ·belang van de landbouw 123.  Bovendien werd een proclamatie
aan de kiezers vastgesteld, waarin onder andere te lezen stond: „Het
werk, dat in Nederland kan gedaan, het brood dat in Nederland
verdiend kan worden, komt allereerst en allermeest Nederlanders

122) A. Diepen, Verslag der Tilburgsche Wol-industrie, blz. 33, 34, 36/37, 38, 107.
123) Economische nalezingen en berichten. Tweede vergadering van Nederlandsche
IndustriZelen,   in De Economist   1887, blz. 1152/1153.
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toe....Leve de nationale arbeid! Hij is de beste, de meest natuurlijke
waarborg voor algenleene welvaart, tevredenheid en orde" 124.

Pierson,  die deze passages vermeldde, voegde  er  aan  toe  dat  zij
wel zeer welsprekend waren, maar dat zij slechts zin had{len, indien
het toelaten van vreemde produkten de nationale arbeid in gevaar
bracht en de arbeider zijn brood ontnam. Men was stilzwijgend voor-
bijgegaan aan het argument tegen het protectionisme, ontleend aan
het verband tussen in- en uitvoer. En hij was juist bereid kalm te
luisteren naar hetgeen de industrielen hem te zeggen hadden, als zij
hem maar nia in het donker lieten tasten met betrekking.tot hun
opvattingen die zij  tegenover de zijne stel(len.

Aan de uitdaging die hierin verscholen lag heeft niet in het minst
Annand Diepen gehoor gegeven. Dat gaf hem al spoedig de kwali-
ficatie „de bekende proteetionist': Quarles van Ufford noemde hem
zo voor de eerste maal, toen hij de aandacht vestigde op een antikel

van Diepen in het Dagblad van Zuid-Holland en 's-Gravenhage van
29  januari 1888, waarin  deze de brochure van Patijn, hiervoor reeds

genoemd, bestreed. „Kondigden wij die broohure met ingenomen-
heid aan", zo schreef Quarles, „ook op de argumenten van een
tegenstander willen wij de aandacht vestigen. Daarom wordt alhier
inelding gemaakt van het artikel van den heer Diepen en het slot
daarvan overgenomen, hetgeen echter natuurlijk geene betuiging van
instemming daarmede beteekent" 125.

„De bekende proteetionist" heeft vooral  in de jaren  1888  en  1889
niet stilgezeten en is toen veel in de publiciteit geweest. In de jaar-
gangen van De Economist uit die tijd komt men de naam Diepen
herhaaldelijk tegen. Hij kreeg bijval van een oud-leerling van Pier-

"

son, J. G. Scholvinck, die probeerde „het vernietigende argument
van Pierson (het verband tussen in- en uitvoer) te ontzenuwen,
vooral door te wijzen op de mogelijkheid van saldering der betalings-
balans door in- en uitvoer van effecten (effecten-argument). De hef-

12')   N.   G.  Pierson,   Het  verband  tusschen   in-  en  uitvoer,  in  De  Economist   1888,
blz. 18.
125) Economische nalezingen en berichten, in De Economist 1888, blz. 214/215.
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fing van beschermende rechten zou volgens hem de betalingsbalans
niet noodwendig uk haar evenwicht brengen, evenmin als dit ge-
beurd was in het beschermende Duitsland, in het beschermende

Frankrijk en alle overige beschermende landen. Maar ook uit hoofde
van een bepaald utilitentsargument bepleitte hij bescherming, name-
lijk ©en bate van (le bestendiging en verlevendiging van onze volks-
welvaart.

Hij betoogde dat de tijd rijp was dat de Nederlanders, na de
vrechtvaarders der wereld en belangrijke commissionairs te zijn ge-
weest, zich zouden gaan toeleggen op „rechtstreekse productie",
waarbij staatshulp in de vorm van beschermende rechten onontbeer-

lijk was. Hij formuleerde dit als volgt: „Thans eehter is staatshulp
onmisbaar voor de vestiging van iedere eenigszins gecompliceerde
industrie. Daarvan zijn onze kapitalisten zozeer overtuigd, dat zij
zich wel wachten hun geld in nieuwe onbeschermde industrieen te
steken. Ik neem dat niet kwalijk, maar constateer het feit. Welnu,
waar particuliere kracliten te kort sohieten, is het zeer zeker plicht
van de gemeenschap om hulp te verleenen. Die hulp kan worden
geschonken in den vorm van voorschotten. Maar geen Minister,
noch iemand anders weet tevoren, aan wien het voorschot goed zal

zijn besteed. Er is geen ander middel dan de heffing van bescher-
mende rechten. Die heffing is de verwezenlijking der voorname

voorwaarde, waaronder bekwame en arbeidzame mannen bestaande
industrieen zullen kunnen uitbreiden en nieuwe kunnen stichten.

Wij, protectionisten, zullen niet rusten, voordat  het Nederlandsche
tarief in dien geest zal zijn herzien" 126 

Pierson aohtte  et tegenovergestelde juister: alles wat de kosten
van vervoer geringer maakte, was bevorderlijk voor de niet-recht-
streekse produkue, namelijk van die goederen die men niet zelf
nodig had, maar die andere volkeren nodig hadden en waarmee men
de dingen kocht die het buitenland voortbracht. Hij meende voorts
dat de stelling „beschemning geeft bestendiging en verlevendiging

19   J·   G.   Schulvinck,   De protectionisten verdedigd,   in De Economist   1888,   blz.
241/242.
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onzer volkswelvaart" bewezen moest worden en dat om haar aan-
nemelijk te maken degelijker gronden moesten wor(len aangevoerd
dan  tot dan toe gebeurd was 127.

Dat was, wat Diepen betreft, niet aan dovemansoren gezegd. In
het Dagblad van Zuid-Holland en 's-Gmvenhage van 9, 10 en
11   maart 1888 schreef  hij   weer ten voordele  der proteotie. Onder
andere gebruikte hij AA,rbij de bloeiende tabakshandel en tabaks-
industrie in Nederland als voorbeeld, met als drie stellingen:
1) dat onze tabaksmankt geen internationale markt was, omdat de

invoer niet belangrijk was;
2) dat onze tabakshandel bloeide, omdat onze tabaksindustrie in

bloeiende staat verkeer<le;
3) dat onze tabaksindustrie in bloeiende staat verkeer<le, omdat Ne-

derland  een  besohermend  recht  van   10% op sigaren kende.

Opal dem punten trachtte M. Mees Diepen een gevoelige af-
straffing te geven, doordat hij de onjuistheid van wat hij noemde
Diepens „beweringen" duidelijk meende te kunnen aantonen 128.

Armand Diepen liet echter niet af. In de nummers 6 en 7 van de
jaaigang   1888  van het Soeiaal Weeloblad schreef  hij  weer  over  be-

scherming in het algemeen en landbouwbescherming, op een wijze
die de hoogleraar Greven als wederwoord twee art&elen in de pen
gai.

In het eerste 129  wees hij Diepens oordeel, dat „op den duur en
gemiddeld, alle Nederlandsche bedrijven, in gelijke mate als de
Nederlandsche graanbouw, door hooge graanrechten zullen ge-
baat worden", geheel van de hand. Nergens viel het zijns inziens
gemakkelijker dan bij de graanrechten aan te tonen dat bescherming

121)   N.  G. Pierson,  Antwoord  aan  J·  G.   Schulvinck,  in De Economist 1888,  blz. 250.
128) M. Mees, Onze tabakshandel en het invoerrecht op cigaren, in De Economist
1888, blz. 251-254.
12) H. B. Greven, W. C. Mees als getuige voor de Graanrechten, in De Economist
1888, blz. 326-334.
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moest uitlopen op bevoorrechting van en bepaalde klasse in de
maatschappij. De poging van Diepen om uit het arsenaal van econo-
misten als W. C. Mees argumenten te ontlenen ten voordele van

het protectionisme vond hij volslagen mislukt.
Ook  in zijn tweede  artikel 130 distancieerde Greven  zich  van

Diepens stellingen, althans hij aanvaardde hen niet zonder nadere

motivermg. De protectionisten hadden een nieuw argument v66r
besoherming  ter tafel gebracht. Diepen  had het aldus verwoord:

„Dure prijzen zijn het doel niet, ze zijn sleohts het middel; doch
tevens zijn zij een kenteeken van welvaart. Dure landen zijn wel-
varende landen. Men raadplege de economisten en zegge mij, of er
66n is, die dat tegenspreekt': Greven daarentegen legde uit dat deze
opvatting hem zonder nadere toelichting en beperking bepaald on-
juist voorkwam. Er waren nog allerlei madselen op te lossen, waarop

Diepen en de proteetionisten hun Arachten moesten beproeven, wil-
den zij er ooit in slagen het nuchtere Nederlandse volk voor hun
stelsel te winnen.

Nog in dezelfde jaangang van De Economist werd enerzijds het
enige artikel, dat Diepen in dit tijdschrift schreef, afgedrukt 131, en

anderzijds weer een repliek van Greven geplaatst. De inhoud hier-
van deed in felheid niet onder voor die van Diepens artikel 182.

Armand Diepen gaf in zijn bijdrage te kennen dat hij zijn hoogst-
wetenschappelijke tegenstanders in het bezit wilde laten van het
recht over zijn stellingen de schouders op te halen, deze belachelijk
te maken, ze op alle mogelijke wijzen te verwringen en te verminken,
en hem op de koop toe van tekstvervalsing te beschuldigen. Profes-
sor Greven had van dat recht (lan ook in niet geringe mate gebruik
wcten te maken, vond Diepen.

Greven van zijn kant signaleerde allereerst dat Diepen op zijn

150) H. B. Greven, In hoeverre zijn dure landon welvarende landen, in De Econo-
mist 1888, blz. 388-394.
131 ) A. Diepen, Graanrechten en grondbezitters,   in   De   Economist   1888,   blz.   402-

422.

m) H. B. Greven, Graanrechten en grondbezitters. Antwoord aan den heer Ar-
marni  Diepen,  in De Economist   1888, blz. 505-511.
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opstel van acht bladzijden gereageerd had met een artikel van meer
dan twintig pagina's, waarin haast zinsnede voor zinsnede werd ont-
rafeld. Greven zou dat eahter niet doen, omdat hij er zich voor
wachtte de lezers van De Economist te vervelen! Tegenover Diepen
zelf was dat gelukkig ook niet nodig. De lage dunk die deze vroeger
reeds over Nederlandse economisten had, was na lezing van Grevens

opmerkingen zo laag gedaald dat hij aan een weerlegging weinig
waarde zou hechten. "Ik heb toch", noteerde Greven, "in die weinige

bladzijden blijk gegeven van onwetenschappelijkheid, oppervlakkig-
heid, vervalsching en verminking van zijn betoog en zoo meer. Ik
raak herhaaldelijk met mijn eigen theorieen in de war, en geef bij
dit alles blijk van eene zelfvoldaanheid, die mijn oppervlakkigheid
evenaait. Op den heer Diepen zal dus, wat ik verder zeggen ga, wel
niet veel indruk maken. Ik bepaal mij dan ook tot het belangrijkste;
tot zooveel als nodig is, om in het oog van den lezer mijn zonden-
register ten minste te verkleinen. Over mijne zelfvoldaanheid zal ik
niet spreken. Tegen de bescheidenheid, welke het optreden onzer
Nederlandsche proteetionisten in den laatsten tijd eigen is, moet die
wel treurig afsteken!" Niet minder fel waren de zinnen waarmee
Greven zijn „antwoord" besloot. Hij zou Diepen beschuldigd heb-
ben dat eigenbelang diens pen bestuurde, maar er was in zijn stukje
toch geen woord te vinden, waaruit die beschuldiging met enige

grond kon worden afgeleid! De proteetionisten waren evenwel zo ge-
heel vervuld met het denkbeeld dat eigenbelang het motief van be-
paalde meningen kon zijn, dat zij bij een tegenstander, die er zelf

geen ogenblik aan gedacht had, die gedachte konden raden!
Hiermede nam hij afscheid van de heer Diepen. Deze had van

zichzelf gesproken als van een „dilettantfconomist". Greven wenste
maar dat de dag verre mocht zijn, waarop de Nederlandse economi-

sche politiek door dilettanten zou wor<len beheerst!

Ruim een jaar bleven de lezers van De Economist daarna van de
naam Diepen verstoken, althans in het raam van zijn optreden op
het terrein van de handelspolitiek. Niet dat in die tussentijd geen
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aandacht meer zoll zijn geschonken aan het protectionisme, maar
Armand Diepen werd er pas  in  juli  1889  weer bij betrokken.

Intussen had onder andere Pierson .het protectionisme nog aan-
gestipt. Hij deed dit in de bespreking van een boek van professor
Beau jon 183, waa :in de voorstanders van de besoherming werden ge-
amaqueerd. Naar Piersons mening bracht Beaujon deze voorstanders
slagen toe die zij niet gemakkelijk zouden kunnen vergeten. Met
name had dit betrekking op het onderwerp: bescherming als opvoed-
middel. Er was Pierson geen kritiek op de stamvader van het pro
tectionisme, Friedrich List, bekend die diens leer zo in het hart trof.

Pierson vroeg zich wel af of de herleving van het protectionisme
voor de economische wetenschap nu een voor(leel of een nadeel was
geweest. Voor beide was iets te zeggen. Voordelig was dat het inter-
nationaal rui]verkeer aanleiding gaf tot vele economische verschijn-

selen, die een onuitputtelijke stof tot onderzoek boden. De bestrij-

ding der protectionisten piclitte vanzelf de gedachten der economis-
ten op die stof. Nadelig was evenwel dat het beschermend stelsel,
welk een grote plaats het ook innam in de economische literatuur
van die dagen, geen dankbaar onderwerp was, en dat het te]kens

opnieuw moeten behandelen van dit onderwerp niet bevorderlijk kon
zijn voor de bloei der economisehe studian. Een economist die er
zieh mee bezighield moest zulke elementaire waarheden verkondi-
gen dat hij, als hij het dikwijls deed, groot gevaar liep zich te ont-
wennen aan de behandeling van moeilijker vraagstukken!

Het  duurde  tot  mei   1889,  eer  er  weer  een  boek van Diepen  uit-
kwam, het „leerboek van protectionisme" (Beaujon),.,de Bijbel voor
de Tilburgse fabrikanten" (Van Arendonk), met als titel: De
jongste uitingen van het anti-protectionisme in Nederland (1889).

Zijn pleidooien voor een stelsel ter vervanging van het vrijhan-
delsysteem, waarmee hij zich „na langdurige, ernstige en onpartijdige

183) N. G. Pierson, Nieuwe uitgaven (onder andere A. Beaujon, Handel en handels-

politiek, Haarlem 1888) , in   De  Economist   1889,   blz.   47-57.
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studie der economische vraagstukken" hoe langer hoe minder ver-
enigen kon, zette hij hierin voort. Zijn eigen stelsel, dat van be-
vordering van de nationale arbeid, trachtte hij meer en meer te ont-
wikkelen en uit te werken.

Aanvankelijk was hij van plan geweest de verschillende hoofd-
stukken van het boek achtereenvolgens als even zovele atikelen in
diverse Nederlandse dagbladen en ·tijdschriften te plaatsen en ze pas
later tot 66n bundel te verenigen. Doordat een aantal artikelen, die
begin   1888 in enige bladen (Dagblad van Zuid-Holland  en   's-Gra-

venhage, Socigal Weekblad, De Economist, De Nederlandsche In-
dustrieel, en dergelijke) weD(len opgenomen, al direot replieken uit-
lok,ten, kwam van het oorspronkelijke plan niets terecht, omdat
Diepen niet kon nalaten telkens onmiddellijk te antwoorden. „Ware
het op die wijze voortgegaan, <dan zou ik) mijn arbeid niet rustig en
met orde en regelmaat.... hebben kunnen voleindigen", schreef hij
onomwonden. Een en ander leidde er toch wel toe, dat het nieuwe

werk buitenmatig uitdijde en dat herhalingen niet konden wor<len
voorkomen. Diepen had hier zelf oog voor: „Zou de lezer een zucht
slaken bij het zien van den betrekkelijk grooten omvang van dit
werk, en zou hij, ofsehoon bereid eenigermate kennis te nemen van
de door mij ontwikkelde denkbeelden, terugschrikken voor het door-
worstelen der bijna 400 bladzijden, waaruit (lit boek is samengesteld,
dan ...." 184  waarna een advies volgde voor een keuze uit de hoofd-
stukken van het boek. Beaujon meende, ovenigens niet geheel ten
onrechte, behoudens over de hoofdst:ukken XV t/In XX: „Al het
overige is herhaling; en herhaling vermoeit" 185.

Weer had Diepen het over de algemene toestand (hoofdstukken
I t/m III), over landbouw en landbouwbescherming (hoofdstukken
IV t/m VII), over nijverheid en nijverheidsbescherming (hoofdstuk-
ken VIII tim XI) en over handel en handelsbescherming (hoofd-
stuk XII t/m XIV).

En dat alles in een vormgeving die als een schoolvoorbeeld van

154) A. Diepen, De jongste uitingen, blz. III/V.
135) Beau jon, t.a.p., blz. 170
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polemiek zou kunnen gelden. Diepen polemiseerde met de oud-
burgemeester van Den Haag, J. G. Patijn, met zijn collega-fabrikant,
G. Pollet 136, met de griffier van de parlementaire Enqu6tecommissie
J. D. Veegens, met de  hoogleraar H. B. Greven, met de bankier
M. Mees, met de hoogleraar A. Beaujon, met de president van de
Nederlandse Bank N. G. Pierson, met J. Deking Dura. Niet de
eersten de beste de halve! Beaujon, Greven, Mees en Pierson bij
voorbeeld waren  in 1889, zoals wij eerder constateer{len,  redacteuren
van het belangrijke economische tijdschrift De Economist.

De  eerste 14 hoofdstukken van Diepens meest omvangrijke   werk
bevawen clus voornamelijk een herhaling en uitspinning van zijn
eerder verkondigde opvattingen over bescherming. Interessant is dat
hij in  hoofdstuk XIII (Nederland VrijhavenP) zijn ongeloof betuigt
in de mogelijkheid tot herstel van de stapelmarkt in Nederland in
haar oude glorie door het maken van ons land tot vrijhaven.

„Het lijdt geen ,twijfel", had Veegens geschreven, „dat handel en
nilverheid €en groote vlucht zouden nemen, in{lien alle goederen
onbelast binnen onze grenzen gebracht en.in onze havens en koop-
steden opgeslagen en gesorteerd konden worden, in efwachting van
het meest geschikte oogenblik van verzending" 137. Diepen merkte

hiertegenover op dat men dagelijks kon lezen dat de „tusschenhand"
meer en meer uivviel, dat producent en consument steeds meer di-
reete relatie met elkaar zochten. „Ik vmag het dan, welke goederen,
die nu niet over ons gmndgebied gaan, zullen wdl of in m66rdere
mate hun weg daarover nemen, wanneer het zoover komt, dat hier
het laatste invoerrecht wordt afgeschaftl" 138

De historie heeft hem in (lit opzicht gelijk gegeven: in de periode
1870-1914 ging de internationale tussenhandel, vano,ids stapelhan-
del genaamd, achteruit 139. Diepen was terecht van mening dat niet

'36) Met Pollet voerde Diepen een polemiek in de Nieuwe Tilburgsche Courant,
met  name  in de nummers  van  20  en 27 november  en 4 december 1887: Familie-
archief, t.a.p.
137) Geciteerd in A. Diepen, a.w., blz. 207.
128) A. Diepen, a.tv., blz. 209.
139) Brugmans, a.w., blz. 376.
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bescherming van handel en scheepvaart ter bevordering van de tus-
senhandel, maar wel die ter bevordering van rechtstreeks vervoer be-
langrijke voordelen afwierp ten bate van het volk, dat zich die be-
scherming verleende 140.

De vijfde en laatste afdeling van „De jongste uitingen", die hij
ietwat zelfverzekerd „Een weinig theorie" noemde, kan gerust be-
schouwd worden als een poging af te rekenen met het zo geneamde

in- en uitvoerargument.
, 7.... dit argument, in het oog onzer tegenstanders een machtig,

„een afdoend, ik mag wel zeggen, een vernietigend argument",
schreef onlangs de heer Pierson; dit argument in mijn oog het nie-
tigste, het ongerijmdste, dat ooit in het hoofd van een vrijhandelaar

kon opkomen, ik meende het in mijn jongste geschriften weerlegd
te hebben", klonk het in de gebruikelijke zwart-wit.•terminologie
van die dagen.

Of nog anders: „.... dat geen bijzonder groote omhaal van woor-
den noodig was om te doen zien, dat de in- en uitvoertheorie zonder

eenige beteken:is is, ja, zelfs geen aanspraak mag doen gelden op den
naam van ernstige theorie". Geen grote omhaal van woorden, maar
Dig)en had dan  toch maar circa 150 pagina's nodig om te „traehten,
volledig en duidelijk te zijn". Volledig en duidelijk, niet alleen omdat

hij prijs stelde op een werkelijk „wetenschappelijke" bestrijding van
zijn denkbeelden - hij wist niet of hij aan de publicaties van Pierson

en Beaujon die naam wel mocht geven - maar meer nog omdat hij
er prijs op stelde dat al hetgeen in de voorgaande,hoofdstukken was

weergegeven niet met een eenvoudig en hoogst oppervlakkig beroep
op de in- en uitvoertheorie van nul en gener waarde werd verldaard.

Weer trok 4 een bepaalde conclusie: kon een volk zijn overschot
van uitvoer van goederen, diensten en rentebewijzen op andere wijze
dan met geld verevenen, dan gmeide de geldvoorraad ook niet te
sterk aan, stegen de binnenlandse prijzen niet, werd de uitvoer niet

getemperd, werd de invoer - althans om die reden - niet geprik-

140) A. Diepen, am, blz. 253.
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keld en bleef een overschot van uitvoer ook op de duur bestaanbaar,
of det overschot nu te danken was aan natuurlijke factoren of aan
vermindering van invoer als gevolg van hoge inkomende rechten.

De verrekening tussen importeurs en exporteurs in de diverse
landen vond naar de mening van Diepen hoofdzakelijk plaats via
wissels. Hij vroeg zich af of hiermee iets gepaard ging dat aan zijn
stelling afbreuk deed en dat de in- en uitvoertheorie bevestigde.

De wissel was een betaalmiddel, maar tevens een handelsobject.
Zij kon worden gekocht en verkocht, met de mogelijkheid van grotere
of kleinere vraag en aanbod en derhalve de aanwezigheid van koers-

veranderingen. De buitenlandse wissel kende  dus een wisselkoers,
die aan fluctuaties onderhevig was. Over deze fluctuaties meende
Diepen het een en ander te zeggen te hebben.

Die verandaingen hadden nooit of slechts bij hoge uitzondering
enige invloed op de in- en uitvoeren van goederen; zij beinvloedden
in hoofdzaak alleen de effectenhandel. Als de wisselkoers zich bij-
voorbeeld naar beneden bewoog, den zou „lang v66r het temperen
van den uitvoer en het prikkelen van den invoer een aanvang (kon)
nemen, en in de meeste gevallen lang v66r het goudpunt bereikt
(was).... de betalingsbalans met effecten, schuldbekentenissen of

3,kredietverleening verevend zijn.
Immers, de boven- en benedengrenzen van de wisselkoers stonden,

bij vaste metaalpariteit, m dioht bij elkaar dat ook de grootste schom-
melingen nog te klein waren om goederenzendingen uit te lokken.

Op de wisselkoers speculeerde volgens Diepen alleen de bankier.
De goederenhandel behoefde grotere winstmarges en had overigens
voor zijn operaties zoveel  tijd nodig dat hij reeds daarom niet op de
dikwijls zeer voorbijgaande fluctua,ties kon speculeren.

Indien in een of ander land het metalen ruilmiddel, door welke
oorzeak dan ook, in verhouding tot de behoefte eraan ruimer werd
dan het geweest was, veroorzaakte deze overvloed aan muntmateriaal

inderdaad vraag naar wissels, meende Diepen. Maar volstrekt niet,
omdat met:aalruimte prijsstijging zou meebrengen, en daardoor de
goedereninvoer toenemen. De lage rentestand, die het direct gevolg

299



van overvloed aan muntmetaal was, bracht niets anders teweeg dan

overmaking van bpitaal naar het buitenland, om van de daar gel-
dende hogere rente partij te trekken. Effecten-invoer en in het al-
gemeen kredietverlening aan het buitenland, dAt waren de gevolgen
van metaalruinlte.

Evenmin als deze metaalruimte goedereninvoeren ten gevolge had,
werd bij metaalschaarste muntmetaal gekocht ·met goederen, vond
Diepen. „.... de aankoop van muntmetaal, of de behoefte aan m66r
metallieke ruilmiddelen, geeft geen aanleiding tot vermeerdering der

goederenuitvoeren", schreef hij.
„Wel kan de invoer van eenig goud en zilver.... het gevolg zijn

van een voortdurend overschot van goederenuitvoer, wijl zulk over-
schot gewoonlijk gepaard gaat met vermeerdering der welvaart en
der behoefte aan ruilmiddelen. Omgekeerd zullen de landen, die
bij voorbee d ten gevolge Ivan een gestadig surplus van invoer, hoe
langer zoo meer in schuld geraken, zonder daarom de ingevoerde
goederen, of een gedeelte daarvan, rechtstreeks met goud te betalen,

een gedeelte van hun muntvoorraad zien verdwijnen".
De condusie van een en ander achtte hij te zijn dat de deer der

wisselkoersen het effectenargument der protectionisten niet weer-
legde, maar in alle opzichten bevestigde. In zijn eigen woorden
heette het: „Voert een land meer goederen, meer diensten, meer
rentebewijzen uit dan in, d in daalt de wisselkoers eenigermate; hij
staat „gunstig"i effeoten worden gekocht; men verleent krediet aan

het buitenland; soms heeft eenige metaalinvoer plaats".
Als de invoer de uitvoer overtrof, steeg de wisselkoers daarentegen:

„Aanvankelijk vraagt men laediet, anders uitgedrukt, men werkt

met vreemd hpitaal; ook verdwijnen van lieverlede de beschikbare

effecten; en houdt de ongunstige toestand aan, dan zendt men goud,
om met het sluiten van leningen te eindigen" 141,

Opnieuw nam Diepen dus stelling tegen het in- en uitvoerargu-
ment dat een onderdeel vormde van de argumentatie, clie ten grond-

141) a.w., blz. 255, 257, 293, 294, 296, 304, 305, 306/307, 311 e.v., 324/325.
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slag lag aan het gouden standaardmechanisme. Hij legde de volle
nadruk op de doorwerking van verstoningen via de kapitaalrekening
van de betalingsbalans. Zijn mening dat schommeling van de wissel-
koers tussen de beide goudpunten als zodanig, dat wil zeggen als
verandering in de prijsverhou(ling tussen eigen en vreemde valuta,
te gering is om de bewegingen van in- en uitvoer van goederen

en diensten te beinvloeden, kan wel worden onderschreven. Maar
de ·toevloeiing van buitenlandse de1iezen en in tweede  nstan-
tie van goud, zodra de wisselkoers namelijk lager komt te liggen dan
het goudpunt van invoer, zal gepaard gaan met een uitbreiding van
de,binnenlandse geldcirculatie. De toeneming van de bestedingen en
de opwaartse druk op de binnenlandse prijzen, die hierdoor ontstaan,
zullen hun invloed op de lopen{le rekening van de betalingsbalans
niet missen, een invloed die langs twee wegen geschiedt: via het
inkomenseffekt en via het prijseffekt.

De klassieken hadden slechts oog voor het prijseffekt. Keynes heeft
vooral het inkomenseffekt benadrukt. Nogmaals kan worden vast-
gesteld dat Diepens visie wel wat eenzijdig was, door de ontkenning
van de invloed van een toegenomen geldcirculatie op de lopende
mkening van de betalingsbalans.

Niettemin lijkt de - eenzijdige - poging van Diepen onder het
in- en uitvoerargument uit te komen waaDdering te verdienen, omdat
hij althans trachtte het even eenzijdige van het klassieke evenwichts-
mechanisme, in Nederland vooral door Pierson 142 verdedigd, aan te
tonen. Hij stond in die pogingen indertijd niet alleen. J. G. Schi51-
vinck 143,  J.  J.  I.  Harte 144  en  J. van Dusseldorp 145 vielen  hem  bij.
In 1904 schaarde M. W. F. Treub zich achter Pierson 146, in  1911
sloot  P. A. Diepenhorst zich bij Harte en Van Dusseldorp aan 147.

142) Pierson, Het verband tusschen in- en uitvoer, blz. 1.
143) Schulvinck, De protectionisten verdedigd, blz. 138/139.
144) Harte, a.w., blz. 72.
145) J. van Dusseldorp A Mzn., Drie stelsels van handelspolitiek (Haarlem 1900),
blz.   11   e.v.

146) Treub, a.w., blz. 19 e.v.
147) P. A. Diepenhorst, Vrilhandel en bescherming (Utrecht 1911), blz. 20 e.v.
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In zijn Grondbeginselen der Staathitishoudkande gaf Pierson de

volgende samenvatting van het in- en uitvoerargument: „Men kan
op deze zijde van het vraagstuk, dat ons bezig houdt, niet scherp
genoeg de aandacht vestigen. Aan de levenwekkende kracht van

hooge invoerrechten valt niet langer te gelooven, zoodra men om-
trent het verband tussen in- en uitvoer behoorlijk is ingelicht. Het
blijkt dan ten duidelijkste dat wel bepealde takken van bedrijf door
dit middel tot meerderen bloei kunnen komen, maar dat die bloei
altijd verkregen wordt ten koste van andere bedrijven. Het nieuwe,
zooals wij het uitdrukken, verrijst hier steeds op de puinhoopen van
het oude. Juist zooveel werkverschaffing als er plaats vindt, doordien
een soon van nijverheid, die vroeger niet bestond of geringe be-
teekenis had, is geschapen of uitgebreid, juist zooveel werkloosheid
wordt teweeg gebracht" 148.

Men ging bij deze oude klassieke evenwichtstheorie uit van be-

weeglijke prijzen, vaste wisselkoersen en een volledige bezetting van
het produktieapparaat (volledige werkgelegenheid). De latere klas-
sieke theorie daarentegen ging uit van vaste prijzen, beweeglijke
wisselkoersen en eveneens een volledig gebruik van alle produktie-
faetoren.

Keynes en in zijn voetspoor onder andere Pen zien het even-
wichtsherstel zich geheel anders voltrel(len, namelijk zonder dat de
wisselkoers er aan te pas komt en zonder dat van enigerlei invloed

van de prijzen iets blijkt. Wel wordt rekening gehouden met enige

leegloop van produktiefactoren en met werkloosheid (niet volledig
bezette produktieve capaciteit).

In een dergelijke situatie is het nationale inkomen de evenwichts-
herstellende factor. Dit wordt als volgt beredeneerd. Stel dat de be-
talingsbalans in evenwioht is en dat de uitvoer op een gegeven ogen-
blik toeneemt, doordat een nieuw produkt vervaardigd is dat in het
buitenland afzet vindt. Deze extra produktie heeft een inkomens-
effekt. De extra inkomensstoot komt in han(len van de inkomen-

148) Geciteerd bij Diepenhorst, a.w., blz. 21.
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trekkers. Er van uitgaande dat zij niet sparen, kunnen zij twee
dingen doen: 6f binnenlandse consumptiegoederen kopen, 6f buiten-
landse. De verhouding waarin zij hun inkomen opdelen over beide

categorieen vormt een belangrijk element in de redenering.
Dit element noemt men de invoerquote, bestaan(le in de verhou-

ding tussen invoer en nationaal inkomen. Van het extra inkomen
door exportuitbreiding gaat een deel naar de ingevoerde goederen.
De rest wordt besteed aan door het binnenlandse bedrijfsleven voort-

gel>rachte consumptiegoederen. De ibinnenlandse ondernemers zien
hun ontvangsten toenemen en moeten om aan de extra vraag te
voldoen nieuwe produktiefaktoren inschakelen die het bedrag aan
extra ontvangsten tot zich nemen, omzetten in inkomen en weer
naar het bedrijfsleven doen terugvloeien. De aanvankelijke inko-
mensstoot, tlit de exportbedrijven voortgekomen, plant zich aldus
door het hele stelsel voort. Telkens valt er een stukje af dat naar de
invoer gaat. Het proces stopt als alle extra inkomen naar het buiten-
land is weggelelat. In- en uitvoer zijn beide gelijkelijk eangegroeid.

Er is opnieuw een evenwicht in de betalingsbalans gekomen. Het
typische (en wezenlijk van de 1dassieke opvattingen verschillende!)
is echter dat vergeleken bij de uitgangspositie het nationale inko-
men, de werkgelegenheid en de bezetting van het produktieapparaat
zijn  toegenomen 149.

Nogmaals: Diepen heeft deze uitweg uit de omklemming van de
wet van Say (Les produits d'6changent contre les produits), die elk
streven naar exportbevoidering of importbelemmering tot een nut-
teloze aotiviteit degradeerde, niet ontdekt. Dat kan ,hem ook niet
euvel worden geduid. Het kan alleen maar worden geapprecieerd
dat hij heeft geprobeerd zich aan de voor 'het bedrijfsleven toch wel
benauwende druk van het „officiale" economische denken van zijn
tijd te ontworstelen.

14') Pen, a.w., blz. 84-87; ook Zimmerman, Geschiedenis economisch denken, blz.
247/248 en J. E. Andriessen, Economie in theorie en praktijk (Amsterdam/Brussel
1964), blz. 52 e.v., 406/408.
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Gezien zijn hele instelling tegenover de „bevordering van de
nationale arbeid" mag men wel als zeker aannemen dat hij zich met
veel enimo achter degene zou hebben geschaard, die in die dagen
„Keynes-achtige" ideeen zou hebben gelanceerd! Hij had in ieder
geval, en zulks in tegenstelling tot de toentertijd heersende econo-

mie, wel oog voor de onderbezetting van het produktieapparaat in
zijn tijd, voor stilstand van machines en voor werkloosheid onder de

arbeiders,  ook  in  zijn „De jongste uitingen"  uit   1889!

Beaujon wijdde, onder het opschrift „Een leerboek van protec-
"tionisme  een zeer uitvoenige bespreking aan dit laatsogenoemde boek

van Diepen in De Economist 150.

Zoals te verwachten was, hield de kritiek van Beaujon geen in-
stemming in. Wat er tenslotte overbleef van het protectionistische

{logins - het effeetenargument -, moest de lezer zelf maar beoor-
delen. Beau jon kon het werk van Diepen wel ernstig ter bestudering
aanbevelen. Het protectionistisahe dogma omtrent wisselkoersen en

metaalverspreiding, dat Diepen had doen geboren worden, was ech-
ter nog geen honderdste deel van de protectionistische systematiek
der economie, die geleveLd mu moeten worden, wilde het protec-
tionisme een wetenschappelijk stelsel heten. Maar wat Diepen had
gepresteerd was althans iets dat er serieus uitzag. Beaujons waarde-
ring voor het werk van Diepen was zelfs betrekkelijk uitbundig.

Het begon er al mee dat hij, zoals gezegd, Diepens geschrift „een
leerboek" noemde. Zo inderdaad mocht, volgens hem, dit nieuwe
werk betiteld worden, waarmee de protestionistische literatuur wer-
kelijk was verrijkt. Tot dan toe was deze stroming in hoofdzaak
polemisch opgetreden,,te velde trekkend tegen de ware of vermeende

gevolgen van de wijhandelspolitiek. Zij viel af en ·toe ook wel een of
andere economische stelling aan met theoretische wapenen, maar

ook dan onthield zij zioh van het geven van eigen, samenhangende
leerstellingen.

150)   A.    Beaujon,    Een   leerboek    van    protectionisme,   in De Economist    1889,    blz.
708-720.
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Men kon de tactiek der proteetionisten, naar de mening van
Beaujon, het best kwalificeren met een guerilla tegen de waarheid.

In courantenartikelen en pamfletten, die gewoonlijk niet met gepaste
aandacht werden gelezen, omdat men niet kon verwachten dat zij op
een systematisehe gedgehte waren gebouwd, trokken zij met talent

partij van de voordelen die de guerillatactiek voor de zwakkere partij
opleverde.

Anders was het bij het nieuwe boek van Diepen: „De heer Diepen
is de eenige Nederlandsche protectionist, die uit clit struikgewas te
voorschijn treedt en in 't vrije veld, voor logische kritiek aantastbaar,
een geor(lend leger van protectionistische leerstellingen tracht op te
stellen. Reeds Meek dit uit ettelijke zijner vroegere geschriften, waar-
in hij onder andere het dogma der„bescherming van den nationalen
arbeid", zoo al niet voor 't eerst opbouwde (want is dit protectionis-
tisch leerstuk waarlijk niet) dan toch in66nzette op zoodanige wijs,
dat tusschen de deelen eenige samenhang scheen te bestaan. De heer

Diepen doet afstand van de courantentactiek, die :tegen een te be-
strijden begrip of stelsel heden (lit, morgen een ander argument laat
klinken, zonder er zelfs naar te vragen of die argumenten elkaar
soms te niet doen. Hij stelt systeem tegenover systeem; in z66verre

"

is hij een protectionist met wien te spreken valt .
Tot dusverre hadden de Nederlandse protectionisten, naar de

mening van Beaujon, 66n onderdeel van het gangbare economische
stelsel onwaar genoemd, terwijl zij over de rest niet spraken of die
toegaven. Bij het bewuste onderdeel introduceerden zij het effecten-

argument (verminder gerust Uw invoeren door bescherming; in
plaats van goederen kunnen zeer goed effecten worden ingevoerd,
de betalingsbalans blijft dan sluiten, (ie wisselkoers daalt niet, de
uitvoeren kunnen op peil blijven), dat vooral door Diepen en Schol-
vinck was voorgedragen.

Wat nu, volgens Beaujon, nodig was geworden, bestond in een

systematische uiteenzetting van de leer van prijzen en wisselkoersen,
waardoor aan het effectenargument een hechter fundament zou
worden verschaft. Ook in vroegere geschriften van Diepen was in
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ieder geval het besef aanwezig dat een dergelijk fundament moest
worden gelegd. In „De jongste uitingen" had laatstgenoemde de
moeite genomen zijn wed ·te voltooien en af te ronden, zodat het
- voor niet-ingewijden althans - de sohijn had gekregen van een
systematisch geheel. Daarvoor moest men Diepen dankbaar zijn.

Las men zijn werk en herlas men het, en zag men de situatie van

het protectionisme dan nog niet geheel helder voor zich, dan was,
volgens Beaujon,het wachten op het ogenblik, dat „de heer Diepen
een volledig systeem der protectionistisehe economie, of, althans eene

formuleering van de leerstukken van waar(le en prijsvorming, uit
zijn standpunt zal hebben gegeven. Man van „ernstige" studie als
hij ziehzelven noemt, zal hij daartoe, hoop ik, eerlang overgaan. Hij
zal er toe moeten overgaan, indien hij van zijn werk andere vruchten

wil plukken, dan nu en dan, in een of andere protectionistische
krant, liefst in een verkiezingsartikel, een fier beroep op het feit, dat
er nu ook van protectionistische zijde dilke en „geleetrle" boeken

"
geschreven worden, en dat het protectionisme dus nu een weten-

schappelijken" grondslag heeft. Op dit succes kan de heer Diepen,
geloof i.k, stellig rekenen. Ik zou mij ealiter in hem bedriegen, indien
hij daarmede tevreden was" 151

Diepens „De jongste uitingen" heeft ook elders de aandacht ge-
trokken.  In  de  Berichten  uit  de  pers  in  Studien  van   1889  kwam  een

ongesigneerd antikel voor, waaman het volgende kan worden ont-
leend.

De ongenoemcle beoordelaar memoreerde dat bij de toen heer-
sende malfi ise op het gel)ied van han(lel en nijverheid en vooral in
de landbouw, er sinds jaren een felle strijd werd gestreden tussen

voorstanders van het protectionisme en kegenstanders hiervan. En
tevens dat Armand Diepen zich in verschillende dagbladen en bro-
chures had doen kennen als een wakkere verdediger van het be-
schermende stelsel. Vermeld werd dat in De Tijd van  10 juli  1889

151) t.a.6, biz. 708,709/710,720.
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het nieuwe geschrift niet een boek voor de theetafel, maar voor de
studeerkamer werd genoemd. Als het kalm en met enige kennis van
sociale vraagstukken werd gelezen en overwogen, was het in staat
veel voorooidelen tegen het protectionisme weg te vagen en een
krachtige overtuiging te vestigen over verschillende kwesties die meer
dan ooit aan de orde waren. In Studian  klonk, aansluitend hieraan,
geen ander geluid door: menig vooroordeel tegen het protectionisme,
zoals Diepen dat opvatte (geen protectionisme quand-mdne, maar
alleen ds het nodig was!) zou het boek kunnen wegnemen.

De recensent vond overigens dat Diepen vrij duidelijk had aan-
getoond, dat het ogenblik voor protectie was aangebroken en dat het
voor de staat hoog tijd was zich het armzalig lot van de landbouw
en van verschiMende tekken van handel en nijverheid aan te trekken.
Zou Diepen er in slagen <le vrijhandelaars tot andere gedachten te
brengenP Blijkens de tekst van zijn boek soheen hij er weinig hoop
op te hebben. Daarom werd in Studien de wens uitgesproken -dat
de heer Diepen hier wat al te zwart heeft gezien, en dat zijne on-

verpoosde moeite in het verdedigen van een gezond Protectionisme

eindelijk, nu een voorstel in dien geest wordt gedaan, beter zal be-
loond worden" 15<

Missehien is het hier de juiste plaats de vraag op te werpen, of er
in de geruime tijd die verlopen is, sinds over het v66r en tegen van

vrijhandel en besoherming zo intensief geredetwist werd, niet wat
meer „objectieve" klaarheia is gekomen. Wie hebben met betrekking
tot de bewuste controverse wellicht het meeste het gelijk aan hun

zijde gehad, de vrijhandelaren of de protectionistenP

Bij het zoeken naar een antwoord op deze vreag dient vooropge-
steld te worden dat vrijhandel en proteetie houdingen zijn die wor-
den aangenomen op het terrein van de internationale handelspoli-
tiek. Deze laatste vormt een onderdeel van de economische politiek.

152) Berichten uit de pers: De jongste uitingen van het anti-protectionisme door
Armand Diepen, in Studian   1889  (dl   33), blz. 98-100.
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Zoals bij elke politiek kunnen er grote waarderingsverschillen be-
staan, als het er op aankomt het gevoerde beleid te beoordelen. Be-
halve economische overwegingen (door wetenschap gesteunde op-

vattingen) moeten bij de economisohe politiek ook algemeen-levens-
beschouwelijke en algemeen-politieke overtuigingen (ideologieen)
aanwezig worden geacht 153,

Eigenlijk kan de economische politiek, zoals elke politiek, slechts
voor het „forum van de geschiedenis" worden beoordeeld. Alleen
achteraf kan worden vastgesteld of het aanhangen of tell uitvoer
leggen von een bepaalde (eoonomische-, handels-) politiek de facto
meer of minder juist is geweest.

Gedachtig dem vooropstelling wordt thans een poging tot waar-
dedng van de controverse vrijhandel-bescherming gewaagd.

Van   1860  af was Engeland,  na een lange en bittere strijd  tot  af-
schaffing van beschermende rechten, een vrijhandelsland. Op de
overwinning van de vrijhandel in Engeland volgden gunstige reac-
ties op het vasteland. Door middel van een reeks handelsverdragen
met de grotere Europese mogendheden (Eng,innd, Belgie, Neder-
land, Spanje, Zwitserland, Zweden en Duitsland) werd namelijk het
Franse tariefstelsel verzacht.

Al deze verdragen bevatten meestbegunstigings€lausules, zodat
door 66n land gegarandeerde handelsconcessies automatisch tot de
andere landen werden uitgebreid. Er ontstond op deze wijze in het
grootste deel van Europa een betrekkelijk mild fiscaal stelsel, geken-
merkt door matige rechten en het ontbreken van verbodsbepalingen.
Het resultaat was duidelijk waarneembaar in een aanzienlijke uit-
breiding  van de Europese handel gedurende de jaren 1860-1880154.

De drijvende gedachte bij het streven naar vrijhandel was dat deze
voor alle betrokkenen handelsvoordeel meebracht, terwijl bovendien
kostenverlagingen konden optreden. De onderliggen(le economische

163) Andriessen, a.w., biz. 362,369,391.
154)   A. Birnie, Economische geschiedenis  van  Europa 1760-1939, vertaling (Utrecht/
Antwerpen  1965), blz. 97/99.
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wet, die reeds door Smith en Ricardo geformuleerd werd, was de
wet van de comparatieve kostenverschillen: elk land zou de neiging
hebben zich in zekere mate te specialiseren op die economische acti-
viteit, waarvoor het het best of het minst slecht was uitgerust m
vergelijking met andere landen 155,

Na 1860 waren in Europa de voorwaarden   geschapen   voor   een
zo uitgebreid mogelijke internationale economische complementari-
teit. Deze internationale arbeidsverdeling werd gedurende ongeveer
twee decennia in alle landen ernstig nagestreefd.

Daarna volgde internationaal gezien evenwel een sterke protectio-
nistische reactie. Factoren, die deze tegenbeweging begunstigden
waren de versterking van nationalistische sentimenten na de Frans-
Duitse oorlog (1870-1871), (le ontwikkeling van de industrie in de
voornaamste landen van het continent en, wat reeds eerder uitvoerig
werd besproken, het goedkope Amerikaanse graan, dat de Europese
markt veroverde 156. Wat dit laatste betreft, is opvallend geweest dat

in Engeland de agrarische belangen niet sterk genoeg meer waren
om doeltreffend te protesteren. Op het vasteland was de toestand
- met uitzondering van Nederland klaarblijkelijk - echter totaal
anders. De agrarisohe gemeenschappen waren daar politiek gezien
nog zeer belangrijk. Bovendien was het voor landen die geen of
weinig marinebescherming had(len voor hun zeeroutes, politiek zeer
riskant voor hun voedselvoorziening afhankelijk te zijn van de over-
zeese handel. In de meeste Europese landen begon men daarom
hogere belastingen op agrarische importen te heffen. Deze algemene

neiging tot protectie van eigen agransche en industriale belangen
tegen buitenlandse concurrentie bestaat sindsdien verspreid over de
meeste landen 157.

In Frankrijk kwam in  1877 een grote protectionistische meerder-

165) Andriessen, a.w., blz. 382 e.v.
tw) Birnie, a.w., blz. 99.
157) A. J. Brown, Inleiding tot de algemene economie, vertaling (Utrecht/Antwer-
pen 1963), blz. 186.
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heid in de Kamers en in 1881 volgde een herziening van het tarief,
die volkomen tegengesteld was ean de door Frankrijk gedurende
twiritig jaar gevolgde handelspolitiek. Weliswaar .trachtte de regering
in de eerste jaren de scherpste kanten van dit·tarief af te slijpen door
te gaan onderhandelen over een nieuwe reeks handelsverdragen,
maar de Kamers, waarin de agrarische en industriele sectoren zeer
sterk vertegenwoordigd waren, lieten zich niet van hun standpunt
afbrengen.   In   1892  kwam  er  weer een nieuw tarief, dat Frankrijk
een sterk protectionistisch stelsel gaf, dat in principe tientdlen jaren
gehandhaafd bleef 158o

In  Duitsland  werd  in  1879 door toedoen van Bismarck  een  her-

ziening van het 1tarief aangenomen, waarin gepoogd werd <le staats-
inkomsten drastisch te verhogen, maar dat tevens met nadruk de
bescherming van de binnenlandse nijverheid en landbouw en cle
vermeerdering van de pnoductie en de volkswelvaart ten doel had 159.

Tegelijkentijd opende Bismarek echter onderhandelingen over een
aantal handelsvendragen, ter voorkoming van vergeldingsmaatregelen
van andere landen.   Na   1890  (aftreden van Bismarck) werden  de
meeste verdragen opgezegd door de buitenlandse partners, maar ge-
leidelijkaan slaagde men er in met diverse landen opnieuw handels-
ver<lragen aan te gaan. Tenslotte kwam het in 1902, onder druk van
agrariers en industrielen, tot een sterke protectie van <le Duitse land-
bouw en nijverheid. Ook in dit land is protectie sindsdien normaal
geweest 160

De protectionistische activitei<t op het Europese vasteland, die
overigens steeds heeft kunnen afkijken wat in Amerika gebeurde 161,

liet niet na een zekere invloed uit te oefenen op {le Engelse denk-
wijze, schokte het vertrouwen in de onfeilbaarheid van het vrijhan-
delsbeginsel en baande de weg voor de opkomst van een protectio-

158)   Birnie,   a.w.,   blz.  99/ 100.
159) Godde, a.w., blz. 65 e.v., 103 e.v.
160)  Birnie,  a.w.,  blz.  101.
161) Andriessen, a.w., blz. 391: . . . zo heeft men zich in de Verenigde Staten..

eigenlijk nooit van de protectie kunnen Iosmaken".
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nistisahe beweging (fair-trade) Sinds 1880 heerste  er - evenals  in
ons land - een voortdurende strijd tussen „free.trade" en „fair-
trade". Eerst na de Eerste Wereldborlog was er in Engeland evenwel

sprake van een gestadig koersen in de richting van protectie. Dit
bereilote zijn hoogtepunt in 1932, toen in Engeland een tarief werd

ingevoerd dat dit land definitief,tot een protectionistisch land maak-
te, vele decennia evenwel nadat op het vasteland in dit optcht
principiele politieke beslissingen waren gevallen 162,

Voor een goed begrip van de verhoudingen is het nodig te memo-
reren dat de Nederlandse ontwikkeling in grote lijnen parallel heeft
gelopen met de Engelse en dat ons land zich in deze hele periode
als een trouwe handelsbondgenoot van Engeland heeft doen kennen.

Het voorgaande lijkt de stelling te reohtvaadigen dat Diepen, in
zijn strijd voor rationele bescherming, (le goede visie heeft gehad op
de te volgen politiek en op de ontwikkeling die komen zou, en dat
hij derhalve meer dan de voorstanders van vrijhandel het gelijk aan
zijn kant heeft gehad.

Toen   Beau jon   is   1889  veronderstelde dat Diepen   niet  tevreden
zou zijn met zijn tot dan toe beredte niveau als economisah denker,
heeft hij hem niet verkeerd gepeild. Diepen heeft zich niet tevreden
gesteld met de publicatie van De jongste ilitingen. Hij beschouwde

dit geschrift kennelijk niet als het „sluitstuk van zijn economisch
denken". Het lijkt er wel enigszins op dat hij door de uitdaging van
Beaujon meer aandacht is gaan schenken aan het probleem der
waarde. Verschillende jaren duurde het evenwel, voordat hij zijn
gedaohten daarover op papier ging zetten. Hij heeft deze gedachten
echter niet meer gedrukt gezien: „Slechts weinige dagen voor zijn
dood legde hij de laatste hand aan het werk, waarvan het hem niet
gegeven zou zijn de uitgave te bezorgen" 163 

De direete aanleiding voor zijn leatste boek vond Diepen in een

162) Birnie, a.w; blz. 102/103.
163) A. Diepen, De waarde, blz. V.

311



betoog  in De Economist  van 1891: .- .toen  in het najaar  van   1891

in de Nederlandsche Economist het opstel des heeren Dr. C. A.
Verrijn Stuart - Individualisine en Socialisme - verscheen, ineen(le

.ik mij aan den arbeid te moeten begeven. De neo- of nieuwe waar-
deleer had hem, zo schreef hij, nooit kunnen bevredigen en sinds
jaren had hij meer dan eens de pen willen opnemen om haar te
bestrijden en te weerleggen. Hij was er altijd van weerhouden, om-
dat zijns inziens de kritiek op een leer gepaard diende te gaan met
de formulering van een andere, en dit was voor wat betreft de theo
rie van (le waarde zeker geen gemakke]ijke zaak 164.

Het resultaat van zijn arbeid was een geschrift van meer dan
300 bladzijden over De waarde en de waarde van den handenarbeid.
De inleiding tot dit boek was vooral om 66n reden merkwaardig. In

vroegere publicaties had Diepen zich namelijk, zoals wij hiervoor
reeds opmerkten, nogal eens sceptisch en laatdunkend uitgelaten
over de economische wetensdiap, economische theorieiin en econo-
misten. Het begon  al  in   1886:   „Er zijn weinig vraagstukken  in  de
geheele leer der staathuishoudkunde, waaromtrent de wetenschap
zulke valsche en onzekere begrippen koestert, als dat betreffende het
loon van den arbeid.... Deze tegenspraak alleen is reeds voldoende
om ons alle vertrouwen te benemen in de beschouwingen der weten-

schap voor zoover zij betreffen het vraagstuk, hetwelk men noemt:
het loon van den werkman. Ieder practicus, ieder fabrikant, baas of
werkgever weet, dat het loon stijgt naar mate er veel werk is...." 165.

Van alle keren distancieerde  hij   zich het felste  in   1889:   „In  de
.

eerste plaats schijnt hij mij, „den practicus, het recht te ontzeggen,

mij op deze of gene economische wet, op dezen of genen economist
te beroepen.... De heer Greven kan gerust zijn; vind ik al hier en
daar in het een of ander eeonomisch werk eenige stellingen, die met
mijn zienswijze overeenkomen,.... mijn vertrouwen in de economi-
sche wetenschap in 't algemeen, en in de theorien onzer Nederland-

164) a.w; blz. 1.
106) A. Diepen, Graanrechten, 617.9.

312



sche economisten in 't bijzonder, is niet bijster groot. Ik blijf dus nog
altijd in voldoende mate de niet-wetenschappelijke man, de man die
er zijn eigen .theorieen op nahoudt, zoals <le heer van Houten van
mij getuigt; ik blijf in voldoende mate de antidoctrinair, of, wil men
liever, de ongedisciplineer<le, de wilde, desnoods de dilettant op
economisch gebied, om mijn hoogstwetenschappelijke tegenstanders
in het bezit te laten van het recht de schouders op te halen over
mijn stellingen . . . .

" 166

Hoe geheel anders  was het geluid dat Diepen  in 1895 post:huum
liet horen. Een opmerking van Verrijn Stuart over (le onvolkomen
kennis op economisch-wetenschappelijk terrein en zijn aansporing
tot eerlijk en voortdurend streven naar verdere verdieping neemt
Diepen in zijn inleiding tot het boek over de waarde op en hij be-
sluit deze inleiding met de woorden: „Het is de bekentenis dat de
economische wetenschap op menig gebied nog zeer onvolkomen is,
die mij moed inboezemt. Ik heb gearbeid met den „eerlijken wil"
om een steentje bij te brengen tot haar vervolmaking. Moge op dit
steentje, indien het passend wordt bevonden in het gebouw dat een-
maal, naar ik hoop, het gebouw der Communis opinio zal kunnen
wezen, door meer bekwame handen dan de mijne voortgearbeid
wor<len" 167

Er heeft zich dus duidelijk een wijziging in het standpunt van
Armand Diepen tegenover de economische wetenschap en de eco-
nomisten voltrokken. Van buitenstaander lijkt hij medewerker ge-
worden!

Vermoedelijk ligt de sleutel voor de verklaring van deze verander-

de houding in de figziur van de Nederlandse economist Pierson. Van

laatstgenoemde wordt - het zij wellicht #ten overvloede nogmaals
gememoreerd - onder andere het volgende vermeld: ".... als eco-

noom aanhanger van classieke school, doch niet dogmatisch en toe-

189 A. Diepen, De jongste uitingen, blz. 81.
le,) A. Diepen, De waarde, blz. 6.
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gankelijk voor ideeen van Oostenrijkse school (waardeleer)" 168.  El-
ders: „Aanvankelijk staande op de basis van de Klassieke theorie,
aanvaardde Pierson later de theorie  van de grenswaarde" 169   En
Heller vermeldde, dat de nieuwbouw der theorie op basis van de
leer van het grensnut (Oostenrijkse school) tot vernieuwing van de
eoonomie als wetenschap lei{ide, waartoe een groot aantal economis-
ten bijdragen leverden: 3. es folgten in Holland Pierson und
Verrijn Stuajt ...." 170

Diepen heeft klaarblijkelijk goed aangevoeld welke betekenis
Pierson (dn Verrijn Stuart) voor de introductie en de zdfstandige

verwerking van de nieuwe waardeleer in ons land zouden hebben:

„Sommigen mijner lezers zullen niet, anderen wel met de neo- of
nieuwe waardeleer bekend zijn. Bedrieg ik mij niet, dan is zij in ons
land voor het eerst ontwikkeld door Mr. N. G. Pierson, den voor-
maligen minister van Financien in zijn leerboek der Staatshuishoud-

kunde, 1884". En even verder: „De nieuwe waardeleer die ook in
deze verhandeling (opstel Verrijn Stuart  in   De  Economist   1891   -

V.d.D.) den grondslag vormt van het betoog...." 171

Door deze beide Nederlandse eoonomisten kwam Diepen hoogst-
waarschijnlijk voor het eerst in belangrijke mate in contact met de
gedachtenwereld van een school, die antithetisch stond ten opzichte
van de Klassieken. In zijn vroege geschriften was hij steeds aan het

polemiseren geweest met Nederlandse economisten, die uit de klas-
sieke school stamden, en de buitenlanders die hij noemde (zoals

Smith, Ricardo, Malthus, Cairnes, Say), waren allen de hoofdfigu-
Ten van deze richting. Welke rechtstreekse invloed Diepen in die
vroege periode heeft on,dergaan, is alleen speculatief te benaderen.
In dit verband verdient een opmerking van Van Arendonk wel

enige nadere aandacht. Deze schreef: „Het was Friedrich List, een

188) In Eerste Nederlandse Systematisch Ingerichte Encyclopaedie, 8 10, blz. 991.
159) Van der Poel, Economische etcyclopaedie, t.0. titelpagina.
170) Heller, a.w., blz. 16.
tn) A. Diepen, De waarde, blz. 1.

314



der economen van de Historische school in Duitsland, die dezelfde
denkbeelden had als Diepen" 172. Op de eerste plaats was List niet
een der economen der Historische school, maar een der voorlopers
daarvan. Vervolgens leefde   List  van   1789   tot 1846, behoorde  der-
halve tot een oudere genemtie dan Diepen, reden waarom het juister
was geweest te stellen, dat Diepen dezelfde ideean bleek te hebben
als List. Tenslotte nog dit. De opmerking van Van Arendonk wekt
enigszins de suggestie dat er tussen List en Diepen verband heeft
bestaan, beinvloeding is geweest van de een door de ander. Voorals-

nog wordt een dergelijke suggestie door de feiten maar zwak ge-
rechtvaardigd. Zo komt de naam List in de geschriften van Diepen
niet voor, hetgeen voor een gedoodverfde adept toch wel heel merk-

waardig mag worden genoemd. Anderzijds heeft Diepen het werk
van List wel gekend. Het belangrijkste boek van de Duitse econo-
mist was in zijn bibliotheek aanwezig.

Bij zijn studie  in de jaren 1891-1895 leeide Diepen de denkbeel-
den van anderen kennen: Menger, Walras, Von Wieser, Von Bahm-
Bawerk, Gossen, Jevons en anderen. Hij keurde deze ideeen en
verwierp hen. En hij probeerde een eigen waardeleer op te bouwen!

Het eerste bezwaar dat hij tegen de nieuwe waardeleer opperde,
was dat zij geen onderscheid maakte tussen de waardering van goe-
deren die men niet bezat en die men wel bezat. „Wanneer ik mij
afvraag: welke waarde ken ik toe aan deze of gene zaak die ik bezit,

gebrulk ik het woord waartde wel, maar niet in zijn juiste betekenis.
Ik bedoel eigenlijk iets anders en schat niet de waarde, niet hetgeen
de zaak mij waard is, maar de nuttigheid, de mate waarin ik aan die

zaak gehecht ben", was Diepens opvatting. De nieuwe waardeleer
maakte geen behoorlijk onderscheid tussen waarde en nuttigheid en
door te stellen dat de waande de betekenis was die bepaal(le goederen

voor ons hebben door onze afhankelijkheid van hen voor <le behoef-

t':) Van Arendonk,   t.a.p.,   biz.   119.
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tenbevrediging, gaf zij zijns inziens als definitie van „waarde" wat
definitie van „nuttigheid" zou kunnen zijn. Kennelijk heeft Diepen
hier het begrip „subjectieve gebruikswaarde" van de Oostenrijkse
school op het oog gehad!

Zijn eigen definitie omvatte, schreef hij, zowel het algemeen be-
grip van waarde als de hoegrootheid der waar(le in elk der denkbare

gevallen. Volgens Diepen sproot de waar<le voort uit onze bereidheid
om enig offer te brengen ter verkrijging van een goed, waaraan wij
nuttigheid toekennen en dat wij beseffen niet zonder moeite of offer
te kunnen verkrijgen.

Over de hoegrootheid der waarde zei hij:
„De hoeveelheid der waarde of de waarde die wij aan een bepaald
goed toekennen, vindt haar uitdrukking
A. Zoo wij het niet bezitten:

in het offer dat wij, in aanmerking nemende welke de minste
prijs of het geDingste offer is, waarvoor dit goed naar onze
meening verkregen kan worden, en oils rekensohap gevende van
de nuttigheid welke zoowel dit goed als de goederen of geldstuk-
ken die als offers te onzer beschikking staan, voor ons hebben,
bereid zijn te brengen om de beschikking over dat goed te er-

langen.

B. Zoo wij het bezitten:
of wel in het offer dat, naar onze onderstelling, andere personen
bereid zullen zijn te besteden om de beschikking over dit goed
te erlangen; of wel in die hoeveelheid van elk ander goed (ook
geld of arbeidsdiensten) waarvan de nuttigheid in ons oog gelijk

"
is aan die van het goed dat wij bezitten en waardeeren.

Hij voegde er nog aan *oe dat hij met de laatste woorden niets anders
wilde zeggen dan dat de waarde, die wij aan goederen in ons bezit
toekennen, gelijk was aan de nuttigheid die wij daaraan toekennen.

Hetgeen Diepen onder A definieerde is, naar het voorkomt, niets
anders dan de idee van de „entgangene Nutzen" (opportunity costs),
dat door de auteurs van de Oostenrijkse school in de economische
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literatuur wer(1 geintroduceerd. Niet in te zien is dan ook dat het
sub A gestelde een vern. iming van en een aanvulling op het waar-
debegrip van de Oostenrijkse school zou zijn, zoals Diepen toch
meende en poneerde.

Hetzelfde kan worden gezegd over B. Hierin wordt eigenlijk ge-
steld dat de waarde van de goederen die men bezit van  twee kanten
kan worden besehouwd, te weten als waarde die men er op de markt
aan pleegt toe te kennen (de zo genaamde marktwaar<le = objectieve
ruilwaarde = prijs) of als waarde die het bezittende subject aan het
goed toekent als middel ter behoeftebevrediging (de subjectieve ge-
bruikswaarde). De subjectieve gebruikswaarde van een goed is voor
elk economisoh subjeot verschillend. De relatie tussen subjectieve
gebrubkswaarde en objectieve ruilwaar<le is, volgens de schrijvers der
Oostenrijkse school en ook volgens hedendaagse inzichten, deze dat
de objectieve ruilwaarde of prijs van een goed de resultante is van
alle subjectieve waardeschattingen, die elk op hun beurt weer steu-
nen op de subjectieve gel)ruikswaarde van een economisch subject.

De van subject tot subject verschillende subjectieve gebruiks-
waar<len worden als het ware geobjectiveerdin een marktgegeven
(de objectieve ruilwaarde = prijs).  Niet goed  is dus  in  te zien  dat
Diepen met het gestelde onder B nieuwe inzichten aan de waarde-
theorie der Oostenrijkse school heeft toegevoegd.

Nadat Diepen in het tweede hoofdstuk van zijn boek zijn licht
had doen schijnen over wat hij noemde „veranderlijkheid en stand-
vastigheid der waarde", wijdde hij in hoofdstuk III aandacht aan de
„gelijkheid der waarde". Opnieuw distancieerde hij zich hierin van
de nieuwe waardeleer. Onder gelijkheid der waarde verstond hij het
verschijnsel dat dikwijls - op hetzelfde tijdstip - iemand voor meer-
dere gelijke hoeveelheden van hetzelfde goed en daarnaast meer
mensen voor meerdere gdijke hoeveelheden van hetzelfde goed
gelijke offers over hadden. Dit verschijnsel was volgens Diepen noch
voldoende te verklaren met de theorie dat de nuttigheid, die aan het
begeerde goed werd toegekend, zijn waarde zou bepalen, noah met
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de leer van het laatste toevoegsel uit de nieuwe waardeleer. Indien,
wat dit laatste betreft, de waarde bepaald werd door de nuttigheid

04

van de laatste hoeveelheid die men verlangt, zou wel verklaard zijn
waarom 66n persoon meerdere hoeveelheden van hetzelfde goed ge-
lijkelijk waardeert, maar zou men nog moeten zoeken naar de oor-
zaak hiervan dat honderden personen datzelfde offer voor soortgelijke
hoeveelheden over hadden. Alleen als zijn eigen definitie van
„waarde" juist zou zijn, kon Diepen een afdoende verklaring geven
van het bedoelde verschijnsel.

Ook de prijsvorming heeft hij aan een onderzoek onderworpen.

Daarbij hanteer<le hij het begrip „marktwaar{ie", waaronder hij ver-
stond: .-- die gelij.ke, waarneembare waar<le welke een goed op een

gegeven oogenblik voor tal van lieden blijkt te bezitten....".
Telkens wanneer sprake is van waarneembare of marktwaarde

wordt, zo stelde Diepen, de hoegrootheid van het offer of de prijs
die men bereid is voor een of ander goed te besteden, bepaald door

de hoegrootheid van het geringste offer, dat ter verkrijging van dit

goed besteed moet wor<len. De hoegrootheid van dit offer, dat wil
zeggen de prijs, zal in laatste instantie worden bepaald door de hoe-
grootheid van de geringste beloning die de gezamenlijke voortbren-

gers van dat goed verlangen. Onder de gezamenlijke voortbrengers

begreep hij de werkman, de meesterkneclit, de ondememer, de kapi-
talist, de grondeigenaar, maar ook de transporteur, de handelaar en
de winkelier. De hoegrootheid van de genoemde geringste beloning
was volgens Diepen van veel factoren afhankelijk (graad van nuttig-
heid, getal van nuttigheid, getal soortgelijke verkrijgbare goederen,

mededinging of uitsluiting van mededinging enzovoort).
In dit kader besprak hij enige economische wetten: de wet van de

graad der nuttigheid en de wet der mededinging, wijdde hij aan-
dacht aan de arbeidsbeloning, de kapitaalrente en de grondrente, en
sneed hij ook het vraagstuk aan of de gezamenlijke voortbrengers-
eisen en -beloningen zich regelen naar de stand (ler prijzen, of om-
gekeerd de prijzen zich regelen naar de gezamenlijke voortbrengers-
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eisen en .beloningen. In tegenstelling tot het beroemde woord van
Ricardo. „Com is not high because a rent is paid, but a rent is paid
because corn is high" en tot het gevoelen van de meeste economisten,
achtte Diepen het laatste geval te zijn: de prijs van een of ander
voortbrengsel was het equivalent van de totale beloningen welke zij,
die door middel van arbeid, kapitaal of grond tot de voortbrenging er-
van hebben medegewerkt, voor de eraan bestede diensten en moeiten
konden verlangen. Met andere woorden. de prijs was het resultaat
der gezamenlijke voortbrengerseisen, niet omgekeerd 173.

Diepen ging er dus rkennelijk van uit dat slechts kostenfactoren
bepalend zijn voor de hoogte van de prijs en dat vraagfactoren er
niet me doen. Doordat Diepen zich bij de verklaring van het prijs-
verschijnsel uitsluitend en eenzijdig baseerde op de objectieve ge-
gevens der arbeidskosten enzovoort, dacht hij in {lit opzicht derhalve
klassiek en zette hij ziah af tegen de ideeen van de Oostenrijkse
sohool, die - eveneens eenzijdig - probeerde de prijs te ver]daren
uit het nut der goederen voor de uiteindelijke consumenten. De
Anglo-Amerikaginse school (Marshall, Taussig, Pigou en dergelijken)
heeft de synthese tussen deze twee richtingen dn de theorie gevon-
den. Naast de kostenfactoren erkende zij ook de vraagfactoren.
Anders gezegd: het aanbod werd afhankelijk gesteld van de kosten,
de vraag was afhankelijk van de waardesohattingen der consumen-
teri 174 

Diepen schonk nog aandacht aan datgene waarin de prijzen ge-
woonlijk warden uitgedrukt: het geld, en aan de fluctuaties in de
marktwaar<len der goederen. De geldprijzen fluctueerden volgens
hem of alle tegelijk, om redenen die bij het geld of in de toestand
van het ruilverkeer te zoeken waren, of slechts gedeeltelijk, wegens
oorzaken die hun oorsprong vonden in „verandering der nuttigheid,
wijze van productie, enz. van bepaalde goederen".

193) A. Diepen, a.w., blz. 21/22,23/25,56,58/59,64,67/68, 118/120.
174) Zimmerman, a.w; biz. 163 e.v.
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Daarmee had Diepen zijn waardeleer besloten en trad hij in her-
nieuwde confrontatie met de „nieuwe" waaraeleer. Deze leer nam
de nuttigheid als oorsprong en maatstaf der waarde aan, echter met
dit verschil dat bij haar de waarde bepaald werd door de nuttigheid
der hoeveelheid welke onder al deze hoeveelheden de geringste nut-
tigheid bezat, „alzoo door de evengenoemde Werth des letzten Atoms
of final utility of intensit6 du dernier besoin satisfait, of door het-
geen de Nederlandsche economen „de nuttigheid van het laatste
toevoegsel" en de Duitschers thans, naar von Wieser Grenznutzen

.noemen.
Bij de bespreking van de bewijsvoering van de theorie van het

grensnut maakte Diepen geen gebruik van Menger („Menger is zoo
langdradig...."), nom van Pierson („Pierson daarentegen is zoo
sol)er...."), maar van Von Wieser en Von BBhm-Bawerk („Laten wij
intussehen met het betoog van beide laatstgenoemde schrijvers kennis
maken....").

Diepen ging wel akkoord met de algemene uitspraak van Von
Wieser: „.... ein Gut aus einem Vorrath gleioher Guter wird uber-
haupt den Werth des jeweiligen Grenznutzens haben". Hiertegen
had hij niets in te brengen, zolang het meer ging om „ein Gut".
Maar tegen de (laarop volgende bewering van Von Wieser tekende

hij  ezwaar aan. Zij luidde: „Von Zwei Gutern  hat nioht blos eines
den Wed des 2. NUtigmdes, sondern jedes, welches immer man

.wahlen mBge. Deze redenering van Von Wieser noemde Diepen
een waar sofisme. Zijn bezwaar lag bij het vervangen van „eines"
door „jedes". Slechts wanneer laatstgenoemd woord gel)ruikt werd
in de zin van „een van beide om 't even welk" (wat bij Von Wieser
echter niet het geval was!), was de stelling, volgens Diepen, te red-
den, maar niet als het de betekenis had van „beide gelijktijdig". De
onjuistheid van Von Wiesers opvatting bleek duidelijk, als men het
vervolg van zijn redenering er bij betrok: „Wenn aber jedes der
beiclen Stucken den Werth des 2. Nutzgrades hat, so haben beide
zusammen diesen Werth zweimal.... - und ein Vorrath uberhaupt
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hat einen Werth der gleichkommt dem Producte der Stuckanzahl
(oder der Anzahl von Theilmengen) mit dem jeweiligen Grenznut-
zen".

De critiek, die Diepen hier uitoefende, lijkt wel terecht. Reeds
Von Bohm Bawerk immers heeft gewezen op de fout die Von Wie-
ser maakte door de stelling dat het totale nut gelijk is aan het grens-

nut, vermenigvuldigd met het aantal eenheden. Het nut van de
totale voorraad bestaat integendeel, stelde Von Bahm Bawerk, in de
optelsom van het nut dat de afzonderlijke eenheden afwerpen 175.

Ook met de bewijsvoering van Von Bohm Bawerk zelf heeft
Diepen zich ingelaten. Eerstgenoemde verwijlde in zijn poging zeer
lang bij dat gedeelte waarin nog slechts sprake was van 66n hoeveel-
heid, die onder vele de geringste nuttigheid had, een gedeelte dat bij
Diepen geen bezwaren opriep en volgens hem de schrijver volop de
gelegenheid gaf de lezer voor zijn leer in te nemen. Totdat Von
Bohm Bawerk opmerkte: „Es ist ganz unzweifelhaft, dass zwei
gleiche Guter, in der gleiohen Lage verfugbar, auch im Werth
einander volkommen gleich sein mussen". Diepen wees er op dat
deze zin wel geldingskracht had voor de milwaarde, niet echter voor
de gebruikswaarde of nuttigheid.

Daarom achtte hij de bewijsvoering van Von Bohm Bawerk van
deze passage af „duister" geworden: „Hij vraagt niet meer naar de
waarde van bepaaldelijk eene hoeveelheid, ook nog niet naar de
waarde van elke hoeveelheid, maar gewaagt beurtelings van „das zu
Schbtzende Gut" en „das zu schatzende Guterexemplar". Von Bahm
Bawerks uiteindelijke stelling was: „Der Werth eines Gutes be-

.stimmt sich naoh der Gtr8sse seines Grenznutzens, en hij noemde
deze formule: „...den Angelpunit niaht allein fur die Wenththeorie,
sondern geradezu fur alle Erklarung der Wirtschaftshandlungen der
Menschen, und somit fur die gesammte volkswirtschaftliche Theo-
de". Hij verlclaarde zijn stelling aan de hand van het bekende voor-

175) a.w., blz. 135/136.

321

Afb. 9. Titelpagina van het laatste boek van Armand Diepen.
„De waarde en de waarde van den handenarbeid" (1895).



beeld van de kolonist, die vijf zakken graan heeft geoogst en aan
deze verschillende bestemmingen gaat geven, de vijfde bestaande uit
het voeren van papegaaien. Nu was, stelde Von Buhm Bawerk, de
waarde van elke afzonderlijke (jeder einzelne) zak graan gelijk aan
die van de zak graan, die voor de minst belangrijke activiteit werd
gebruikt.

Diepen merkte daarbij, naar het voorkomt terecht, op dat „jeder
einzelne" geen andere gezonde betekenis had dan „66n der zakken
om 't even welken, maar ook slechts 66n". Nam men het woord in
die zin, dan bleef er zijns inziens van de fraaie leer van Von B8hm
Bawerk en diens „Angelpunkt" niets over.

Uit de context valt op te maken dat Diepen er van uitging dat bij
Von Bohm Bawerk, evenals bij Von Wieser, de waarde van de voor-

mad bepaald werd door vermenigvuldiging van het aantal eenheden
met het grenspunt. Hij heeft Von Bohm Bawerk in dit opzicht ech-
ter kennelijk niet goed begrepen, zoals ook uit de opmerking, die
hiervoor na het stuk over Von Wieser werd gemaakt, is af te leiden.
Dat maakt zijn objecties tegen het standpunt van Von B8hm Ba-
werk uiteraard aanzienlijk zwaloker.

Niettemin blijft het verdienstelijk dat Diepen met de door de
coryfeeen van de Oostenrijkse school voorgeschotelde materie heeft
geworsteld, te meer omdat later zou blijken dat ook hun opvattingen
geen eeuwigheidswaaDde zouden bezitten 176.

Aansluitend hieraan onderzocht Diepen het tweede gedeelte der
nieuvve leer dtit handelde over de waude in het ruilverkeer of de
ruilwaarde. De aanhangers der Oostenrijkse school onderscheidden

daarbij de subjectieve en de objectieve ruilwaarde. Diepen wilde

daartegenover onder ruilwaarde, in subjectieve zin, ruilnuttigheid
verst£lan en was voorts van mening dat men die diende te behande-
len bij de theorie van het laatste toevoegsel.

176) a.w., blz. 137/139.
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Ruilwaarde zou in zijn oog, hoewel hij het woord niet nodig had
en ook niet gebruikte, alleen mogen betekenen: de bij de ruil waar-
neembare waarde; de hoegrootheid van het offer waarvoor iemand
een zaak verkreeg die hij zichzelf niet bezorgde, maar die hem door
een ander werd geleverd. Hij meende te mogen aannemen dat de
nieuwe waardeleer onder de z.g. objectieve ruilwaarde ongeveer het-
zelfde verstond. De schrijver die Diepen stof leverde voor zij 11 onge-
twijfeld intelligente kritiek op de stellingen der Oostenrijkse school
over de invloed van de nuttigheid van het laatste mevoegsel op de
objectieve ruilwaarde, was Pierson. Wel was Diepen aanvankelijk
van plan geweest „die sc116nen Darstellungen" van Walras, Von
Wieser, Von Bohm Bawerk en anderen betreffende de objectieve
ruilwaarde te ontleden en had hij de nodige notities reeds in gereed-
heid, maar bij nader *inzien wilde hij de dezer niet langer en geheel
onnodig vermoeien.

Hij meende voldoende bewezen te hebben dat de nieuwe waarde-
leer m het algemeen en de leer van het laatste ,toevoegsel in het bij-
zonder volstrekt onbruikbaar waren! 177 

De rest van Diepens laatste boek, de hoofdstukken VI t/m IX,
was gewijd aan de waar<le van de handenarbeid, de veranderlijkheid
daarvan en haar grenzen, de „ijzeren loonwet" en het rechtvaardige
minimumloon. Deze onderwerpen, hoewel uiteraard niet van econo-
mische betekenis ontbloot, kunnen toch beter in ogenschouw wor-

den genomen bij een volgende paragreaf over de opvattingen van
Diepen op sociaal gebied.

§ 38. Enige algeme,ie denkbeelden over het sociale praagstuk, in
Diepens tijd.

De sociale theorieen onder de Nederlandse katholieken uit de
tweede helft   der   19e   eeuw   werden   voor een groot deel gedragen

177) Diepen, a.w., hoofdstuk IV § 7 en § 8, 134, 138, 152, 153/159, 160/165, 172.
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door de tijdschriften De Katholiek, De (later Onze) Wachter, Het
Dompertje van den ouden Valentijn en Studian.

Het  Dompert je,  dat  in   1867  voor het eerst verspreid werd, stond
eehter op het tweede plan, omdat het, zijns ondanks, een volksblad
en geen wetenschappelijk tijdschrift was. Toch mag de rol, die het
heeft gespeeld, ook weer niet worden onderschat. De periodieken
die zich met sociale vraagstukken bezighielden waren zo gering in
aantal  dat  ook  onbelaingrijke  geluiden  duidelijk  doorklonken 178.
Van de vier genoemde tijdschriSten bezat De Katholiek de oudste

papieren. Door professoren van het seminarie Warmond, in samen-
werking met enige leken  in 1842 gesticht 179, ontwikkelde  het  zich
tot een tijdschrift dat voor de katholieke meningsvorming grote be-
tekenis had.

Het oefende een belangrijke imploed uit, die echter geleidelijk aan,
met name op sociaal terrein, werd overgenomen door het derde tijd-
schrift De Wachter, gesticht in 1871, maar vooral door Studien van
de peters Jezuieten, verschenen  van   1868  af.

Vormde De Economist het voornaamste intellectuele milieu, waar-
mee Armand Diepen als economist tijdens zijn schrijversleven in

relatie trad, het andere belangrijke milieu, waarvan hij al schrijvend
kennis nam, was Studian, of zoals het volledig heette: Studian op

godsdienstig, wetenschappelijk en letterkundig gebied. Evenals dit
bij de relatie Diepen - De Economist het geval is geweest, was die
tussen Diepen en Studian een wederkerige en hebben de mannen
van Studien van het bestaan en het auteurschap van Diepen ge-
weten. In het licht van de omstandigheid dat Armand Diepen abi-
turiant was van het Jezuietencollege Katwilk, behoeft de relatie
tussen hem en Studien overigens weinig verwondering te baren.

im) Zie voor het Dompertje: G. Brom, Herleving van de wetenschap in Katholiek
Nederland ('s-Gravenhage 1930), blz. 129-131.
1;9) a.w., blz. 31. .:
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Studien was een katholiek tijdschrift, waarin diverse vakgebieden
aan hun trekken kwamen, zoals ook uit de volledige titel valt af te
leiden. Het onderscheidde zich derhalve duidelijk van een blaci als
De Economist, waarin de bijdragen alle aan financiele, economische,

handelspolitieke, sociale onderwerpen en dergelijke waren gewijd.
Niettemin bevette Studien in de sector van (le bijdragen op we-

tensohappelijk terrein in deze jaren een niet onbelangrijk aantal
artikelen, dat aan sociale en economische en aanverwante kwesties
was gewijd. In de jaargangen 1887 t/m 1895 troffen wij van de
papters S. van den An er, P. B. Bruin, A. van Gestel en V. Becker
een twintigtal bijdragen op de hiervoor bedoelde terreinen aan. Van
deze Jezuieten waren vooral Bruin, met  11  artikelen,  en Van Gestel,
met 5, in die jaren vruehtbare schrijvers.

Met dit al stak Studien qua belangstelling voor sociaal-economi-
sche kwesties gunstig af bij het andere leidinggeven<le katholieke
tijdsohdft, De Katholiek, dat minstens in de jaren rond 1890 op dit
terrein totaal niets te bieden had.

Ten einde de sfeer, die in de kring van Studien heerste v6& het
verschijnen van de encycliek Rerum Novarum (1891), te kunnen
proeven,  doen  wij  er  goed  aan  een  antikel van Bruin 180 over de
sociale roeping der chnistelijke 1iefdadigheid wat nader te bekijken.

Hij herinnerde daarbij aan het bijbelwoord: „De armen hebt gij
altijd bij U", en vervolgde: „Geen vernuft, geen bemoeiing des
menschen is in staat dit woord des Zaligmakers te beschamen. Vrij

mogen de staathuishoudkundigen stelsels uitdenken; theorieen op-
zetten omtrent een min of meer gelijkmatige verdeeling van den
rijkdom; wetten uitvaardigen ter voorkoming van sociale wanverhou-

dingen; de armoede zal immer Iblijven. Zelfs zal zij, aan zichzelve
overgelaten, altijd ellende na zich sleepen en tot pauperisme voeren.

180) Paulus Bernardus Bruin (1850-1905), priester gewijd Maastricht 1882, al-
daar werkzaam in de zielzorg, alsmede voordrachten houdend voor vereniging
„Geloof en Wetenschap"; van  1897 af professor in de ethica te Oudenbosch; sinds
1886 vaste medewerker van Studien, waarin vooral sociologische bijdragen: Nieuw
Nederlandsch Biografhch Woordenboek, dl 5 (Leiden 1921), kolom 58.
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Daarom moet zij voortdurend bestreden worden. Het is een stand-
vastige sociale toestand, die een standvastig tegenwicht noodzakelijk
maakt, en dat geeft de christdijke liefdadigheid, die daardoor eene
sociale roeping ontvangt".

Verder schreef hij: „Gelijk het menschelijk lichaam edele en
minder edde deelen heeft, zoo moeten er in (le maatschappij hooger
en lager geplaatste personen zijn. Naast eene heerschende klasse
moeten er zijn, die dienen, die werken voor anderen, (lie hun ar-
beidskracht aan anderen verhuren. Zoo zal de armoede steeds het lot
van velen zijn.... Maar dan treedt de liefdadigheid tusschen beiden
en maakt de ongelijkheid, die ook zij niet kan wegnemen, minder
voelbaar door met het te veel des rijken het te weinig des armen aan
te vullen".

Het socialisme speelde volgens Bruin een wreed spel, door ener-
zijds de ongelijkheid der standen met schrille kleuren te schilderen
en onvervulbare beloften te doen en anderzijds de aalmoes als ont-
erend voor te stellen en daardoor hdt grote middel ter verzachting
van de armoede machteloos te maken. Van zijn ukant schilderde
Bruin de liefdadigheid als het heil der maatschappij, dat harmonie
bracht tussen de verschillende standen, die voor de organisatie van
de samenleving onontbeerlijk waren, maar dan wel harmonisch
moesten samengaan.

Omdat deze harmonie allergevaarlijkste storingen onderging, waar-
door het niet denkbeeldig was dat de verschillende standen als on-
verzoenlijke vijanden elkaars vernietiging gingen nastreven, was het
evident wat voor een machtig middel de liefdadigheid in de oplos-
sing der sooiale quaestie was. Haar eigenlijke werkkring vond de
liefdadighei,d onder die ontelbaren die niet konden arbeiden of
althans niet genoeg konden verdienen, en die, aan zichzelf overge-
laten, de treurige gevolgen van het pauperisme niet vermochten af
te wenden. Voor de patroons lag hier een bijzondere taak. In een
fabriek stonden de artbeiders de patroon nader dan andere personen
van dezelfde stand: het was zijn volk. Zij vormden een maatschappij,
waarvan de werkgever het gezag, de werknemers de onderdanen
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vormden. Geen democratisohe maatschappij, die de arbeiders recht
sehonk op kapitaal, winsten of bestuur, maar een famille industrielle.

Moest de liefdadigheid van de patroon zich niet eerst richten op zijn
zieke of ouder geworden arbeidersP Moesten zijn beste aalmoezen
niet gebracht worden naar de arme gezinnen van zijn werklieden,
Al kwam hun onderhoud niet geheel op zijn rekening, zij waren de
armen, die hem het eerst waren aangewezen om wtal te doen. Indien
hij zijn arbeiders verwaarloosde en hen bij ziekte, ongeval of ouder-
dom ontsloeg, beoefende de patroon de liefdadigheid niet naar be-
horen.

Bruin eindigde zijn artikel als volgt: „Ware eens de christelijke
geest overal doorgedrongen! Dat tis het eerste en laatste woord, wan-
neer er sprake  is  van de genezing  der maatschappelijke kwalen.
Ware die christelijke geest niet uit het openbare leven verbannen
of ware hij wedervm in eere hersteld, wij zouden niet voor de sooiale

quaestie staan. Het verschil van stand ware niet opgeheven, maar de
verthouding tusschen rijk en arm zou harmonisch zijn.... Dan gluit de

rijke zich niet op in zijne sohatkamer om geheel en onverdeeld voor
de weelde te leven; dan eert de anne zijn stand, waarin hij een
mensch geworden God tot deelgenoot bezit".  Bij de rijken dan geen
hooghaLtigheid en geen uitbuiting van minderen, maar toegankelijk-
heid en eerbiediging van de persoon van de arme; bij de armen dan
geen afgunst en wrok, maar liefde en vertrouwen tegenover de rij-
ken, als zij als hun voomienigheid op aarde hebben leren beschou
Wen 181

Andere voorbeelden van de·typische gedachtengangen in de kring
van Stu(lien v66r Rerum Novarum waren een artikel van Van
Gestel over vereniging en samenwerking van werklieden 182 en op-
nieuw een van Bruin over staatsbemoeiing in arbeidszaken 183.

181)   P. B. Bruin, De sociale roeping der christelijke  liefdadigheid,   in  Studizn   1887,
(dl 29), blz. 172, 174, 178, 180/181, 210.
m) A. van Gestel, Vereeniging en samenwerking der werklieden, in StudiEn 1891,
(dl 35), biz. 387-450.
183)   P. B. Bruin, Staatsbemoeiing in arbeidszaken,    in    Studiin    1891,    Gil    36),
blz. 395-447.
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1/an Gestel 184 hield een uitvoerig betoog, waarvan de inhoud in
het kort hierop neerkwam dat het n00(173,kelijk was de vereniging en
samenwerking tussen personen uit de werkende stand te bevorderen.

Deze vereniging van arbeiders kon niet plaats vinden door het weer
tot leven brengen van gilden en ambachten in de v66r-19e eeuwse

vorm. Voorts ging het niet aan, arbeiders in zulke organisaties aan-
een te sluiten, die er reohtstreeks op uit waren door werkstakingen
de prijs van het werkloon te bepalen. Wel aanbevelenswaardig was
de co6peratieve vereniging als middel ter ontwikkeling en lotsverbe-
tering van de arbeiders. Geestelijke verenigingen voor arbeiders, die
altijd nuttig waren, achtte Van Gestel toen niet minder dan nood-
zakelijk. In ieder geval waren zijns inziens vakverenigingen minder
aan te bevelen, omdat zij allicht tot samenspanning tegen de pa-
troons zouden kunnen leiden 184

Voor Bruin was het met betrekking tot de staatsbemoding in
arbeidszaken niet aan twijfel onderhevig dat de staat onder sommige

omstandigheden mocht ingrijpen in de aangelegenheden van de
arbeid. Toch zag hij in een volledige sociale wetgeving een slecht
teken van de sociale toestand, dus zeker geen volmaaktheid. Sociale
wetgeving was maar een betrelakelijk goed, waarvan men geen al te
hoge verwachtingen mocht hebben. Nooit zou zij armoede en ellen-
de doen verdwijnen. Zij mil alleen een toestand in de maatschappij
kunnen bevorderen, waarin de ellende zo draaglijk mogelijk was en
de last ervan meer over de gemeenschap verdeeld werd.

Het ontwerpen en uitvoeren van een deTgelijke sociale wetgeving
leverde echter zoveel belangrijke bezwaren op dat men uiterst voor-
zichtig moest zijn het middel niet erger te doen worden dan de

184)  Adrianus van Gestel (1830-1900), priester gewijd  in  1858  te  Rome;  gaf  34  jaar
theologie-lessen te Maastricht  en was aldaar zielzorger.  Van  1868  tot  zijn  dood
medewerker van Studien.
Geschriften bij voorkeur ethische vraagstukken van de (lag van katholiek standpunt
beschouwend. Weerde zich tegen rationalistische beginselen van liberalisme. Van-
daar toen wel genoemd „de christelijke staatsphilosoof'; Nieuw Nederlandsch
Biografisch    Woordenboek,     8 4 (Leiden 1918), kolom    648    en    dl 5 (Leiden
1921), kolom 202.
185) Van (Jestel, t.a.p., blz. 448-450.
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kwaal. Men moest daarbij rekening houden met de meest uiteen-
lopende belangen, zodat alleen met grote tact en voorzichtigheid een
algemene ontevredenheid kon worden voor]comen.

Bruin achtte het volstrekt geen gezonde toestand, als men voor
alles een wet bij de hand had, maar men kon niet meer buiten een
sociale wetgeving. Men mocht huiveren voor staatsbemoeiing, men
mocht de noodzakelijkheid ervan betreuren en haar zelfs als een
ongelukkig teken des tijds en als achteruitgang van de beschaving
beschouwen, de toestand was van die aard dat de staat zijn gezag
wel moest laten gelden.

In katholieke kring deelden niet allen dezelfde mening. Sommi-
gen achtten de kwestie van het arbeidscontract een zaak die alleen
van de vrije wil der contracten afhankelijk was. Anderen zagen de

arbeidersquaestie alleen als een godsdienstig en zedelijk probleem.
Weer een andere groep bracht het hele vraagstuk terug tot het gebied
der liefdadigheid. Bruins persoonlijke voorkeur ging uit naar die
richting die het herstel der maatschappelijke orde voorstond, te be-
ginnen met het stoffelijke deven. De tijdelijke welvaart van dit stof-
felijke deven kon alleen bewerlot worden met behulp van de staat.

Interessant was de verklaring van Bruin voor deze verschillen in
opvatting. Naar zijn mening sproten zij voort uit verschillen in situ-
atie. Iedereen oondeelde zijns inziens onder invloed van zijn directe

omgeving. Waren de sociale omstandigheden, waarin iemand door-
lopend verkeerde, gezond, dan was hij niet gesteld op staatsbemoeiing
en kon hij moeMijk de noodzakelijkheid daarvan inzien.

Voor wijzigingen van het bestaande of invoering van iets nieuws
achtte zo iemand, volgens Bruin, het particulier initiatief ook zonder
staatshulp en zeker zonder staatsdv,·ang krachtig genoeg. Dit leidde
er vanzelfsprekend,toe dat dergelijke mensen te velde trokken tegen
staatsbemoeiing op sociaal terrein in het algemeen 186.

Dat was, zoals gezegd, niet Bruins opvatting. Weliswaar waren de

patroon en zijn vaste werklieden door een bijzondere band verenigd

186) Bruin, t.a.p., blz. 402, 40+407, 409,412, 431, 442-445.
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en had een arbeider, die zijn bestaan bond aan dat van een indu-
strieel, recht op diens liefde, maar ook in dit stelsel van de rechts-
staat liet zich een vrij uitgebreide sociale wetgeving verdedigen, om-
dat de meeste maatregelen daarvan aan personen en huisgezinnen
juist datgene waarborgden Waarop Zij recht hadden. De staat moest

gegeven de toenmalige omstandigheden naar de mening van Bruin
ingrijpen, maar men diende hem nia te veel voet te geven en niet
alles van hem te verwachten. Alleen door een gematigd optreden
kon de staat met de Kerk en het particulier initiatief meewerken aan
de  oplossing der sociale quaestie 187,

Uit een naschrift bleek dat onmiddellijk nadat Bruin zijn artikel

had geschreven de encycliek Rerum Novarum was gepubliceerd!

Behalve dat zij aandacht schonken aan diverse hoofdmomenten
van de sociale quaestie, vertolkten de Jezuueten van Stu(lien ook ver-
schillende malen het gangbare katholieke standpunt van volledige
afwijzing van de leer van Malthus en zijn adepten, die in het denken
van meerderen een belangrijke mogelijklieid tot het oplossen van het
sociale vmagstuk in zich borg. Expressis verbis werd er aandacht
aan besteed in een studie van pater Becker, een theoloog en gods-
diensthistoricus,  over  de  ontwikkeling der  bevolking 188,  een  studie
die hoofdzakelijk bestond in een apprecierende bespreking van een
verhandeling van een Luiks hoogleraar. Malthus' Essay on the
principles of population noemde hij „het beruchte werk".

Malthus verdedigde de stelling dat de bevolking zich regelt naar
de middelen van bestaan. De voortbrenging bepaalde het gebruik.
Volgens Becker was dit een dwaling. De vraag naar iets, en de vraag
veronderstelde een verbruiker, had de productie ervan bepaald. Wie
niet zag dat het verbruik de productie regel{le, kon nooit begrijpen

waarom de productie toenam. Door de vermeerdering van de bevol-

king werd de produetie aangewakkerd, vergroot en vergemakkelijkt.

187
) t.a.p., blz. 446/447.

188)  V.   Becker,   De  ontwikkeling  der  bevolking,  in  StudWn  1894,  (d]  42),  blz.
201-292.
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Doordat Malthus precies andersom redeneerde, kwam hij tot de
signalering van overbevollung, waartegen iets moest worden onder-
nomen. De proletariers hadden aan zichzelf, aan hun onberaden-
heid hun rampen ·toe te schrijven, vond Malthus. Het geneesmiddel

daartegen moesten zij ook in zichzelf zoeken, in de vorm van „moral
restraint", in het zich onthouden van alle geslachtelijke gemeenschap,
mlang men de middelen tot het onderhouden van een gezin niet
bezat. Zodra men gehuwd was, kon men zich iedere vrijwillige be-
perking van het kindertal ontzeggen.

Malthus zelf had al weinig hoop gehad dat de mensen zich in
doorsnee aan zijn gedragsregel betreffen<Ie de onthouding zouden
storen. Zijn leerlingen ,trukken hieruit de logische consequentie dat
de vrijwillige beperking van de nakomelingsdhap zich ook in het
huwelijk opdrong. Dit alles was een uitvloeisel van :het verkeerde,
pessimistische uitgangspunt dat aan het grote gastmaal de natuur
maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar was. De optimisten,
waartoe Becker zich rekende, meenden dat er voldoende plaatsen
waren en dat het van de mens zelf, van zijn activiteiten afhing of de
spijzen van het gastmaal meer of minder overvloei{len 189.

Tot zover een vluchtige aanduiding van het tweede intellectuele
milieu, waarmee Armand Diepen zich in zijn publicistische werk-
zaamheden geconfronteerd zag.
Over het overige kathcdieke denken over de „sociale quaestie" in de
periocles  v66r  en   na    1891    (jaar  van   verschijnen   van   Rerum   No-
varum) kan nog het volgende worden vermeld. In katholieke krin-
gen was men schuchter en bevrees{1 om zich de vingers te branden
aan nieuwigheden, vooral na de pauselijke veroordeling van het
libel:alisme  in de Syllabus errorum  van 1864. Politiek vormden  de
ketholieken  nog geen partij.  Pas in 1872 sloten  zij  zieh  in de Tweede
Kamer aaneen  tot een fractie 190.  Er was een „verrechtsing"  aan de

189) t.a.p., passim.
co) A. C. J· de Vrankrijker, Een groeiende gedachte. De ontwikkeling der meni,z-
gen  over de sociale kwestie  in  de   19e  eeinv  in Nederhnd (Assen   1959),  blz.   106.

331



gang, het verbond van liberalen en katholieken ging ten gronde. Dit
opschuivingsproces der katholieken naar rechts is toen een Europees

verschijnsel geweest. De duidelijke schaduwzijde ervan was dat het
de politieke en sociale  reactie in de hand werkte wi

Sociaal waren de katholieken niet actief. De schoolstrijd boeide
hen meer. De vrees voor „verderfelijke" nieuwe ideeen deed hen
veelal conservatief denken en wijd verbreid was de angst voor „de
klimmende macht der meerderheid, van het getal in het elgemeen
kiesrecht" (pater S. van den Anker). De verdedigers van het socis-
lisme zouden bij algemeen stemrecht na kortere of langere tijd het
heft in handen krijgen, wat zou betekenen „de omverwerping van
alle orde, de vernietiging van alle godsdienst, een ongehoord her-
vallen in de ruwste barbaarsheid" (idem) 192.

De eerlijloheid gel)iedt er op te wijzen dat de geestelijke leiders

der katholieken, de bisschoppen, in de periode wt  1880 in hun ziel-
zorg ean sociaal-hervormende initiatieven werkelijk geen plaats in-
ruimden. Dit behoeft geen bewijs van kortzichtigheid te zijn, want
in ons laat geindustrialiseerde land werden de sociale problemen pas
nA hun tijd echt accuut, maar het getuigde toch niet van een erg
vooruitziende blik. Het verklaart wel veel van de lethargie van hun
volgelingen. Enige voorbeelden van hun gedrag mogen nu volgen.
Mgr. van Hooydvnk (Breda) richtte zich  in   1854  met dem  woorden
tot de armen: „Arme menschen, gij, die gebrek lijdt, gij zijt niet
ongelukleg, als gij een god gebruik maakt van Uwe armoede. Gij
44 wanneer men de zaken met het oog des geloofs beschouwt,

.gelukkig te noemen . Hij beschreef aldus het voorland van de te-

vreden arme.  Mgr.  van Beek (eveneens Breda) hield in  1878 een
vrij negatief pleidooi voor een conservatieve staatkunde en een philip-
pica tegen „die bandelooze vrijheidspredikers onzer dagen". De
Roermondse bisschop Paredis had geen aandacht voor de schrome-

lijke armoede onder het landvolk, die de meisjes met honderden

191) L. J. Rogier, Katholieke Herleving, Geschiedenis van Katholiek Nederland
sinds 1853 ('s-Gravenhage 1956), blz. 146/147.
19:) De Vrankrijker, a.w., blz. 106 en 115.
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naar de Hollandse steden dreef en die iedere zomer een tijdelijke
exodus van „hannekemaaiers" naar de naburige landen teweeg-
bracht, noch voor de slechte toestanden in (le Maastrichtse aarde-

werkindustrie. Verwonderlijk was dit echter niet bij een man, die
een  jaar v66r de  parlementaire  enqudte  van   1887  als  ruim  91-jarige

overleed 193

Behoudens een geschrift van de Lathumse pastoor E. Geer(link
(De  Armoede, het Christendom  en de Staat)  uit  1873,  dat  niet  ver-
der kwain (lan het lijdelijk vastsellen van de bescherming van het
verdiende loon door de christelijke zedeleer 194, wor<it in het katho-
lieke kamp het eerste over de sociale kwestie practisch pas gepubli-
ceerd  in  De  Ketholiek  van   1879.  Twee  artikelen   (van de priesters
H. Ruscheblatt en J. Menten) gaven als oordeel over deze kwestie
dat zij niets anders was dan het hoogtepunt van een eeuwenoude
strijd tussen rijk en arm, tussen de gegoede en de lagere stand. De
nadruk wend er op gelegd dat de standen door God gewild waren en
dat standsverschil geen naijwer zou weldfen, als die mensen en staten
katholiek waren  en  zich  door het gel)od der liefde lieten leiden.
Daarom moest de oplossing van de sociale +Awestie ook gezocht wor-
den in de eugkeer tot de godsdienst en de beoefening der Refda-

digheid. Wanneer patroons door aalmoezen hun ondergeschikten aan
zich verplialitten, had de naijver geen kans.

In  hetzelfde  jaar 1879 schreef pater  A. van Gestel (in Studien!)
een artikel over „Ene of twee machten", waarin hij als hoofdbron
van de heersende ontevredenheid aanwees het onevenredig toene-
men der begeerten, de koorts der gelijkheid en de afkeer van de
arbeid. Hij legde een rechtstreeks verband tussen het dalen van de
kracht van de godsdienst en het rijzen van de ontevredenheid 195.

De voornaamste katholieke kranten, De Tijd en De Maasbode,

193) Rogier, a.w; blz. 192, 199, 200, 209.
194) De Vrankrijker, a.w., blz. 119.
195) H. Hoefnagels, Een eeuw sociale problematiek. Van soci:mI conBict naar stra-
tegische samenwerking (Assen  1957),  blz.  86/87; zie ook De Vrankrijker, a.w., blz.
11.
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hidden in deze periode van (le zeventiger en tachtiger jaren vast aan
een steil en in hoofdzaak negatief conservatisme. Wel stelde De
Maasbode in de jaren '70 haar kolommen open voor de scherpe
kritiek op de boestanden in Maastricht door de plaatselijke kapelaan
J. Wijnen, maar in een volgencle periode keerde de krant zich met
grote heftigheid tegen de sociale apostelen, die met en na H. Schaep-
man in katholieke kring op de voorgrond traden 19<

Pas  na  het versohijnen van Rerum Novarum  in 1891 begon  zich
bij de katholieken een nieuwe bezinning op het sociale vraagstuk te
ontwildelen. De eerste sporen daarvan waren te dnden in na dat
jaar gepubliceerde artikelen van dezelfde auteurs, die hiervoor reeds

uitgebreid aandacht ontvingen, de paters A. van Gestel en P. Bruin!
Maar <leze stroming werd eerst van werkelijke betekenis, toen
P. Aalberse en J. Aengenent in 1901 de Katholieke Sociale Actie
opricht,ten 197. Toen kreeg bij de katholieken de belangstelling voor
de sociale kwestie een modern karakter.  In 1902 verscheen, onder
redaotie van Aalberse, het Katholiek Sociaal Weekblad, dat niet in
de eerste plaats voor arbeiders bedoeld was, maar voor alle sociale

standen licht wilde doen opgaan over de maatschappelijke proble-
men 198.

§ 36. Opvattingen van Diepen op sociaal gebied

„Meer dan ooit is het Arbeiders-vraagstuk, ook „de Sociale
"

Quaestie geheeten, aan de aIde van den dag. En geen wonder! de
tij(len zijn slecht; - er heerscht alom malaise en gedruktheid; - de
invloed daarvan op de verdiensten van den werkman laat zich ge-
ducht gevoelen, en loonsverlaging naast gebrek aan werk vertoonen

zich  allerwege".

1,9  Rogier,  a.w;  blz.  275.
197) Hoefnagels, a.w., blz. 139 en de aantekening 99 op blz. 287.
198) A J. C. Ruter, De spoorwegstakingen van   1903.   Een   spiegel   der   arbeids-

beweging in Nederla,td (Leiden 1935), blz. 175.
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Met deze woorden begon Armand Diepen de inleiding van een
brochure, gedateerd december   1886 199, welke .inleiding meteen   al
een verthelderend beeld wierp op de positie die hij ,ten aanzien van
de sociale problematiek wenste in te nemen.

Ook in zijn enige maanden eerder voltooide eerste brochure had
Diepen, hoewel zijn interesse daarin hoofdzakelijk economisch ge-
orienteerd was, aandacht geschonken aan een sociaal aspect, name-
lijk aan het arbeidsloon en de hoogte daarvan. Hij was toen van
mening dat er weinig vraagstukken waren, waaromtrent de weten-

schap zu]ke valse en onzekere begrippen koesterde als het vraagstuk
van het arbeidsloon. Sommigen beweerden immers dat hogere prij-
zen van levensmiddelen tot hogere lonen aanlei<ling gaven, anderen

daarentegen dat hogere prijzen van consumptiezaken minder werk
en lagere lonen ten gevolge hadden.

Diepen van zijn kant was er van ovetuigd dat de loonhoogte
alleen bepaald werd dvor de bekwaamheden van de arbeider dn door
de behoefte aan werklieden. Andere factoren speelden naar zijn
mening niet mee. Hij trachtte aan te tonen dat de prijs der levens-
middelen noch in stijgende, noch in dalende richting invloed uit-
oefende op het arbeidsloon.

Daarbij distancieerde hij zich van <twee stellingen, die hij dwa-
lingen noemde, te weten
1) dat de „produetieprijs van het loon" (datgene wat de arbeider

behoeft om van te leven) een rol speelt in de waarde van de
handenar.beid, en

2) dat <le werkman moet buigen voor de werkgever, omdat de laatst-

genoemde kan wachten en de werkman moet arbeiden, wil hij
leven.

Het zou Diepen niets verwonderen, zo schreef hij, als beide zijns
inziens door en door onjuiste stellingen de oorzaak waren van „het
sociale vraagstuk, hetwelk in onze dagen de maatschappij met leed
en jammer vervult". En hij vervolgde: „Neen, ilet onderhoud, dat

199) A. Diepen, Het arbeiderswaagstuk, blz. 3-7 (Inlei(ling).

335



de wenkman behoeft, Es geen faotor in de bepaling der waarde van
zijn arbeid. Die waarde wordt bepaald door deszelfs nuttigheid eA
die nuttigheid stdt het loon vast, hoog of laag; en het eenmaal be-

dongen en ontvangen loon bepaalt de mate van behoeften, waaraan
de werkman kan voldoen; hetzij hij behoefte gevoelt aan veel of
weinig vertering, aan veel of weinig besparing; hetzij de tijden duur
zijn, hetzij er overvloed heerscht.... en dat gevolgelijk niet de mate
der behoeften (waarvoor trouwens geen maatstaf te geven is) de
loonen regelt, doch de loonen de mate van behoeften bepalen, waar-
aan kan voldaan worden" 200

In zijn brochure over het arbeidersvraagstuk, waarvan de aanhef
hiervoor werd vermeld, ging Anmand Diepen verder op de problema-
tiek in. Hij beschreef in de inleiding dat het lot der arbeiders ten-
gevolge van de slechte tijden, de heersende malaise, de slechte ver-
diensten, de loonsverlagingen  en het gebrek  aan  werk   anno   1886
moeilijker te dragen was dan tevoren, dat er grotere ontevredenheid
bestond en dat er middelen werden gezooht om de op de arbeiders
liggende druk af te schudden.

Ten gevolge van heilloze economische begrippen was de tegen
het Kapitaal aangebonden strijd heviger gewor<len, in verbittering
overgegaan en hier en daar al in razernij omgeslagen. Waarom kon
dit alles gebeuren, vroeg Diepen zich af. Omdat degene die van
werk beroofd was, iemand zocht op wien hij zijn ontevredenheid kon
verhalen. De arbeider had van mannen van gezag, de economisten
van de klassieke richting namelijk, gehoord dat het Kapitaal schuld

droeg aan zijn ellende, en van de socialisten - met onbetwistbare

consequentie - dat de lee der Klassieken de exploitatie en uitzui-

ging van het werkvolk duiddijk aantoonde. En in tij{len van ellende
en wer]eloosheid werd gemakkelijk gehoor gegeven aan de inbla-
zingen van deze socialisten dat het tijd werd die uitbuiting te doen

ophouden.

m) A. Diepen, Graanrechten, blz. 9/17.
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Was deze ontwikkeling op zich genomen al ernstig, nog erger
werd het, volgens Diepen, doordat in die tijd mannen waren opge-
staan, die het front tegen de socialisten verzwakten door te zeggen:

„Wer]dieden weest christelijk, onderwerpt U aan Uw lot, onthoudt
U van geweldadigheden", maar die ondertussen toch maar vroegen:

„Zou toch de anbeider niet geexploiteerd wor<len door het Kapitaal>"
- "Is het arbeidscontract wel een vrijwillig aangegaan dlls recht-

vaardig contraot7" Marmen die voorts gesproken hadden van de
„schraapzucht der wedgevers", van de „vredelievendheid van som-

.

mige der laatste Belgische werkstakingen  en die zelfs zover waren
gegaan te beweren, dat „die werkstakingen het gevolg waren van de

schandelijke en immorele exploitatie van den werkman door den

patroon".

Ziehier de drie redenen waarom Armand Diepen zich gerechtigd
achtte een paging ·te doen het arbeidersvmagstuk nader tot een oplos-

sing te brengen:
1.  de regeringen van verschillende landen, ook die van Nederland,

lieten zich op meer dan gewone wijze met de arbeiderskwestie in;

2.  het debat over dit belangrijke viraagstuk was allerwegen her-
opend; dn

3.   dit del)at werd van sommke zijden (vermoedelijk bedoelde hij de
christelijk-socialen - V.d.D.) gevoerd op een manier die twijfel
aan de rechtvaardigheid van het arbeidscontract deed ontstaan,
een *twijfel die gevaar liep in de verkeerde richting over te slaan.

Zonder dat Diepen zich tegen een „zekere" tussenkomst van de staat

inzake kinderanbeid, veiligheid en gezondheid van de arbeiders wilde
kanten, wenste 4 in zijn brochure een drietal stellingen te ontwik-
kelen en te verdedigen:

„le. De Arbeid wordt NIET geexploiteerd door het Kapitaal.
2e. Geen tusschenkomst van ihet Gezag is in staat de verhouding

tusschen ondernemerswinst en werkloon te wijzigen. Elke po-
ging in die richting zal iblijken ijdel te zijn en slechts ten
nadeele van den werkman strekken.
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3e. Is de werkman niet te helpen door het ijdel trachten naar wij-
ziging in de verhou(ling zijner belooning, - hij is te helpen
door het verschaffen van meer werk. „Gebrek aan werk" ds het
gevolg van stoornis in het natuurlijk ruilverkeer, en dit laatste
het resultaat van fouten in (le mensahelijke wetgeving. Door
die fouten weg te nemen is de werkman te recklen".

Aldus Diepens „soeiaal credo"  in   1886,  dat  hij  in  drie hoofdstuk-
ken verder uitwerkte.

ad le. Twee vragen zouden gesteld moeten worden aan hen die
men wilde aanpraten dat de patroon zich verrijkte ten koste van zijn
arbeiders en overigens een vrij nutteloos en uit zichzelf weinig
waar(le voorubnengend wezen was: waarom nam die patroon dan niet
een overgroot aantal werklieden in dienst en waarom fabriceerden
de arbeiders niet voor eigen rekening buiten de werkgevers omP

De kegenwerping dat zij voor het laatste geen middelen bezaten,
logenstrafte Diepen met de verwijzing naar de practijk, waaruit Meek
dat men hdisaldelijk arbeiders tot de rengen der werkgevers zag
op]climmen met behulp van het op winst beluste kapitaal. Kapitaal
behoefde derhalve niet te ond)reken, waar capaciteiten aanwezig
waren.

Omgekeerd mu het grootste kapitaalel gauw verloren gaan, waar
de eapadteiten ontbraken, vereist voor de *bijzondere dirigerende
mi)eid van de werkgever. De patroon was daarom iemand van onbe-
twistbare nuttigheid. De waarde van zijn arbeid hing af van de mate

van die nuttigheid, en de beloning ervan - zijnde de winst - was
de juiste uiodrukking van die waar(le, zonder dat in die beloning
iets schuilde van wat hem niet toekwam.

Nu wilde dit ook weer niet zeggen dat alle werkgevers recht-

schapen mensen waren, die zich nimmer schuldig maakten aan het
plegen van onrechtvaardigheden door looninhouding, contractbreuk
en dergelijke. Daarom gaf men echter niet <le naam „exploitatie",
omdat zulke handelingen wettelijk strafbear waren.

338



„Exploitatie van den wer]mian" was iets anders, een vermeen(le
mysterieuze macht, waardoor de wenkgever in staat werd gesteld,
zonder de wet te overtreden, 4och iets van wat feitelijk aan zijn
arbeiders toekwam voor zich te tbehouden.

Dit „iets" noemde Pierson de „ondernemerspremie". Zij bestond

volgens laamgenoemde in het verschil tussen het loon van de ar-
beider, die de laagste opbrengst per jaar had - diens loon  regen
ook alle andere arbeiders! - en de werkelijke opbrengsten van alle
arbeiders.

Tegen de stelling dat ergens ondernemerspremie werd genoten,
tekende Diepen protest aan. Hij vond dat er helemaal geen sprake
was van ondernemerspremie en zeker niet ten koste van de arbeiders.
Om tot zullc een verderfelijke theorie te komen moest men zijns in-
ziens van vier verkeeDde veronderstellingen uitgaan:

a) dat alles wat door de handen van de dbeider ging als diens pro
duct moest worclen beschouwd, ongeacht de hulp van patroon en
kapitsal;

b) dat werklieden gelijk waren san dingen, wier waarde werd be-
paald door de behoeften der maatschappij, zonder dat zij op hun
beurt behoeften hadden, werk sohonken san de maatschappij en
deel uitmaaleten van de samenleving;

c) dat de waarde van ieder ding, ook van iedere werkman, bepeald
werd door het 1laatste toevoegsel;

d) dat de waarde van de arbeid van alle arbeiders van dezelfde soort
ook hetzelfrle was.

Wdke theorie werd immers meer door de eenvoudigste feken ge-

logenstraft dan dezeP Zo was bijvoorbeeld punt d) volledig in strijd
met de realiteit. Diepen zelf keer(le per week,tientallen lonen van
verschillende en geen den donen van gelijke hoogte uit! Dem lonen
werden berekend per kilo, per stuk, per el, per streng, per uur, per
week. Hij was er van overtuigd dat hij van deze arbeiders niets, dat
hun volgens de waarde wan hun arbeid toekwam, voor zich behield
en ook dat hij en zijn collega's-industrielen bij het tegendeel, als zij
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w81 een ondernemerspremie boven het loon van hun anbeid kon(len
genieten, weldra een verbAzingwekkende concurrentie tegemoet
hadden te zien.

Nog op een andere dwaling, die sub b), die haar ontstaan te dan-
ken had aan Adam Smith, ging Diepen uitvoerig in. Zij bestond
hierin dat men de arbeidende klasse min of meer beschouwde als
een levend kapitaal, waarover de met fortuin begunstigden te be-
schikken hadden. Zij gebruikten dit levend kapitaal voor thun doel-
einden en voedden het om de verbruikte ,krachten ·te herstellen.
Desnoods lieten zij het wat meer delen in de genietingen des levens,
om over frissere arbeidskrachten te kunnen beschikken. Dit levend
kapitaal werd uitgebreid en ingekDompen door geboorten en sterften,
al naar gelang dat overeenkwam met de behoeften van de overige
leden der maatsehappij. Volgens Diepen waren weD]dieden voor

Pierson,  in navolging van Smith, immers „dingen", waarvan de
waarde groter of kleiner was, naarmate hun gemis meer of minder
sohade #berokkende aan de andere leden der samenleving.

Was het te verwonderen, zo vroeg Diepen zich af, dat arbeiders
die kennis namen van deze economische en de daaruit afgeleide
socialistische denkbeelden, zich besohouwden en beschouwd zagen
als de paria's van (le maatschappij)

Hij stel<le daar zijn opvatting tegenover dat de arbeider een lid
was van die maatsehappij, even vrij en zelfstandig als ieder ander en

geenszins geschapen ben behoeve van de andere klassen. Uit de be-

doelde „dwaadleer van het levende kapitaal" waren naar de mening
van Diepen diverse andere dwalingen ontstaan, waaronder de „ijze-
ren loonwet" van Lassalle (Diepen noemde het aspect: vermeerde-
ong van geboorten onder de arbeiders had de strekking het loon van
dede hunner m doen dalen) en de misvatting van de kamerleden
die   in    1886   het   voorstel   tot het houden   van een parlementaire
enqu8te had<len gedaan, namelijk dat de arbeider nia zijn artbeids-

produot, maar zijn arbeidskracht zou verkopen. Diepen bestreed deze

misvatting door de onmogelijkheid te beklemtonen, dat men aan

derden de beschikking gaf over zijn „kmchten". De arbeider ver-
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kocht volgens hem zijn arbeids-„product", hetzij in de vorm van een
geheel zelfstendige voortbrenging, hetzij 0n de vorm van toegevoegde

waarde, dank zij zijn aiibeid.
Aan het einde van dit hoofdstuk richtte Diepen ziell in een

fraaie (geschreven) peroratie tot de „werldieden", die hij als volgt

begon:

„Gij werklieden, ,kiest nu zelven, of  liever beantwoordt mijn vraag,
want gij allen zijt daartoe in staat; gij allen hebt gezond verstand,

en de omstandigheden, die Uw loon regelen, worden door U beter

begrepen en gevoeld dan door menig Economist.
Beantwoordt mijne vraag: Hangt Uwe belooning af van de nut-

tigheid van Uwen arbeid, of hangt die af van het eigenbelang en
het goeddunken Uws meestersP En gij, ongelukkige werklieden, die
U laat medeslepen door soc alistisohe denkbeelden en wellicht van

meening zijt, dat gij afhangt van de willekeur van den werkgever,
in andere woorden, dat gij door hem geexploiteerd wordt of kunt
geexploiteerd wopden,- geeft wel acht op het antwoord, dat gij
staat te geven...." Hij betoogde voorts dat er slechts een en dezelfde

natuurlijke wet kon bestaan voor alle leden der samenleving: dat zij
de waarde van hun arbeid moesten afmeten naar de nuttigheid er-
van.  Niet de voortbrengingsmoeite bepaalde cle waarde  van  de  ar-

beid, maar het uiteindelijke resultaat.

Hij eindigde de peroratie met de volgende woorden: „Meent
vooral niet, werldieden, dat, wanneer 6 tracht aan ieder recht te
doen wedervaren, ik geen gevoel  heb voor Uw lijden. Mijn vurigste
wens is U te helpen en mijn innigste overtuiging, dat gij kunt ge-
holpen worden; niet echter daardoor, dat men aan Uw arbeid eene
willekeurige waarde :toekenne, die hij niet bezit; doch daardoor, dat
men U meer werk verschaffe".

ad 2£. Diepen stelde zich ten doel te bewijzen, dat geen inmenging
van de staat in het sociaal-economisch leven in staat zou zijn loons-
ver:hogingen voor de akiders te bereiken. Hij schonk daarbij aan-
dacht aan vier discussiepunten: vaststelling van minimumlonen, be-
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perking van de arbeidsduur, sociale wetgeving en verbod van be-
zwarende omstandigheden, mals loon in natura.

Vaststelling minimumlonen.

Volgens Diepen was er geen sprake van dat de meerdere of min-
dere winst afhankelijk zou zijn van het mindere of meertdere loon,
en evenmin dat tussen beide enige vaste verhouding zou bestaan.

Men kon zich, meende hij, niet voldoende ervan doordringen dat
iedere mens, of hij nu werkgever of werknemer was, een beloning

ontving naar rato van zijn nuttdgheid en van niets anders. De arbeid
van A was niet x mad nuttiger dan die van B, omdat A nu toe-
vallig de naam droeg van wexkgever en B die van arbeider. Wat zou
men bij de wet eigenlijk willen veranderen in de verhouding tussen
loon en winstl Werd het arbeidsloon over de hele linie verhoogd,
dan zou een gedeelte der werkgevers het werk moeten staken, met
als gevolg: werldoosheid. Wilde men het loon van de laagstbetaalden
alleen verhogen, dan betekende dat een premie op de onbekwaam-
heid en een belasting van de arbei nemheid.

Werd er <roch een minimumloon vastgesteld, dan kon men ver
wachten dat er - voompgesteld dat geen bedrijf behoe&le te worden
gesloten - ook een minimumeis zou worden gesteld, met ats gevolg
dat alle arbeiders met een geri:ngere arbeidswaarde dan het mini-
mumloon door de werkgevers ontslagen of niet aangenomen zouden
worden.

Beperking arbeidsduur

Diepen meende dat de arbeider zelf hierin moest beslissen, omdat

zijn belang meer dan dat der werkgevers in het spel was. Of het een,
of het ander. Beperking a beidsduur bij gelijkblijvende uur- of stuk-
lonen: dan nam de werkgever meer wenklieden in dienst, desnoods
in twee ploegen; beperking arbeidsduur bij behoud van het tevoren

verdiende loon per dag of per week: dan betekende het een wille-

keurige loonsverhoging, met de bekende nadelige gevolgen, werk-
vermindering en werkloosheid.
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Was het daamm geraden, vroeg Diepen zich af, door webtelijke
dwang de arbeider in zijn inkomsten te benadelen, zogenaamd ten
behoeve van zijn gezondheid en zijn lichamelijke en intelleotuele
ontwikkeling. Hij achtte dit niet gewenst, omdat door bepalingen

op dit punt de vrijheid van de werlogever beknot, de industrie
aan banden gelegd, de mededinging bemoeilijkt en het werk ver-
minderd werd.

Di,t gold te meer, waar de werkgevers ui:t ziahzelf al waakten

tegen overmatige arbeid, omdat zij daar cvol,strekt geen belang bij
hadden. Bij overspanning, wisten zij, deverde een uur wertk minder
op dan bij matige arbeid. En het was voordeliger de benodigde ar-
beid te verkrijgen van een talrijker personeel dan van een ibeperkt
aantal arbeiders, die ziah moesten overwerken. Vandaar dat in nor-
male omstandigheden, dus niet bij spoedeisende bestellingen, de
werkgevers een dusdanige  beidsduur aanhielden dat van de ar-
beiders niets te veel werd gevergd. Tegen wettelijke regeling van de
arbeidstijd voor due gewone arbeidsduur had Diepen geen .bezwaar,
mits men maar in het oog hield dat zij nooit tot loonsverbeter.ing zou
leiden.

Sociale wetgeving

Het Duitse „Versichemingsgesetz" van 1885, waarbij de werk-
gevers verplicht werden zoveel aan een verzekeringsfonds uit te ke-
ren als nodig was om daaruit de arbeiders bij ziekte en ongevd te
ondersteunen, had op het eerste Luiker Congres (1886)201, zo deelde

Diepen mede, de bijval ve:n de meerderheid gekregen. Hij wilde

201) De congressen van Luik en Mechelen zijn gehouden in de jaren 1886, 1887
en 1890 (Luik) en 1891 (Mechelen).
Door Scholl werden zij als volgt gekenschetst: „Hoe typerend en belangwekkend

deze oongressen ook geweest zijn voor de evolutie van de sociale ideeen en hoe
hardnekkig, maar vruchteloos, het corporatisme ook gepoogd heeft veld te winnen,
de toegestane ruimte laat niet toe uitvoerig hierop in te gaan. Zeer algemeen kan

men zeggen, dat alles nogal paternalistisch bleef en geen of zeer weinig contact
vond met de gewone man": zie S. C. Scholl, in: 150 jaar Katholieke arbeiders-
beweging in West-Europa 1789-1939 (Hilversum 1961), onder redactie van S. C.
Scholl, blz. 74.
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geen conclusie vermelden, of het al dan niet gewenst was een der-
gelijke wetgeving door te voeren.

Maar wel vond hij dat zij invloed zou uitoefenen op het loon, in
dier voege dat de arbeider dan genegen zou zijn voor een geringer
loon te weden en dat ook de werkgevers door de verplichte bijdra-

gen minder loon zouden willen betalen, omdat zij door de concur-

rentiepositie niet anders konden.

Verbod van bezwarende omstandigheden

Daaronder rekende Diepen de gehele of gedeeltelijke uitbetaling
bij overeenkomst van het loon in natura (truck system).

Men sprak van dwang voor de anbeider om bi j de werkgever te
winkelen. Dit vond Diepen te ver gaan. Er was immers spreke van
een tevoren gemeakte overeenkomst. Voor wettelijke regeling voelde

hij niet onvoorwaardelijk. Immers, enerzijds zouden werkgevers die
in winkelwaren met hun personed afrekenden, niet zo gemakkelijk
aan werkvolk kunnen komen, dus hogere lonen moeten betalen,
anderzijds waren deze werlogevers niet alleen groot-industbalen,
maar ook kleinere bazen. Maar het belangrijkste vond hij toch wel
dat men aan wekgever en werknemer niet het recht mocht ont-
zeggen rechtstreeks  te ruilen, wat vaak voor beide partijen het voor-
deligste was.

.Yr=1
Hiermede meende Diepen bewezen te hebben dat staatsinmenging

niet tot loonsverhoging kon leiden. Trouwens, uit de vragen van de
parlementaire EnquBtecommissie  van 1886 bleek  naar zijn mening
voldoende dat haar onderzoek en haar eventuele voorstellen meer

betrekking zouden hebben op <le lots- dan op de loonsverbetering
van de afl)eiders, waarbij onder lotsverbetering moest worden ver-
staan: grotere veligheid in de fabrieken; grotere zorg voor de ge-
zondheid en de geestelijke ontwikkeling; vermindering van gevaar

voor rampen en ongelukken; beperking van de arbeid van jongelui
van 12 tot 18 jaar en van vrouwen. Met het onderzoek op al dem

punten Icon worden ingestemd en daartegen konden de Nederlandse
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industaielen geen bezwaar hebben, hoewel Diepen verwachtte dat de
commissie elk ingrijpend voorstel inzake het laatste punt in het be-
lang van de arbeiders achterwege zou laten.

Datzelfde arbeidersbelang maakte dlke overdreven eis van de
commissie afkeurenswaardig, omdat elke belangrijke door de wet
verplichtend gestelde ui tgave, die de lotsverbetering van de arbeider
beoogde, tegen wil en dank van de werkgever van ongunstige in-

vloed op het arbeidsloon zou zijn.
Dat wilde dus zeggen dat de werkman zelf de kosten zou dragen,

die eventueel voor zijn ,welzijn werden geeist, indien die kosten al-
(hans enigszins belangrijk en algemeen zouden worden. Niet dat zij
op het loon zouden wor(len verhaald, maar de arbeider zou er last
van ondervinden als consument, am{12t sommige prijzen zouden moe
ten worden verhoogd. Immers, de werkgever zou, aangenomen dat
er geen buitenlan dse concurrentie was, de kosten voortvloeiende uit

wettelijke venkorting van de arbeidstijd of uit verplichte ,kostbare

veiligheidsmaatregelen, evenzeer als kosten wegens mogelijke schade-

vergoeding door werkstakingen of wegens verhoging van patent-en
grondbelasting, altijd op zijn ibudget van uitgaven·brengen, bijgevolg
een grotere winst verlangen en dus de prijzen moeten verhogen. Bij
afwezigheid van buitenlandse concurrentie betaalde de consument,
dus ook de arbeider, het gelag voor maatregelen die wellicht op
overdreven wijze voor zijn gezondheid verplichtend waren gesteld.

En els de buitenlandse concurrentie w61 aanwezig was, waren
schadeposten, els hiervoor bedoeld, van ongunstige inploed op de

concurrentiepositie van de binnenlandse nijverheid. Werkverminde-

ring dreigde dan, met als consequentie inkomensverlaging van de
a beiders. Overdreven eisen, zo concludeer,de Diepen, werkren als
bedrijfsbelastingen, die uiteindelijk de ambeider als consument het
zwaarste troffen.

ad 3e. Armand Diepen onderging ihet als een ontmoediging dat
Leroy-Beaulieu in zijn Het Arbeidersvraagstuk der Negentiende
Eeuw als doeltreffende geneesmiddelen had aangeprezen: spaar-
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zaamheid, eenvoud en oprechtheid van zeden, eerlijkheid, ijver,
viendschap tussen patmon en arbeiders en dergelijke, allemaal uit-
stekende raadgevingen, maar waartoe de staathuishoudkundt niet
benodigd was, omdat godsdienstleraren dat minstens zo goed konden
zeggen en het in feite ook al lang deden! In het voorwoord tot de
Nederlandse ventaling van het boek van Leroy-Beaulieu had Pierson
er nog een schepje bovenop gedaan. Men diende, zei deze, te wer-
ken als mannen, met de ogen geopend voor de realiteit, zonder
droombeelden te scheppen en wetende dat de verheffing van de la- '
gere volksklasse tot een beter peil van welvaart en moraliteit een
kwestie van eeuwen was, niet van jaren!

Diepen stelde daar zijn programma tegenover, dat welvaants- en
morele verbetering niet in een ver, maar in een nabij verschiet zag:
„Laten wij spaarzaamheid, eenvoud van zeden, onderlinge broeder-
schap prediken; - voorzeker! doch laten wij tevens de handen uit de
mouw steken en zien in welke mate wi j op economische wijze ge-
faald hebben, ·ten eincle onze tekortkomingen op dat gebied zoo
spoedig mogelijk goed te maken". De genezing van de ellende en de
werkloosheid, die zich in die tijd op ongewone wijze vertoon(le,
moest niet aan het werk van jaren of eeuwen worden overgelaten,
maar onmiddellijk diende te worden onderzocht of niet in de eigen
menselijke wetgeving de schuld moest warden gevonden voor een
groot deel van de narigheden. Diepen koos voor zijn redeneringen
het volgende uitgangspunt.

Ieder lid van de maatschappij bracht waar(le voort en ontving
waarde. Voor dezelfde waarde als ieder arbeid{le voor anderen, liet
hij anderen arbeiden. Waar 66n mens mddr verscheen, behoefde
geen andere weg te blijven; waar iemand over,vloediger werkte, be.
hoefde geen werk te worden onttrokken aan andere mensen; waar
vandaag dubbel werd gewerkt, was niet minder werk voor de dag
van morgen.

Dit uitgangspunt zou, volgens Diepen, alleen onwaar zijn, als de
behoeften der mensen begrensd waren, maar dat waren zij niet.
Overvloedig werk loste zich d=nram op in overvloedige consumptie
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of overvloedige besparing; weinig werk in gebrekkige behoeften-

bevrediging en geringe kapitaalvorming. Weinig werk of gebrek
aan werk was <lan ook geen gevolg van overbevolking of overpro-
ductie. Iedereen diet, zo zei Diepen, anderen arbeiden in dezelfde
verhouding en voor dezel&le waaide waarvoor hij werkte voor ande-
ren, dat wil zeggen koopkracht verwierf.

Te veel voorraden, ten onrechte met overproductie betiteld, wa-
ren niet de oorzaak, maar het gevolg van gebrek aan werk, of beter

nog het gevolg van de storing in de regelmatige en natuurlijke gang
van het ruilverkeer. Hij formuleerde het nog eens duidelijk aldus:
„Zijn de magazijnen gevuld met onverkoopbare goederen en lijdt
men van den anderen  ant gebrek, dit is tbestaat er feitelijk behoefte
aan die goederen, dan 6n er geen sprake zijn van overproductie,
doch alleen van storing in de wederzijdsdie ruiling van diensten".
De 19e eeuwse  mens  was,  naar de mening van Diepen, in tegen-
stelling tot Robinson Crusoe, niet alleen afhankelijk van de wil en

de geschiktheid tot arbeid, maar ook van de noodzaak in betrekldng
te staan tot personen die zijn arbeldsvruchten tegen de hunne kon-
den en ·wilden ruilen. En dit dan binnen een bepaalde „kring" bij-
vooDbeeld Nederland of Europa.

Vreemde, tot dan  toe niet voorgekomen elementen konden binnen
de „kring" stoornissen veroorzaken in het traditionele ruilverkeer.

Diepen noemde als voorbeeld van een dergelijk vreemd element de
graaninvoer  uit  Amerika  van  na   1870. Het gevolg  van dit vreemde
element was geweest: gebrek aan werk, eerst in de landbouw en
vervol'gens ook in handel en industrie.

Hoe kon nu, volgens Diepen, het gel)rek aan werk, de wortel van

alle kwaad, warden weggenomenP De lijfspreuk moest zijn: .,Werkt
allen meer, dooh verstaat U onder elkander; dat is; geeft U wetten
waarbij Uw wedemijdsdhen arbeid bevorderd en beschermd wor(le;
breekt met het stelsel, hetwelk de 00rzaak is van de stoornis in Uw
on·derling ruilvenkeer, aan welke stoornis gij Uw gebrek aan werk
en de daaruit voortvloeiende malaise te danken,hebt". Vervolgens
ontwikkelde hi j zijn stellingen over „Vrije invoer quand mSme"
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versus „Bevordering van den Nationalen arbeid" of „Bevordering
van het Nationaal Belang".

Met het eerste stelsel diende naar zijn mening gebroken te wor-
den, om *het plaats te doen maken voor het tweede, niet in de zin
van een onoordeelkundige, ondoordaehte bescherming.hoe(lan-ook,
maar als „de vrijlheid van het volk om, al naar gelang zijn belangen
zulks medebrengen, al naar gelang den aard zijner behoeften, de
vorderingen zijner industrie en het 2tijdperk waarin het leeft, zich
wetten te schenken waarmede het 't meest gebaat is; om het even
of die wetten eene protectionistische of eene vrijgevende strekking

"hebben. Diepen verlangde zijns inziens de enige wezenlijke vrijheid
voor het volk: zich los te scheuren van de banden die het vasthiel-
den aan een absoluut stelsel. Nadat hij deze stellingen verder had
ontwikkeld, trachtte hij reeds bij voorbaat de opmerking onsehade-

lijk te maken dat hij zo weinig over de arbeiders had gesproken, hoe-
wel hij zich 'tot taak had gesteld deweg <te wijzen, die tot hun lots-

verbetering zou strekken: „Ik geloof dat men voldoende zal begrepen
hebben, dat die lotsveibetering alleen te wthten is van meer werk,
en dat meer werk voor de arbeiders slechts kan samengaan met meer
werk  voor de werkgevers" 202.

De bedoeling van het laatste gedeelte van Diepens beschouwingen
was niets anders geweest, schreef hij, dan de middelen aan te geven
die er toe Nanden leiden de GIl)eid in industrie, landbouw en handel
te doen terugvloeien en zo, rechtstreeks daarmee verbonden, werk
te verschaffen aan de tallozen die naar werk hunkerden.

Armand Diepen voltooide deze brochure, die hij gmtendeels aan de
„sociale quaestie"  wijdde, in december   1886.  Uit de telst bleek  dat

hij op de zhoogte was van het werk der parlementaire EnquBbecom-
missie  van 1886: „Hoogst waarschijnlijk heeft  *het de Commissie
van Enqu6te ook zoo begrepen; immers wanneer men de reeks van

202) A. Diepen, Het arbeiderswaagstuk, blz. 3-7, 1+22, 32-67.

348



vragen inziet, die door haar aan de bevoegde Colleges ter ,beant-
woording zijn voorgelegd, blijkt het genoegzaam . . . .

" 203

Na de „bevoegde Colleges" benaderde de Enqudtecommissie ook
de burgerij. Tot de 145 personen, die in de periode van 4 januari
1887  t/m 3 februari   1887  door  de oommissi werden „verhoord",
behoorden 23 inwoners van Tilburg, onder wie behalve J. H. A.
Diepen ook diens zoon Armand.

Uit het voorgaande en wat volgen zal, blijkt dat het niet aangaat,
zoals is gebeurd 204,  te  beweren  dat  de  denkbeelden van Armand
Diepen zijn vastgelegd in de bewuste enqudte. Niettemin is het
optreden van Diepen voor de Enqu6tecommissie in zoverre tinteres-
sant geweest dat uit het verslag blijkt dat hij aan de commissie zijn
„werk" tevoren had toegezonden, welk werk niets anders kan zijn
geweest   dan   de   brochure Het arbeidersvraagstuk 205.    Bovendien
kreeg hij van de voorzitter ·tijdens zijn verhoor alle gelegenheid, niet
alleen tot het veatelden van allerlei wetenswaandigs over zijn eigen
bedrijf, maar ook tot het houden van elgemene beschouwingen.
Toen voorziltter Verniens van der Loeff zich dan ook had laten ont-
vallen dat van Diepen bekend was dat deze zich bezighield met
kwesties van publieke aard en stut:lie maakte van hetgeen zich buiten
zijn fabriek afspeelde, greg Diepen onmiddellijk de kans om een
deel van zijn theonie voor te dmgen. Hij deed dat zo gedegen det de
voorzitter niet kon nalaten na beeindiging van de,Atoespraak" op te
merken dat de 1)eleefdheid hem de verplichting had opgelegd niet
te storen!

Oak aan het einde van het verhoor reageerde Diepen direct, toen
hem gevraagd werd of 4 eigener beweging nog mededelingen had

203) aw., blz. 46.
204) L. G. de Wijs, Een blik in het verleden en heden: 140 jaren Gebr. Diepen
(Tilburg 1948), blz. 12.
203)  Kamerstukken zitting 1886-1887.  - 105. Enqutite  betreffende  werking  en  uit-
breiding  der  wet  van   19  september   1874  (Smatsblad  no.   130)  en  naar  den  toestand
van fabrieken en werkplaatsen. Getuigenverhooren no. 4 - Tilburg, blz. 89.
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te doen. Opnieuw volgde een betoog, waarin hij een gedeelte van
zijn theorie blootlegde.

Vergeleken  met de inhoud  van  zijn pas verschenen brochure

verkondig(le Diepen vanzelfsprekend niets nieuws. Een opmerkelijk
detail was echter nog wel dat hij tij(lens zijn verhoor ree(is Meek te
hebben kennisgenomen van de verslagen der Amsterdsmse „ver-
horen", nauwelijks twee weken eerder gehouden, hetgeen een indi-
catie mag heten voor de terrier-achtige manier waarop Diepen zich
van de actuele  gel)ellitenissen  op de hoogte hield 206.

In het tijdschrift Studian kwam de naam Diepen ter sprake in
verband met enige van zijn opvattingen op sooiaal terrein. Pater van
Gestel publiceerde in  1887 een opstel over Rechten en plichten van
het kapitaal, waarin Armand Diepen meermalen werd zvernoemd 207.

In de inleiding liet Van Gestel een geluid horen dat - hoewel ver-

moedelijk onoyzettelijk - sterk met een bepaald inzicht van Diepen
congruent was. In(lien zijn studie in handen mocht Aomen qan een

economist, verzocht Van Gestel dlem te willen bedenken dat hij zith
tot alle lezers van Studien wendde, waarvan velen weinig of geen
boeken op thet terrein der economie hadden gelezen. Vandaar vele
omschrijvingen van en toelichtingen bij termen en formules van die

wetenschap!
Hij wilde zich trouwens niet verdiepen in abstracte bespiegelingen,

maar zich bij het meer concrete houden. Hoewel Van Gestel het nut
der economie niet ontkende, mits zij niet 1te aprioristisch werd,
scheen hem deze wetensehap andemijds ook niet volstrekt noodzake-
lijk toe. Met name was hij het niet eens met diegenen, die de toen-
malige slechte gang van zaken toeschreven aan de onbekendheid
met de eerste beginselen der economie bij velen die op de loop der
maatschappij grote int,loed hadden.

Van Gestel vermeldde indutrielen te hebben gekend die nooit

20') a.w., blz. 85,86,89/90.
ew)  A. van Gestel, Rechten en plichten van  het kapitaaL  in StudiEn  1887 (dl 29),
blz. 1-63.
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een 6-k over staathuishoudkunde hadden ingezien en die niette-
min een mooi kapitaal hadden weten te vormen, waarmee zij hun
werklieden als gelukkige mensen konden doen werken en hun on-
derneming tot een zegen voor hun gemeente wisten te maken.

Cezond verstand, werklust, oppassendheid en niet in het minst
christelijke zin en Godsvertrouwen waren niet zelden een voldoende
richtsnoer  in  de schijnbam doolhof,  vond Van Gestel 208.   Het  is
of men Diepen hoort spreken, die immers ook zo graag voor de
„practicus", de „niet#wetenschappelijke man" doorging.

Voor Diepen had Van Gestel veel waardering. Tot tweemaai ooe
noemde hij het broahuurtje Het arbeidersvraagstuk een „(zeer) ge-
waardeerd werkje". Op enkele punten bleek hij het met Diepen eens
te zijn. Met name was <lit het geval waar hij op basis van de uit-
komsten der parlementaire enqu8te  van   1887  de  „dwaze  toepassing
van het vrijhandelsstelsel" aanwees als de grote oorzaak van de toen
in Nederland heersende malaise. Wat Diepen daarvan in geschrifte
had geeegd, was overtuigend en had aan kracht gewonnen doordat

bijna alle industrielen voor de EnquBtecommissie eensluidende ver-
]daringen hadden afgelegd.

Bovendien was hij van hetzelf{le gevoelen als Armand Diepen,
waar deze in het inkomen van een patroon meestal twee elementen
aanwezig aditte: tkapitaalrente (als hij zelf <kapitaalverschaffer was)
en ar*bddsloon, voor zijn dirigerende aTbeid.

Daar stond tegenover dat Van Gestel op mening punt met Diepen
van mening verschilde. Zo was hij het niet eens met diens ontken-
ning van de strijd van het kaphal tegen de arbeid, omdat volgens

Diepen de kapitalist gehee] onschuldig zou zijn.
De arbeid had niet altijd het recht aan haar zijde, cverre van dear,

maar bij het oplossen van het arbeidersvraagstuk moesten in alle ernst
de argumenten van de tegenstanders gewikt en gewogen worden.

Van Gestel had eender gesteld dat er sprake kon zijn van een niet

209 t.a.p., blz. 1/2.
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vrijwillig aangegaan apbeidscontract. In zijn brochure was Diepen

niet zo ver uit elkaar lagen als bij oppervlakkige lezing zou kunnen

schijnen. Waarschijnlijk ging Diepen uit van een arbeidscontract
voor bepaalde, tijdelijke arbeid, Waamp inderdaad vraag en aanbod
beslissend  waren. Maar wanneer  in vele gevallen werklieden  zich

jaren lang blijvend verbonden hadden met 66n fabriek, waar zi j niet
weg konden, waar zij als het ware in een gedwongen toestand ver-

keerden, dan was daar sprake van een niet vrijwillig aangegaan (ge-
continueerd) contract.

Nog twee punten waren er waarop Van Gestel afweek van wat

Diepen had verkondigd: het geestdodende van fabrieksarbeid 2n de
exploitatie  van de arbeid  door  het  kapitaal.  Wat het eerste betreft
had Diepen voor de Enqu6tecommissie het geestdodende van alle
arbeid bestreden. Van Gestel wees daar·tegenover op de realiteit
uiterste taakdifferentiatie en continue herhaalarbeid.

De tweede - schijnbare - tegenspraak voltrok zioh in verband
met Diepens stelling: „De arbeid wordt niet geexploiteerd door het
kapiwal". Het was Van Gestel lang een readsel gebleven hoe Diepen
tot (lie stelling was gekomen, maar bij lezing van diens verkaring
voor de Enqudtecommissie was het hem duidelijk geworden. Tereeht,
meende Van Gestel, had Diepen de aandacht gevestigd op de over-
drijvingen in de verklaringen over de overmatige arbeid van kinde
ren. Maar overigens was belangrijk, dat Diepen „exploitatie" noem-
de: „het zich toeaigenen wat feitelijk een ander toekomt", hetgeen
naar zijn mening niet het geval was bij lang werken, want dat werd
betaald!

Op die manier onderscheid<le Diepen zich, vond Van Gestel, in
zijn uitleg van het woord „exploitatie" van alle niet-socialistische

schrijvers over het arbeidersvraagstuk. Behalve de plicht van strikte

rechtvaardigheid had de werkgever nog plichten van christelijke
naastenliefde te vervullen. Wanneer hij die niet nakwam, noemde

Diepen dit niet en de chnistelijke schrijvers dit weI exploitatie. De
verklaring hiervoor was te vinden bij Diepen zelf, (lie immers ver-
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klaard had de uitleg van „exploitatie" aan de socialisten te hebben
ontleend. Wie had (lit, vroeg Van Gestel, kunnen vermoeden> Het

gevolg zou, naar zijn mening, zijn dat Diepen en de christelijke
schrijvers elkaar wederkerig niet konden verstaan.

Van Gestel herhaalde dat, wat hij en zijn confrt res exploitatie
noemden, hieruit bestond dat de werkgever uit winstbejag aan zijn
ondergeschphten ndet gaf wat hij hen geven moest, hetzij volgens
de strikte reehtvaardigheid, hetzij volgens het gebod der christelijke
naastenliefde. Het was hem aangenaam op dit verschil in woord-
betekenis te kunnen wijzen, omdat Diepen en hij het bij schijnbare
tegenspraak in principe toch eens konden zijn.

In dit gevoelen was hij gesterkt door Diepens verklaringen ten
overstaan  van  de  Enqudtecommissie 209.

Binnen enige maanden na zijn getuigenis voor de EnquBtecommis-
sie, maar buiten elk verband daarmee, publiceercle Diepen opnieuw
een brochure, waarin sociale vraagstukken werden aangesneden. Het
geschrift was een bewerking van aDDikelen, die als reactie op een

redevoering van Pierson  in  Den Haag (februari   1887),  in  het  Dag-
blad van Zuid=Holland en 's-Gravenhage waren verschenen 210.

Pierson had, m vermeldde Diepen, in zijn redevoering zowel naar
afl)raak als naar opbouw gestreefd. Hij had de denkbeelden neerge-
haald van hen die durfden te spreken van een mogelijkheid tot
„oplossing" der sociale quaestie. Dat was .immers je reinste kwak-
zalverij! Vervolgens had hij het herstel van de gilden en de terug-
keer tot het beschermende stelsel afgewezen als middelen om sociale
moeilijkheden te ovenvinnen,    en   het socialisme heftig bestreden.
Tenslotte waren volgens hem de ware middelen tot wegneming van
sociale moeilijkheden: de onthouding van sterke drank, de bevol-
kingsbeperking, de,invoering van de leerplicht, het toekennen aan
de arbeiders van een winstaandeel boven hun loon, betere vorming

MP) t.a.p., blz. 4/5, 8/9, 26/33, 40/41, 51, 58/60.
210)   A.   Diepen,   Mr.   N. G. Pierson   en   de   sociale quaestie (Gorinchem   1887).
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van de leerlingen op de fabrieken en grotere rechtvaardigheid van
de kant der werkgevers.

Zoals te verwachten was, kon Diepen het maar op 66n punt met
Pierson eens zijn: op het stuk van de bestrijding van bet socialisme,
hoewel hij zich ander·zijds wel afvroeg, of zich onder de middelen,
door Pierson ann de hand gedaan om de zieke maatschappij te ge-
nezen, er niet bevonden die alleen maar geschikt waren om nieuw
voedsel te geven aan het bestreden socialisme: gewenste rechtvaar-

digheid van de werkgevers (waren zij dan schuldig, vroeg Diepen),
toekennen van winstaandeel, leerplicht, enzovoort.

Dit was niet de weg waarlangs Armand Diepen de sociale proble-
matiek wilde benaderen. Zijn wijze van benadering bleef onverkort
het door Pierson in 66n adern met de gilden verworpen beschermen-

de stelsel, naar zijn mening het stelsel van de toekomst, „omdat het
is het stelsel van 't gezond verstand, gepeard aan ware theorie. Wel-

licht zijn de dagen niet meer verre, waarop de economische weten-
schap dit stelsel met evenveel warrnte zal aanbevelen, al zij het nu

bestrijdt". Overigens braeht Diepen in due brochure niet zo veel
nieuws te berde en lichtte hij eigenlijk met weer wat andere woor-
den de gedachten uit zijn eerdere gesehrift nader toe. Interessant wa-
ren daarom alleen zijn opmerkingen over determ „sociale questie" zelf.

Zijn vmag was: wat bedoelde men, als er over de sociale questie
werd gesproken. Had men daarbij op het oog de ongelijkheid der
standen en der inkomsten; de armoede ener- en de rijkdom ander-

zijds; de daaruit voortvloeiende ontevredenheid, misnoegdheid, na-
ijver bij de mindergegoeden en de opwekleing der hartstochten, het
drijven der onruststokers en betreurenswaardige botsingenP Als dat
de „sociale quaestie" was, dan was zij ook volgens Diepen onoplos-
baar. De onvolmanktheid der mensen in hun doen en Maten, in hun
wetgeving, in hun kamlater en inborst naast het verschil in rijkdom
en stand met „sociale quaestie" te bevitelen, was zijns inziens niet
goed mogelijk. In dat geval was zij .tegelijk met het ontstgnn der
wereld gegeven.

„Meent men echter, dat er eene sociale quaestie bestaat in dien
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zin, dat er wanverhoudimgen zijn gel)oren, hetzij onder invloed der
verkeersmiddelen, hetzij door de uitbreiding der industrie, hetzij
door welke oorzaak ook, en dat, als gevolg van dien, niet een ieder
meer verkrijgt wat hem rechtvaardig toekomt, de een te veel ont-
vangt, de ander te weinig, - dan antwoord ik, op gevaar af door
Mr. Pierson voor kwakzalver te worden gehouden: neen, die toe-
stand bestaat niet en er is in mijii oog geen ander soeiale quaestie
dan deze, dat men meent dat er eene is".

En verder: „Men kieze partij. Men zegge: „Er bestaan maatschap-

pdijke onrechtvaardigheden", doch dan late men het socialisme vrij
ze uit te meien, of: „er bestaan geen fouten in (le natuurlijke wetten,
die de maatsehappij beheerschen", en dan bestaat er ook geen sociale

quaestie. Dat er geen sociale quaestie in dien zin bestaat, is zeer
beslist mijn gevoelen".

Deze mening baseerde zich hierop dat in de bestaande maatschap-
pij de beloning van elke arbeid, van welke soort en door wie ook
verricht, van rijken en van armen, afhankelijk was van de nuttig-
heid van die arbeid, dat wil zeggen van de eigenschap ,behoeften te
kunnen bevredigen. Met het stijgen van de nuttigheid, met de war
de van de arbeidsvruchten, steeg <le beloning eveneens, zonder dat

daarbij van willekeur sprake was. De scharenslijper, de matten-

vlechter, de arts, de advocaat en de werkgever, zij allen genoten
volgens Diepen een arbeidsbeloning in verhouding tot de nuttigheid
van hun diensten. Eenzelfde redenering was eveneens op te zetten
voor bespaarde arbeidsproducten (kapitaal en eigendom), die aan-
wendbaar waren, nuttigheid verkregen en beloond werden.

Was er dan, bij afwezigheid van een „sociale quaestie" helemaal
niets mis, zij het clan niet Indt de maatschappij, dan toch in de maat-

schappijP Dit laatste bestreed Diepen geenszins. Hoe men ook dacht
over het al of niet bestaan van een maatschappelijk vraagstuk, nie-
mand zou naar zijn mening kunnen ontkennen, „dat er sociale

moeilijkheden, en onder deze in de eerste plaats gedruktheid in
zaken, malaise, gebrek aan  werk te bekampen" waren mi

211) a.w., biz. 5-12,24,39-41.
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Hoe hij dacht over de wijze van bestrijding van het „gebrek aan
weik" is uit het voorgaande voldoende gebleken!

Het duude meer dan twee jaar, voomleer Armand Diepen zich
opnieuw met zoveel woorden met de sociale problematiek van zijn
tijd ·bezighield.

Toen de wet van  5  mei 1889 „houdende bepalingen  tot het tegen-

gaan van overmatigen en gevaarlijken arbeid van jeugdige personen
en van vrouwen", in Met Staatsblad no. 48 was afgedrukt, kon hij
niet aan de aandnft weerstaan in een brochure, getiteld De arbeids-
wet 212 te proberen aan te tonen dat die wet door Tilburg een hoogst
schadelijke en belemmerende wet zou blijken te zijn en wel op vier
punten:
a. de #beperking van de arbeid van jeugdige mannelijke en van

vrouwelijke werldieden tot elf uur per dag,
b. het verbod dezelf(le werklie(len v66r 5 uur voormiddag en na

7 uur namiddag te doen werken,
c.  de verplichting tot ophangen van een lijst, waarop de werktijden

van die werklieden stonden vermeld,
d. de onduidelij]Qheid van de wet, waardoor onzekerheid ontstond

omtrent de opgelegde en op te leggen verplichtingen.

Erger nog: de wet moest, conform het woord van de Tilburgse afge-
vaardigde Mutsaers in de Tweede Kamer, voor de wolstad als een
soort strafwet worden aangemerkt, een strafwet die men werkelijk
niet had verdiend.

Het geringe enthousiasme van Diepen stond in flagrante tegen-
stelling tot de warme ontvangst die het wetsontwerp in de volks-
vertegenwoordiging had gekregen. Dit was hem tegengevallen, om-
dat de parlementaire Enquhecommissie, die :tooh de meest bevoegde

beoondelaar in deze matene was, ondanks gedeeltelijke partijdigheid
en aprioristisch optreden, niettemin gematigd was geweest in de

2,9   A.   Diepen,   De arbeidswet (Tilburg   1889).
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oordeelvellingen en begrip had opgebracht voor het ongewenste van
knellende banden voor de industrie en van benadeling der arbeiders
in hun beloning. Bovendien was de nieuwe wet zijns inziens, ver-
geleken met de wetgeving in landen als Duitsland, Frankrijk en
Engeland, ukgesproken ver gaande en hield zij minder dan dAAr
rekening met het verschil van toestanden in de diverse bedrijven.
Dit alles maakte dat Diepen de wet van ingrijpen{ie en zelfs van te

ingrijpen(le aard moest noemen, wat naar zijn overtuiging bevestigd
zou worden door het nadeel in beloning dat degenen, die zij heette
te 'beschermen,  in niet geringe mate zouden gaan ondervinden 213.

Het heeft weinig zin verder in te gaan op de concrete problema-
tiek  van de Arbeidswet   1889  en de Tilburgse reacties  er  op,   maar

Diepen zou zichzelf niet zijn geweest, als hij ook deze brochure niet
had,benut tot het debiteren van bepaakle denkbeelden.

De eerste had(len betrekking op de loonvorming en werden hem
ingegeven als reactie op opmerkingen, in de Tweede Kamer gemaakt.
Er was daar gezegd dat men in een toestand verkeerde, waarin de

belangen van de arbeider in strijd waren met die van de werkgever,
niet uit de eard der mak, maar feitelijk. „Want de arbeider heeft
aan den patmon niets :te bieden dan zijn werkkracht", aldus gaf
Diepen de in de Tweede Kamer gesproken woor{len weer, „en de
patroon verlangt van den afbeider al de werkkracht, die diij geven
kan, tegen een loon, dat geregeld wordt naar wetten, welke men
niet alleen terecht ijzeren wetten 1noemt om de wijze wearop zij
werken, maar ook om de onbarmhartigheid waarmee zij worden

toegepast".
Diepens repliek luidde: „Ik maak er dezen afgevaardigde geen

grief van dat hij zulke denlobeelden koestent. Het is bekend. dat in
onzen tijd socialisten, socialen en christelijk-soc:ialen geen andere
begrippen zijn toegedaan. En dem drie groepen maken wellicht
negen tienden uit van hen, die zich aan deze zaken laten gelegen

.

liggen, althans daarover dn het openbaar spreken en schrijven.

21') a.w; blz. 3-8.
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Zij waren naar zijn mening dwalenden, zowel met betrekking tot
de wijze waarop het loon tot stand kwam, als ten aanzien van de
toepassing van de zogenaamde „ijzeren loonwet". Zoals hij al eerder

had geschreven, was de ijzeren loonwet fout. Het loon achtte hij
niet afhankelijk van het aantal handen. Arbeid was geen koopwaar.

Naarmate de levende werkkracht in grote hoeveelheid aanwezig
was, waren ook de arbeiders en met hen hun behoeften in grote hoe-
veelheid voorhanden. Hoe meer zij werkten, hoe meer zij behoefte
hadden aan de producten van andere werkers. Wat betreft de toe-
passing in de practijk van het leven, meen(le hij te mogen opmerken
dat tussen geen partijen de waarde van de aangeboden en aanvaarde
dienst met minder onbarmhartigheid werd geregeld dan tussen werk-

gever en werknemer. Veel minder dan in alle an(lere relaties, waar-
bij betaald moest worden, kon de werkgever proberen slechts die
beloning te geven, waarmee hij juist nog kon volstaan.

„En handelt hij nu en dan zooals het publiek, de grossier, de
winkelier, de werkman gewoon zijn te handelen, en handelt hij zoo
omdat wellicht het voortbestaan zijner fabriek, dus ook het lot zijner
werklieden, daarvan afhankelijk is, dan blijkt gewoonlijk dat het

"„vereenigingsleven tussohen de arbeiders, hetgeen de geachte af-
gevaardigde schijnt dood te wanen, in waarheid nog geenszins te
niet is gegaan, en dat de werklieden geen menschen zijn, die zich
zoo gemakkelijk aan eene zelfs billijke loonsverlaging onderwer-

pell....".
Diepen stelde zich de vraag, waarom de werkgever zo zeer ·belust

zou zijn op exploitatie van de arbeiderP Uit louter winstbejagP Alsof
daar niet tegenover stonden:
a. de christelijke liefde
b. de menslievendheid of humaniteit,
c. het verlangen door te gaan voor een goede meester,
d. de zucht van zioh te doen spreken,

e. het menselijk opzicht,
f. de vrees voor de publieke opinie,
g. de wetenschap dat ontevreden arbeiders slecht werkten!
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Was de industrieel dan misschien een slechter mens (lan een ander,
zonder goed hart, sehraapzuchtig en waardering koesterend voor de
meesterknecht, die arbeiders uitpersteP Op dergelijke stellingen ver-
waardigde Diepen zich niet in te gaan. Hij gaf toe dat de ene indu-
strieel meer hart had voor zijn mensen dan de andere, en dat in de
industrie misbruiken voorkwamen, waaronder overmatige arbeid.
Maar dezelfde toestanden signaleerde hij ook buiten de industrie!

Hij bestreed evenwel de mening dat de industrieel „uiteraard" zijn
arbeiders exploiteerde.

Het tweede wat in <lit verband vermeldenswaardpg lijkt, hing
samen met de moeilijkheden die Diepen verwachtte in de industrie

van Tilburg, indien de Arbeidswet werd uitgevoerd. De fabrikanten
in deze gemeente hadden de keuze uit drie mogelijkheden, waarvan

hij er twee: beperking van de arbeidstijd van de volwassenen en
ontslag der 12 h 15-jarigen op zijns inziens goede gronden (vermin-
dering van productie en derhalve vermindering van verdiensten voor
de arbeiders enerzijds en desorganisatie in het productieproces, waar-
bij jongens onmisbaar waren, andemijds) verwierp, en de derde als

volgt benaderde.

Zij bestond in het plaatsen van extra machines, waarvoor grote
uitgaven moesten worden gedaan en die met een aanzienlijk gel-
delijk verlies gepaard zouden gaan. „Ik *houd mij overtuigd", no-
teerde Diepen, „dat elk industrieel zich gaarne eenig geldelijk offer
ten bate zijner werklieden zou getroosten, en waar het gaat en de
kosten niet te aanzienlijk zijn, liever zijn inrichting zou veranderen

"dan een gedeelte van zijn werlovolk ontslaan.
Er was echter meer. Stabiliteit, m was in de Tweede Kamer ge-

zegd, was voor werkgever en werkman hoogst gewenst. Tegelijk
vernam men echter uit veler mond dat voorlopig op het gebied van
de sociale wetgeving niet aan stabiliteit te denken viel. De wet van
1889 was een „bescheiden" eerste stap genoemd. Andere sociale wet-
ten werden voorbereid. Een staatscommissie zou in het leven worden
geroepen om het onderzoek naar de arbeiderstoestan<len voort te
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zetten. Daarbij zou ook op de toestand van de volwassenen worden

gelet.
Wie waarborgde dan de industrielen dat men niet binnen zeer

weinige jaren bij wettelijke regeling zelfs de arbeid van volwassenen
ging beperkenb Dit alles voerde Diepen tot de conclusie dat in het
„tijdperk van zich opvolgende sociale wetgevingen", dus van grote
instabiliteit, de industrieel zich wel tweemaal zou bedenken, alvorens

hij aanzienlijke wijzigingen in zijn fabrieken aanbracht. Elke wijzi-
ging kon immers door een verandering in de wetgeving blijken voor
niets te zijn geschied. Ook de derde mogelijkheid leidde derhalve
niet tot een positieve keuze! 214.

Gaven Diepens opvattingen op economisch gebied meermalen
aanleiding tot adhesie of afwijzing, minder aandacht hebben zijn
uitingen op sociaal terrein ontvangen. Behalve de reactie van pater
Van Gestel, die hiervoor werd weergegeven, troffen wij alleen een
artikel van Goeman Borgesius aan, geschreven naar aanleiding van
de zojuist Ibesproken brochure De arbeidswet 215.

Goeman Borgesius, een der leden der parlementaire Enqudtecom-
missie van 1886, begon zijn uitvoerige en becommentarierende re-
censie 'met er aan te herinneren dat Diepen, „de bekende strijder
voor protectie", zoals hij hem noemde, blijkens zijn getuigenis voor
de Enqudteeominissie en ook weer gezien zijn brochure, een tegen-
stander was van wettelijke maatregelen die strekten tot bescherming
van de arbeid. De Ar1beidswet 1889 was volgens Diepen, - zo rele-
veer<le Coeman Borgesius -, noch billijk, noch nuttig, noah be-
schermend, maar integendeel nadeel berokkenend aan de personen
die zij heette te beschermen.

Een van de bezwaren van Diepen was dat de wetgever meer be-
perkingen had opgelegd dan de parlementaire EnquBtecommissie had
aanbevolen. Coeman Borgesius gaf toe dat de wetgever de adviezen

214) a.w., blz. 36-40, 50.
215) H. Goeman Borgesius, De Arbeidsivet en hare uitvoering, in De Economist
1889, blz. 659-678.
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in het eindrapport der enqudte niet slaafshad gevolgd, maar even-
zeer was waar dat bijna alle kamerleden die lid van de commissie
waren geweest, v66r de wet hadden gestemd en dat zij zelfs de mi-
nister warm hadden gesteund bij de verdediging van maatregelen
die door de Enqudtecommissie niet waren aanbevolen.

Ziah ·beroepen op de oommissie was te meer onjuist, omdet ver-
schillende van haar voorstellen veel verder gingen dan in de wet
was gerealiseerd. Goeman Borgesius somde er een viertal op:
1) verbod van nacht- en zondagarbeid voor jeugdigen niet *beperken

tot fabrieken en wenkpleatsen;
2)   bescherming der  jeugdigen  niet  tot   16  jaar,  maar  tot   18  jaar;
3) voor vrouwen en jeugdigen dagelijkse rusttijden van 2 uur in

plaars van 1 uur;
4) maatregelen in belang van veiligheid en gezondheid der werk-

lieden.
Op al die punten ging de wet minder ver dan de commissie had
gewild. Het was inconsequent zo te ageren, vond de recensent, en
het had er alle schijn van dat de commissie alleen maar dienst moest
doen om op te komen tegen de bepalingen die de fabrikant het
meeste last bezorgden.

Goeman Borgesius besprak enige punten die Diepen een doorn
in het oog waren en trachtte de argumenten die deze voor zijn
oppositie aanvoerde te ontzenuwen. Hij vroeg zieh af wat Diepen
met zijn cratiek wilde bereiken. Een beweging in het leven roepen
om aan te dringen op wijziging van een nog niet eens in werking
getreden wet7 Van een dergelijk plan bleek niets. In zijn advies aan
zijn medefabribnten kwam voor: aandrang op de minister uit te
oefenen, ten einde in afwijking van de wet vergunning te krijgen
vrouwen en jeugdigen   12  uur  per  dag  aan   het  werk te mogen  hou-

den, en wel een doorlopende vergunning.
Goeman Borgesius toonde aan dat dit in strijd zou zijn met de

letter en de geest van de wet. Op het stuk van maximum werktijden
waren alleen tijdelijke vergunningen voor overwerk mogelijk, geen
doorlopende!
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Het advies van Diepen aan de fabrikanten van Tilburg noemde

het dagblad Het Vaderland daarom een „slecht advies" en Goeman

Borgesius was het daarmee eens; het spoorde aan, de minister iets
te vragen wat deze niet :kon en mocht toestaan. Hij vond het daarom
nodig een woord van protest te laten horen tegen Diepens poging

de Arbeidswet, nog voor deze in werking was getreden, in discrediet
te brengen. Hij had veel waardering voor Diepen. Deze was een be-

kend publicist en zelfs de warmste voorstanders van vrijhandel
moesten erkennen dat zijn opstellen over de protectie tot de beste

behoorden die in Nederiand waren verschenen. Maar het pleidooi,
dat hij naar aanleiding van de Arbeidswet ten beste had gegeven,
had geen andere verdienste dan dat het de minister, die die wet
moest uitvoeren, in hoge mate tot voorzichtigheid zou stemmen.

Goeman Borgesius' advies was: „Geef vrijstelling waar Ohet in het be-

lang van de industrie noodig blijkt, maar weiger waar men geen
ander argument weet aan te voeren dan dat efwijking van het wet-
telijk voorschrift gemakkelijker  zal  zijn" 216.

Van het posthuum verschenen boek De waarde en de waarde van

den handenarbeid (1895) was een niet onaanzienlijk gedeelte gewijd
aan sociale vraagstulcken, waarmee Diepen tijdens zijn leven was
geconfronteerd: de loonvorming, de veranderingen in de arbeids-

beloning, de ijzeren loonwet en het rechtvaardig minimumloon. Uit-
voerig ging hij  op alle onderdelen  in.  Hij  steunde voor zijn theorie

van de loonvorming op zijn hiervoor weergegeven opvatingen over
waarde en prijs.

Bij „de waarde van de handenarbeid" verstond hij onder „handen-
arbeid": „de arbeid der lagere klessen, en wel voornamelijk de loon-
arbeid die door lieden dezer klassen verriclit worde' 217.    L)on"  ge-

bruikte hij in de zin van de vorenomschreven handenarbeid. Op deze

wijze werden bij,woorbeeld dokters en kunstenaars, die evenzeer hun

216) t.a.p·, blz. 665/667, 676, 678.
217)   A.  Diepen, De waarde  en  de  waarde  van  den  handenarbeid  (Gorinchem   1895),
blz. 174.
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handen gebruikten, en ambtenaren en directeuren van N.V.'s, die
evenzeer loon ontvingen, van de beschouwing uitgesloten. Ten aan-
zien van de aldus opgevatte handenarbeid kwam Diepen tot de
stelling dat zijn waarde in elk concreet geval bepaald werd„door de
hoegrootheid van het offer ciat een bepaald persoon, sohatten(le de

nuttigheid....  van  een  bepaalden  arbeidsdienst of eener bepaalde
reeks van arbeidsdiensten, zich voorts rekensohap geven{le van het-
geen naar zijn meening het geringste offer is, waarvoor hij de be-
schikking over dezen dienst of deze diensten met al de daaraan ver-
bonden nuttigheden hn erlangen, en eindelijk de nuttigheid sehat-
tende we]ke het goed of de geldsom, die als offer zal dienen, in zijn
oog bezit, ibereid is ter verkrijging van dien dienst of dier reel(s van
diensten te besteden".

Deze stelling nader toelichtende kwam Diepen nog tot drie con-
stateringen:
1)  wat betreft de nuttigheid van de diensten der arbeiders, dat deze

dooreengenomen in het oog van de werkgever geen andere was

den dat ihij met hun hulp zelf de arbeidsbeloning genoot, waarop
hij - gegeven de klasse van bekwaamheid waartoe hij behoorde
en de mate van zijn werkzaamheid, risioo en verantwoordelijk-
heid - aanspraak mocht dven geklen;

2)  het geringste offer, waarvoor de diensten der arbelders verkregen
konden worden, bestond ddkwijls uit itwee elementen: het ge-
ringste bedrag waarvoor louter de embeid te kopen was en dat
afhing van de geringste eis van de werkman enerzijds, en bet
geringste bedrag, waarvoor zogenaamde bijkomende nuttiglieden
verkregen konden worden anderzijds. De hoogte van dit laatste

deel werd bepaald door de eisen van menlievendheid. fatsoen,
ijdelheid, menselijk opeiclit, enzovoort 218;

3) van de algemene waarde van de handenarbeid mocht evenmin

gesproken worden als van de algemene waarde van de ambte-
naren- en de ondernemersdiensten. Wel van de algemene

218) a.w., blz. 180, 187,200.
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loonstandaard van bepaalde groepen van arbeiders. Deze was,
volgens Diepen, op ieder gegeven tijdstip afhankelijk van de

omvang van de maatsohappelijke reele beloning die op haar beurt
door de maatsdiappelijke  productie  bepaald  werd 219,  dn  van  de
wet van de beloningsverhoudingen, die veroorzaakte dat de maat-

schappelijke reele beloning zich splitste in ongelijke porties die
in verhouding tot elkaar stonden als de waarde van de onder-
scheiden diensten en arbeidsverrichtingen. Deze beloningsver-
houdingen werden op hun beurt bepaald door al of niet een
betere opleiding, bekwaamheid, tennis, enzovoort; in bet alge-
meen: door (le (on)mogelijkheid meer medemensen van mede-
dinging uit te sluiten. Nu was, meende Diepen, het opvallende

bij het arbeidsloon dat de arbeiders zich vrijwillig van mede-
dinging uitsloten, omdat zij minder behoeften hadden, minder
uitgaven hadden te doen en dus minder loon verlangden, maar
vooral omdat zij in doorsnee een vast loon nastreefden en geen
behoefte diadden hun vaste betrekking in ·te wisselen voor het

risicodragende (klein)ondernemerschap.
Had Diepen op deze manier de basis gelegd voor zijn theorie van

het anbeidsloon, in *het vervolg van zijn studie ging zijn aandacht
allereerst uit naar de veranderlijkheid ervan. Daartoe maakte hij

om te beginnen onderscheid tussen geldloon (de uitdrukking van de
waarde van de handenarbeid in geld) en reeel loon (dezelfde waarde
in goederen gemeten). Ten aanzien van de verhou(ling tussen geld-
loon en reeel loon konden zioh drie mogelijkheden voordoen:
a)  het geldloonton veranderen, zonder dat het reele loon op merk-

bare wijze steeg of daalde.
Dit geschiedde, als de waardeverhouding tussen geld en goede-

ren of cliensten veranderde (bijvoorbeeld prijsstijgingen tegelijk

met loonsverhogingen), maar ook bij willekeurige niet met de
4hoegrootheid der maatschappelijke productie overeenkomende

21,) Uit zijn omschrijving valt op te maken dat Diepen hierbij op het oog had, wat
wij thans „nationaal inkomen", noemen.
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loonsverhogingen, die onherroepelijk met prijsstijgingen gepaard
gingen;

b)  het geldloon en het reale loon veranderden gelijktijdig, namelijk
als de toestand van het milverkeer en als gevolg daarvan de hoe-
grootheid van de elgemene voortbrenging een merkbare veran(le-
ring ten (on)gunste ondergingen;

c) het reele loon steeg of daadde, terwijl het geldloon standvastig
bleef, hetgeen zich voordeed, als de arbeid van het mensdbm
door de natuur op meer of minder dan gewone wijze werd be-
loond.

Diepen sprak ook van de wet der beloningsverhoudingen, die niet toe-
liet dat de aibeider op de duur te *arig Ibeloond werd in verhouding
tot zijn capaciteiten, maar die evenmin duldde dat hij een hoger
reeel loon mu genieten dan zijn deel kon zijn, gelet op de bdo-

.
ningen van de andere „voortbrengers en hun capaoiteiten. Ook
niet, als het hern, bij een ongewijzigde ,hoegrootheid der maatschap-
pelijke voortbrenging, gelukke een enigszins belangrijk hoger geld-
loon te bemachtigen. Bij zo'n algemene willekeurige loonsverthoging
zouden ongeveer in gelijke mate de arbeidsbeloning der ondernemers,
de beloning van de diensten der 1capitalisten en van die der grond-
eigenaars stijgen, dat wil zeggen alle bestanddelen van de prijzen
der goederen, dus de goederenprijzen zelf. Tegenover de inkomsten-
stijging van de arbeider uit de loonsverhoging zou dan dus evenzeer
voor hem een uitgavenstijging staan, dat wil zeggen zijn reele loon
mu niet vermeerderen. Ging het over partitle loonsverhogingen, dan
betekende het alleen dat de ene arbeider schade leed, waar de andere
voordeel genoot.

Heel iets anders was diet, volgens Diepen, als het geldloon steeg,
omdat de zaken overal goed gingen. Dan steeg niet alleen het geld-
loon, maar nam tevens de reele beloning der arbeiders toe, ondanks
de velhoging der goederenprijzen. De gunstige toestand veroorloofde
dan onder andere de loonarbeiders hun eisen hoger te stellen en het
hun toekomende deel in de gestegen productie machtig te worden.

Een ander punt waarop hij de aandacht vestigde, was dat het
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reele loon een voortdurende neiging tot stijging vertoonde, als men
tijdelijke afwijkingen als misgewas, rampen, storingen in het mil-
verkeer, en dergelijke altlians buiten beschouwing liet. De oorzaak
hiervan zocht hij in de intelligentie der mensen, die maakte dat
arbeid waar mogelijk lichter en vruahtbaarder werd.

„Elke nieuwe uitvinding, elke betere arbeidsverdeeling, elke oor-
deelkundige uitbreiding der middelen van vervoer, het toenemend
gebruik van kapitaal veroorzaken dat voor een gelijke hoeveelheid
menschdijken arbeids steeds meer product verkregen wordt, of dat,
zoo (le mensch tevreden ware met een zich steeds gelijk blijvende
hoeveelheid goederen, deze ten koste van minder arbeid verworven
zou worden", noteerde hij:

De mensheid koos zijns inziens constant het eerste, dus niet „ge-
lijk product voor minder arbeu", mear „meer product voor gelijken

arbeid", dat wil zeggen gestadige vermeerdering van de reele belo-

ning. Deze vermeerdering zou, volgens Diepen, steeds blijven door-
gaan, omdat het vernuft der mensen onuitputtelijk was, afgestemd

op het verlangen naar m66r. Een verlangen ovedgens dat steeds

coitiek zozi blijven uitlokken: ,#De ouden van dagen zullen wel im-
mer, nu en later blijven zeggen: in onzen tijd leefde men zoveel

eenvoudiger, en hoofdschuddend dekenteekenen   van den vooruitgang
afkeuren die zich in <le ruimere levenswijze der menschen openba-
ren; altijd zullen wel lieden gevonden worden, die tijdelijke crises

toeschrijven aan het „toenemend verteer", - maar nog eens, dit
„toenemend verteer" is een natuurlijk gevolg der immer aangroeiende
vruchtbaartheid  van  's  menschen  apl)eid" 220,

Het laatste hoofdstuk van zijn boek wijdde Diepen aan het onder-

werp: „Het reclitvaardge minimumloon". Hij begon met de passage

uit de encycliek Rerum Noverum te citeren, die betrekking had op
het anbeidsloon en die als volgt eindigde: Al is het dus waar, dat"

werknemer en werkgever vrij zijn in het treffen eener overeenkomst,

210) a,w., blz. 212-216, 231-240, 252-255.
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bepaaldelijk wat het loon aangaat; toch volgt altijd uit de natuurlijke
rechtvaardigheid eene wet, die hooger staat en ouder is dan de vrije
wil der contractanten, dat voor het onde*oud van een arbeider, die
matig en fatsoenlijk leeft, het arbeidsloon voldoen(le moet  zijn m.
Indien derhalve een arbeider uit noodzakelijkheid of uit vrees voor
erger al te harde voorwaarden aanneemt, die hij tegen wil en dank
wel moet aannemen, omdat de patroon of de ondernemer ze oplegt,
dan wordt hem tegen alle rechtvaardigheid in geweld aangedaan".

Diepen verwierp het verwijt dat de Paus de economische wetten
met voeten trad door de behoeften der arbeiders als maatstaf voor het
loon te beschouwen. 6 XIII had immers niet gezegd dat het loon
door de behoeften werd bepaald, maar alleen dat de laagste grens
van het loon behoorde te worden bepaald door de allernoodzakelijkste
behoeften. De arbeider was verplicht zijn leven instand te houden.
Voor het zich verschaffen van zijn noodzakelijk levensonderhoud
had hij alleen zijn arbeidsloon. Derhalve mocht dat loon, wilde de
wetkgever de reohtvaardigheid betrachten, niet onvoldoende zijn
voor het levensonderhoud van de (matige en rechtsohapen) arbeider.
Tussen deze uitspraak van (le Paus en de bewering dat de behoeften
der arbeiders Met loon zouden regelen, was naar de mening van
Diepen een groot onderscheid.

„Het is niet geoodoofd, dat het minimumloon zekere laagste
grenzen overschrijde", dht had de Paus geleraard. In de regel was,
zoals terecht was opgemerkt vond Diepen, de arbeidsprijs vrij wat
hoger dan dit minimum, door Leo XIII in naam van de rechtvaar-

digheid voor de arbeider opgeeist.
Vervolgens gaf Diepen zieh moeite Thet beeld te schilderen, „dat

251) Diepen vond dat het woord „fatsoenlijk" voor tweeerlei uitleg vatbaar was.
Hij had de tekst gebruikt van de vertaling van P. Bruin, venverkt in diens opstel

„Rechtvaardigheid   en    arbeidsloon",    in   Studien    1892    (dl    39). De vertaling   van
De Tijd achtte hij juister: „Dat het loon niet zoo laag mag wezen, of een matig,
rechtschapen arbeider moet daarvan kunnen bestaan". De Franse tekst, uitgave
Befani-Rome, die naar verluidde onder toezicht van het Vaticaan bewerkt was, had,
volgens Diepen, de volgende inhoud: .... que  le  salaire  ne  doit  pas  Btre  insuf-
fisant A faire subsister l'ouvrier sobre et honn6te". - Diepen, a.w., blz. 282.
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zich Pater Bruin, Pater Lehmkuhl en met hen duizenden en hon-
derdduizenden hoogstachtenswaardige personen van de maatschap-
pelijke toestanden vormen". In dit beeld was sprake van „maatschap-
pelijke ongerechtigdheden", gepleegd ten nadele van de arbeiders.
Er moesben, zo werd verkondigd, veel hervormingen worden aange-
bracht, veel misstanden opgeheven, veel maatsdiappelijke onrecht-

vaardigheden weggenomen, veel persoonlijke ongerechtigheden on-
mogelijk gemaakt, voordat iedere a beider zou hebben wat hij hebben
moest. De splitsing der industriele wereld in enig schatrijke patroons
en  een  arme arbeidersbevolloing maakte de  maatschappij nietgelukkig.
Dat veel fortuinen aan wmakroepende onrechtvaardigheden hun
aanzijn dankten, en dus de anbeider niet altijd het loon ontving dat
hem toekwam, waren in (lit beeld verschrikkelijke waarheden. En
dat, terwijl krachtens de natuurlijke en christelijke rechtwaardigheid

degene die „eene volle mannelijke kracht voor den arbeid (kon) bij-
"

brengen in staat moest zijn zichzelf en zijn huisgezin overeenkom-
stig zijn stand te onderhouden, inclusief (le mogelijkheid van enig

sparen voor de dagen van arbeidsongeschiktheid.
Onrechtvaardig was het, door eerst het leeuwenaandeel voor „het

werkelooze kapitaal" af te zonderen, het arbeidsloon beneden de
aangegeven hoogte neer te drukken. Vooral ook om deze reden

(Lehmkuhl): „Wanneer de ontwikkeling der menselijke maatschap-
pij, door de uitvinding en voortdurende volmaking van allerlei ma-

chines, niet den weg der alles verslinden<le groot-industrie had inge-
elagen; wanneer de machine in plaats van alleen het ·kapitaal de
arbalskracht ten bate kwam; dan zou de zelfstandig gebleven er-
beider in het algemeen zooveel verdienen dat hij zonder overmatige
inspanning zichzelve en zijn huisgezin goed kon voeden".

In het raam van dit „beeld" kon Pater I,ehmkuhl ook nog sehrij-
ven: „Daalt echter over het algemeen het arbeidsloon tot beneden
de behoeften van een bescheiden huisgezin; of leveren de verschil-
lende industrieen niet zooveel op, dat de zoogenaam(le dividenden

een dergelijken loonstandaard gedoogen; dan moge de afzonderlijke
industrie of de afzonderlijke industrieel misschien vrij zijn van on-

368



rechtvaardigheid: - maar dan zijn er toch meer dan waarschijnlijk
in de groote maatschappelijke wereld onrechtvaardigheden gepleegd
in het groot, die met al hare zwaarte neerkomen op de meer behoef-

tige arbeidende klasse".

Over dit, overigens nog enigszins uitvoeriger, citaat van Lehmkuhl
maakte Diepen in enkele voetnoten een aantal interessante opmer-
kingen, bijvoorbeeld:
a) werkeloos kapitaal. Wat verstaat men daaronder> Vertegenwoor-

digen de kapitaalrenten (niet te verwarren met het ondernemers-
loon) in de regel wel het leeuwenaandeelP Kan het arbeidsloon,
als de gezamenlijke beloning van kapitaal- en ondernemers-
dienst werkelijk belangrijk ds, wel neergedrukt wordenP

b) alles verslindende grootindustde. Op tien steden kwam nauwe-
lijks dan grote industrieplaats voor! Ondertussen bloeiden overal
tal van Aleine industrieen, handwerken, enzovoort. De ontwik-
keling der maatschappij Jn de grootindustrie hadden het leven
geschonken aan minstens evenveel Weine inrichtingen als zij
deden verdwijnen;

c) ihoe is het mogelijk de dwaling te verkondigen dErt de machine
alleen het kapitaal of, wat hier waarschijnlijk daaronder wordt
verstaan, de ondernemer bevoordeelt7 Meer machines betekende

immers meer productie bij gelijlablijvende arbeid, en dat weer:
hogere reele lonen!

d) Lehmkuhl bracht ook ter sprake de aan- of afwezigheid van „de

ohristelijke opvatting" bij de gehele maatschappelijke ontwikke-
ling. Diepen teken(le hierbij aan: „Ik wil niet beweren, dat de
christelijke opvatting beslissend op de ontwbkkeling gewerkt
heeft, noch hen weerspreken die van oordeel zijn dat eigenbelang
en baatzucht, helaas! een grotere rol spelen in de handelingen
der menschen dan christelijke liefde en humaniteit.
Maar ik zie langs tal Van wegen, door een wijze beschikking der

Voorzieningheid, het gehoor geven aan eigenbelang, soms san
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baatzuchtig eigenbelang, kortom het individualisme onder wel-
ken vorm het zieh ook moge vertoonen, uitkomsten opleveren
die vaak den medemensah ten goede strekken.
Zoo ook hier. Naarmate de industrie - nemen wij aan slechts

op winst bedacht - zich uitbreidde, heeft zij de arbeidsbelooning
der zelfstandige anbeiders, die hun zelfstandigheid wilden prijs-
geven en bij haar in dienst treden, verhoogd.
Het kon zelfs niet anders, want het was voor haar het eenige
middel om loonarbeiders te verkrijgen. En wat in den loop der
jaren in 't algemeen geschied is, geschiedt ook thans nog, wan-
neer zich te eeniger plaatse - op het land bijvoorbeeld waar nog
geen industrie bestaat - eene fabriek vestigt.
Aanstonds keert zij hoogere loonen of „verdiensten" uit dan ter
plaatse gebruikelijk zijn" 222,

Was Diepen het dan helemaal niet met de inzichten van de ka-
tholieke sociologen als de paters Bruin, Lehmkuhl en Van Gestel
eens..)

Het tegendeel was waar. Voor zover zij meer bepaald als mora-
listen optra<len en de leer van het reclitvaardige loon of rechtvaardige
minimum ontwikkelden, ging hij goeddeels met hen mee. Weliswaar

mu hij zich als werkgever niet in geweten gebonden achten aan de

zijns inziens de bedoelingen van de Paus in strengheid en ondui-
delijkheid overtreffende stelling van Bmin 223,  maar hij erkende

gaarne dat de billijkheid een minimum vorderde, dat in grote lijnen
beantwoordde aan datgene wat de drie genoemde sociologen ver-
langden.

222) a.w. blz. 282-284, 287-290.
m) Letterlijk: „In een industrie, die eene netto winst afwerpt, eischt de recht-

vaardigheid voor een arbeider die al den arbeid levert, welken men redelijkerwijze
van een arbeider kan verwachten, in het algemeen een minimumloon zoo groot,
dat hij met een huisgezin fatsoenlijk overeenkomstig zijn stand kan leven". Diepen
plaatste met name vraagtekens bij „met een huisgezin" (wat was dat7) en „over-
eenkomstig zijn stand" (opnieuw: wat was dat7), uitdrukkingen die in de heldere

formuleringen van de Paus niet waren voorgekomen - Diepen, a.w., blz. 28+287.
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Zijn mening week eehter grondig van de hunne af, waar zij
stelden dat dat minimum te vaak niet werd gehaald. Hij was het
tegenovergestelde gevoelen toegedaan. Waar zij meenden een grote
mate van onrecht te bespeuren, was hij van oordeel dat het aangaan
van arbeidseontracten met als basis een onrechtvaardig loon uiterst
moeilijk was en tot de uitzonderingen moest worden gerekend.

In diepste wezen sproot dat meningsverschil hieruit voort dat de
paters-sociologen volgens Diepen werkten met een „beeld", als hier-
voor in contouren getekend, en dat hijzdf zich liet lei{len door de
realiteit. Hij schreef dan ook: „Worden, met dit beeld voor oogen,
de eischen der rechtvaardigheid geformuleerd, of liever, wordt bij
het formuleeren dier eischen dit beeld voor oogen gehouden, dan
sluit dit in, dat men de reohtvaardigheid, niet in enkele afzonder-
lijke gevallen, maar in gmssen und ganzen met voeten getreden
aoht", en hij vroeg zich als realist af:„En toch, gaat men nauwkeurig
onderzoeken, wat is schier het eenige wat men vinden zal)"

Niet: de patroon gleehter, schmapzuchtiger, gieriger geworden dan
twintig, dertig, vijftig jaar geleden. Evenmin: het hapitaal de arbeid

uitzuigend en van lieverlede een steeds groter proportioneel aandeel
uit de maatsollappelijke productie maohtig Wordend. Nog minder:
door de uitbreiding der industrie de loonstandaard naar beneden

gedrukt en door invoering en vervolmaking van machines het reele
loon verminderd. Integendeel, Diepen vond als realist, „dat de nu
sinds vijftien jaren, hier meer dear minder heerschende malaise,
waaraan voorzeker de patroon geen schuld heeft, en die moeilijk ten
laste van den kapitalist gesteld kan worden, niet bij uitzondering den
arbeiderstand gespaard heeft, maar dat ook deze stand onder haar

gevolgen lijdt, en wel voornamelijk in (Her voege, dat er meer werk-
loozen zijn dan in vroegere gunstige productieperioden, meer lieden

"ook <lie niet voldoende werk kunnen venkrijgen . DAt was ook de
reden dat de anbeidende klasse zieh misschien over het algemeen
met minder tevreden moest stellen dan in de voorafgaande jaren

"van voorspoed. „Misschien, want de steeds werkzame wet van de

vooruitgang had hoogstwaarschijnlijk bewerkt dat over het algemeen
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het reale loon de daling van het gemiddelde geldloon niet had ge-
volgd.

Niemand <lie oplettend rondkeek kon toch beweren dat de ar-
beidsprijs, het loon per uur of per stuk of per volbrachte taak, zo
laag gedaald was dat de werkman, mits hij geregeld werk had, hier-
van niet fatsoenlijk kon leven, met andere woorden dat hem het
rechtvaardige minimum onthouden werd. Evenmin was volgens
Diepen het in die tijd wijdverbreide oordeel juist dat fabrieks- en
loonwerkers door het kapitaal en de grote en rijke werkgevers ge-
exploiteerd werden.

Hij voerde hiertegen het volgende aan:
a)  elk positief bewijs ontbrak. De besehuldigingen, vooral in bladen

en tijdschriften, waren van algemene aard, nimmer concreet, en
hadden altijd betrekking op onbekende „anderen", die „elders"
hun practijken uitoefenden. Dergelijke geluiden kon men overal
vernemen, in Nederland, Belgie, Frankrijk, Duitsland;

b) de exploitatie op grote sehaal, bijvoorbeeld van het hele perso-
neel van een fabriek scheen hem onmogelijk toe, om de simpele
reden dat de werkgever te veel afliankelijk was van het hele
personeel als zodanig en dat dat personeel in nauwe aaneenslui-
ting te veel kracht vond dan dat het zich met een onbehoorlijke,
onreehtvaardige bezoldiging tevreden zou laten stellen;

c) elke exploitatie op grote schaal zou, gesteld al dat een werkgever
daartoe de macht bezat, niet wor(len toegepast, omdat die werk-
gever het niet zou wagen! Van geweten, besef voor recht en
billijkheid, verachting van de anderen, naastenliefde, humani-
teit, menselijk opzicllt - allemaal motieven die ook in de indu-
striale wereld een belangrijke rol speelden! - abstraherende,
verbood alleen al het eigenbelang de werkgever, die een greintje
ervaring en mensenkennis bezat, tot exploitatie of zelfs maar tot
een onbillijke bejegening van zijn ondergeschikten over te gaan;

d) zolang het tegendeel niet bewezen was, was moeilijk aan te ne-
men dat het besef voor recht en billijkheid bij de grote werk-
gevers zozeer uitgedoofd was, dat zij, aangenomen dat zij naar
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hartelust en zonder schade voor zichzelf hun werknemers konden
exploiteren, het ook zouden willen doen.

Het merkwaardige was nu dat op dit punt de meningen van de
„chnistelijk=socialen", zoals Diepen de peters=sociologen betitelde, en
hemzelf eigenlijk niet veel uiteenliepen, want ook de eerstgenoem-
den wilden individueel onrecht, schuld van de werkgever, onrecht-
vaardigheid van een afzonderlijke industrie of een afzonderlijke in-
dustrieel niet a priori voorop stellen en deze zelfs buiten besehou-

wing laten.
De scheiding der geesten tussen hen voltrok zich op het stuk van

de „maatsohappelijke onreclitvaardigheden" of „de onrechtvaardig-
heden in het groot in de groote maatschappelijke wereld". Daarover
hadden Lehmkuhl c.s. hun opvattingen, die door Diepen met
„beeld" werden aangeduid en die hij van  anttekeningen had voor-
zien, maar die hij niet tot de zijne kon maken.

Diepen besloot zijn boek als volgt: „De reeks maatschappelijke
onrechtvaardigheden laat ik nu rusten. Ook de oude klassieken der

Engelse school zagen allerwege maatschappelijk onrecht. De voor-
naamste hunner denrkbeelden, {lie (le geboorte van ,het soc:ialisme
voorbereidden, heb ik getracht in den loop van dit ·boek te weer-
leggen. Maar wat het individueel onreoht betreft, toonen boven-

staande gecursiveerde uitdrukkingen aan, dat er geen onoverbrug-
bare kloof bestaat tusschen de denkbeelden der christelijk-socialen en
de mijne, die ik in 't kort als volgt zou willen samenvatten:

Is het ruilverkeer verstoord en kwijnen dientengevolge handel en
nijverheid, dan is het de sahuld niet des patroons, zoo de waarde
van den handenarbeid betrekkelijk gering en het loon naar even-
redigheid laag is. Komt het ruilverkeer daarentegen in gunstiger
staat, dan kan de waarde van den arbeid niet gering en kan het loon
niet laag wezen. Het verheugt mij dat althans de eerste dezer mee-

ningen gedeeld wordt en ik durf de hoop koesteren, dat een aan-
dachtige lezing van dit boek ook de tweede meer en meer ingang
zal doen vinden" 224.

224) a.w., blz. 291-293, 296-308, 310-312.
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Het waren de laatste woorden die Diepen schreef, voordat hij
korte tijd later overleed!

Edn waardering door een tijdgenoot heeft hij niet meer kunnen
lezen. Het was die, welke verscheen in Studien van 1895, na zijn
dood, en die bestond in een korte besehouwing naar aanleiding van
de toezending van De waarde en de waarde van den handenarbeid
aan de redactie van het tijdschrift. Het was aan pater Bruin toever-
trouwd deze  besohouwing te schrijven 225.

Hij vermeldde dat de overledene zich niet geheel kon verenigen
met sommige stellingen en uitingen die hij in Studian had aange-
troffen en die hij gemeend had in een afzonderlijk hoofdstuk van

zijn laatste boek Ite moeten bestrijden. Bruin was van mening dat
die bestrijding niets te kort deed aan de gevoelens van anderen. Van

zijn kant zou hij graag in (le gelegenheid zijn geweest zich te ver-
weren, maar er bleef hem niets over dan het gevoelen van de ge-
storven schrijver te eerbiedigen.

Pater Bruin wilde echter niet stilzwijgend voorbijgaan aan de
laaste pennevrucht van Diepen. Hij schetste hoe deze, geen vrede
hebbende met de gangbare waardeleer, sinds jaren meer (lan eens de
pen had willen opnemen om haar te bestrijden en te weerleggen,

omdat zij naar zijn inzicht de bron zou worden van verkeerde en

gevaarlijke conclusies. Steeds werd Diepen er van weerhouden door

de overweging dat hij tegenover de gewraakte waardeleer een eigen
theopie zou moeten stellen, en tegen (lit werk had hij lang opgezien.
Nu lag het geschrift ter beoordeling. Dit oordeel viel gunstig uit.
De mening van een man als Diepen werd altijd met belangstelling
vernomen, ook al was men het niet altijd in alles met hem eens.

Betreurenswaardig was dat dit Diepens laatste werk moest zijn.
Zijn naam was gevestigd. Al zijn geschriften droegen het stempel
van ernstige studie en degelijkheid. Zijn lieengaan was daarom niet
minder dan een verlies voor de wetenschap!
Aldus de posthume beoordeling van Diepens werk door Bruin.

m) P. B. B. in Berichten nit de pers,   in   Studia:    1895    (dl   45),   blz.    512-514.
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HOOFDSTUK IV:

WAARDERING VAN ARMAND DIEPEN

§ 1. Inleiding

Toen wij onze studie over Diepen begonnen en de eerste na-

speuringen had(len gedaan, meenden wij te mogen verwachten dat
Armand Dig,ens optreden wel snel in de vergeethoek mu blijiken
te zijn geraakt en dat zijn naam in de 20e eeuw al gauw een onbe-
kende klank zou hebben gekregen.

Het is een van de verrassingen van ons nader onderzoek geweest
dat onze verwachting van het eerste uur niet bewaarheid is gewor-
den. Het optreden van Armand Diepen heeft zeker geen diepe voren

getrokken in de sociaal-economische geschiedenis van stad en land
en in de geschiedenis van het economisohe en sociale denken in
Nederland, maar frappant is mali wel dat de figuur Diepen in de
decennia die sinds zijn overlijden zijn voorbijgegaan telkens weer
aandacht heeft gekregen.

Weliswaar is dem eandacht voor een deel van niet meer dan
regionale of plaatselijke betekenis geweest, maar de ondernemer en
publicist Diepen is eigenlijk nooit geheel door het stof van de tijd
bedekt geworden.

Het meest verrassende was wel de ontdekking dat de studie die

wij onderhanden hadden niet het eerste, maar het :tweede san
Diepen gewijde proefschrift zou worden. Tot onze geruststelling
bleek tevens dat de eerste - Duitse - dissertatie zich beperkte tot
een klein onderdeel van Diepens activiteit als schrijver. In de vol-
gende paragraaf komen wij op deze Duitse studie nader tel:ug. Daar-
in zullen wij namelijk behandelen een twintigtal waardeoordelen
over de figuur Armand Diepen, tot uiting gekomen in de jaren ge-
legen tussen 1908 en 1959.

De aard van de vindplaatsen van deze meningen vertoont, zoals

te verwachten was, een grote variatie in kwaliteit en loopt uiteen
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van de genoemde dissertatie tot enige ongesigneerde krantenberichten.
Toch meenden wij te moeten beginnen met - voorlopig zonder
commentaar - alle oordelen over Diepen,die  ons terkennis kwamen,
te verwerken, omdat zij hunnen bijdragen tot de afronding van het
beeld van Diepen, dat in het voorgaande geleidelijk is gegroeid.
Bovenclien kan daardoor de achtergrond voor de proeve van een
eigen waardebepaling in §3- waaraan voorafgaand wij de waarde-
oordelen van derden zullen samenvatten en beoommentarieren

nog beter worden belicht.

§ 2. Waardering van Armand Diepen door latere generaties

De gevonden oordelen worden hier in chronologische volgorde
weergegven.

Bij gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de fabriek van
Diepen,     in      1908,     werd    door (le Tilburgse geschiedenisleeraar
B. Dijksterhuis een geden]tboek samengesteld 1. Aan het slot daarvan
sohetste Dijkstethuis Diepen als een vurig voorvechter van het pro-
tectionisme, die in zijn geschriften ijverig het vrijhandelsbeginsel be-
streed en door het publiceren van zijn denkbeelden telkens weer
door zijn tegenstanders tot nieuwe studie en ihernieuwd onderzoek
werd genoodzaakt.

Een expos6 van Diepens geschriften lar(leer(le Dijksterhuis met
waarderende uitspreken van tijdgenoten (J. D. Veegens, A. Beaujon,
H. Goeman Borgesius) en met een citaat uit „een der grote bladen"

(bedoeld werden de hoofdartikelen in De Tijd van 27, 28 en 30
november 1895), waarmee het laatste werk van Armand Diepen was

aangekondigd: „De ernst der overtuiging, de eerlijkheid en de zorg,
waarmede de heer Diepen zijn werk geschreven heeft, wettigen het
vooruitzicht, dat men zijne denkbeelden wegen zal en waardeeren,
zoals zij verdienen gewogen en gewaardeerd te worden".

Dat de overtuigde protectionist Diepen door anderen even heftig

1)  B.   Dijksterhuis,   Een   industrieel geslacht 1808-1908 (Tilburg   1908).
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bestreden was als hij zelf had aangevallen, behoefde volgens Dijk-
sterhuis geen verwondering te baren. Bewondering had hij voor de
wer,]akmcht van Diepen, die toch maar een reeks boeken en brochu-
res had geschreven, terwijl hij geheel alleen aan het hoofd stond
van een bedrijf van betekenis en hij bovendien de voortdurende zorg
had voor een groot gezin. Men kon zijns inziens gerust spreken van
een „eerbiedwaardige" reeks van geschriften, versehenen tussen  1886

en  1895, maar voorafgegaan  door veel studie, veel observatie en  veel
nadenken.

Dij ksterhuis nam ook met instemming het in de TUburgsohe
Courant  van 3 maart 1895 geplaatste en eerder  in De Limburger
Koerier verschenen „In Memoriam" van het toenmalige kamerlid
M. de Ras over, waarin hulde werd gebracht aan Diepen als onder-
nemer, als sociaal werkgever en als strijder voor diervorming op
economisch gebied. Bovendien werden daarin zijn godsdienstzin,
plichtsbetrachting, werkzaamheid en rusteloze ijver aan anderen ten
voorbeeld gesteld en werd in hem geprezen dat hij, een open oog
bezittende voor het leed en (le beproevingen van zijn medemensen,
ondanks zijn grote geestesgaven een eenvoudig en vriendelijk mens
was gebleven 2.

De aanwezigheid van een brief van de Utreahtse hoogleraar
C. A. Verrijn Stuart aan J. Diepen, de zoon van Armand, in het
familie-archief leidde tot de ont(lekking van de in § 1 reeds genoem-
de niet gepubliceerde dissertatie van mej. M. Lackmann 3.

Verrijn Stuart veronderstelde dat deze studie aan de zoon van

Diepen zeker veel voldoening moest hebben gegeven, omdat het
reeht liet wedervaren aan de arbeid van Armand. Zelf was Verrijn
Stuart niet overtuigd geworden van de juistheid van Diepens denk-

2)   a.w,   blz.   52-60,   64/65.
3) Maria Lackmann, Die Wertlehre des HoUbiders Armand Diepen. Eine kritische
Studie zum Problem des wirtschaftlicken Guterwertes. InauguI,al Dissertation ver-
fasst und der hohen rechts  und staatswissenschafdichen Fakultut der bayrischen

Julius - Maximilians - Universitiit zu Wiirzburg zur Erlangung der staatswissen-
schaftlichen Doktontirde vorgelegt (1922).

377



beelden over de waarde. Zijn brief eindigde met de mededeling dat
hij, als hij de dissertatie mocht behouden, deze gaarne een plaats
zou geven in zijn boekerij, „naast het boek van Uw Vader, die in
mijne herinnering is blijven leven als een zeer merkwaardig man,
die de behoefte kende aan zijn blik op de praktijk een dieperen
theoretischen grondslag te geven" 4.

Maria Lackmann schonkin haar (getypte!) proefsehrift van 151
bladzijden, ingediend bij de universiteit van Wurzburg ter verkrij-
ging van de doctorstitel in de staatswetenschappen, alleen maar aan-
dacht  aan  de  eerste   173  pagina's  van  het  boek van Diepen over de
waardeleer, uit 1895. Van pagina 125 af houdt haar dissertatie zich
bezig met „Der Gehalt der Diepenschen Leistung".

Naar haar mening openbaarde de gedachtengang van Diepen
zonder meer het streven, enerzij,ds een waardebegrip te ontwikkelen
dat op de subjectieve waarderingen in de psyche van het individu
terugging en anderzij{ls (lit begrip een dusdanige vorm te geven dat
het naar de objectieve evenwiohten van de prijsvorming op de markt
verwees.

Diepen probeerde zijn waardebegrip zo te funderen dat het tege-
lijkertijd de resultaten van de subjectieve en de objectieve metilode
in zich verenigde en aan de visies en eisen van beide methoden vol-
deed. Bovendien moest, volgens mej. Lackmann, Diepens waarde-

begrip hem in staat stellen de gemiddelde waardevorming, zoals die
bij een volledig evenwicht in het economisch leven plaats vond, als
„natuurlijk" te kwalificeren en daarmee de gerechtvaardigdheid te
verkondigen van de uit dem waardevorming voortvloeiende verdeling
van het nationale inkomen.

Maria Lackmann gaf als haar oordeel dat een poging, een wa aide-
begrip zo te redigeren dat (laarin (le motieven voor bekle soorten van
waarde samenvielen, noodzakelijkerwijze naar een van beide kanten
moest doorslaan. Ofwel zou deze poging pasklaar gemaakt zijn voor

4) Familie-archief Diepen, Handschriften van en stukken betreffende Armand
Diepen (inv. no 9).
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de onderstellingen van de objectieve methode (en daarom onder
andere onderstellingen onbruikbaar), ofwel zij zou, als zij klopte
met de algemene veronderstellingen van de subjectieve methode,
zonder de hulp van de objectieve methode niet uitkomen boven de

beschrijving van een subjeetieve ruilwaarde.
Haar conclusie was (lan ook dat Diepen daar, waar het ging om

het geldigheidsgebied van de subjectieve waardeleer, deze in geen
enkel opzicht kon verbeteren, en als hij dat toch wilde doen, in
fouten verviel.

Origineel en van betekenis scheen haar wel toe dat (led van zijn
waardeleer, waarin hij feitelijk, zij het formeel onjuist geconstru-
eerd, probeerde een brug te slaan van de subjectiviteit naar de
objectiviteit. Meer dan in de theorie van het grensnut gebeurde ac-
centueerde Diepen de in de subjectieve waardeschattingen gelegen
mogelijkheden voor de v:rije concurrentie. De theorie van het grens-
nut legde namelijk onvoldoende de oorzaken bloot, die de waarde-
rende individuen ertoe bewogen op de markt een uniforme prijs te
betalen. Bij de wet der beloningsverhoudingen van Diepen was,
volgens mej. Laokmann, sprake van een soort objectieve waarde-
theorie, die veel leek op de arbeidswaardeleer. Maar ook hier was
Diepen weer te zeer door de in oorsprong subjectieve motivering van
zijn waardebegrip bevangen dan dat hij een volledig sluitende po-
ging tot verklaring van het totstandkomen van objectieve waarden

via zijn wet der beloningsverhoudingen kon doen.
WeI waardevol en belangrijk vond Maria Lackmann in Diepens

wet der beloningsverhoudingen dat hij de werkzaamheid van de
ondernemer als arbeid beschouwde en de ondememerswinst als be-

1<ming van dee arbeid: de hoogte van deze beloning werd in Die-
pens opvatting mede bepaald door de concurrentie onder de leden
van de beroepsgroep der ondernemers.

Ten aanzien van de opvattingen van Diepen over de verdeling
van het nationale inkomen merkte de promovenda  uit   1922  op  dat
de waardeleer zich niet kon inlaten met de vraag naar de recht-

vaardigheid of onrechtvaardigheid van verdelingssleutels. De waarde-
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leer was een „zuivere" theorie en moest niet door ethische en andere
buiteneconomische ideeen gefrustreerd worden. Deze zou alles moe-
ten verklaren en begrijpelijk maken, ook situaties die uit normatief
oogpunt niet door de beugel konden.

Zij bevestigde noch ontkende de juistheid van een voorhan(len
verdeling. Dit gold ook voor de waardeleer van Diepen!

Haar dissertatie besloot Maria Lackmann met deze woorden:
„Damit besehliessen wir unsere Untersuchung der Diepenschen
Wertlehre und nehmen Abschied von einem Manne, dessen Werk
dem Praktiker des Wirtsohaftslebes alle Ehre macht und der Theorie
nicht unwichtige Anhaltspunkte fur den weiteren dornenvollen Weg
der v ligen und allseitigen Durchforschung aller mit der Wertbil-
dung in Zusammenhang stehenden Probleme zu bieten vermag" 5.

In een redactioneel hoofdartikel in de Nieuwe Tilburgsche Cou-
rant  van   1   en 3 februari   1923 ° werd aandacht geschonken   aan   de
in dat jaar plaats vindende polemiek tussen de seminarieprofessor

J. Aengenent uit Warmond en de Bredase jurist H. Pelster over het

rechtvaardig arbeidsloon. De redactie van de Tilburgse krant wees
er op dat ook Diepen reeds lang geleden zijn oog over de kwestie
van de „strikte rechtvaardigheid" op dit punt had laten gaan. In dat
kader vond (le genoemde redactie aanleiding een uitvoerige ken-
schets van de figuur Diepen te geven. Diepen  was een groot  indu-
strieel, maar ook een denker, die de vrucht van zijn gedachten in
verschillende werken neersdreef.

„Hij bewoog zioh in de wetenschap der economie, een geheel
abstracte wetenschap, waarbij men op zich zelf genomen zoo veel
kan phantaseeren als men wil. Niemand doet U wat. Maar Diepen
keek van zijn schrijftafel in zijn fabriek en hij kon zooveel gedachten
verzamelen als hij wilde....".

Als hij in zijn fabriek keek, moest de pracktijk hem echter we]

5) Lackmann, a.w·, blz. 130/131, 133, 134, 139/140, 145, 147, 149, 150, 151.
6) Nieuwe Tilburgsche Courant    1    en 3 februari 1923, artikel De „gangbare"
loontheorie I en II.

380



terughouden van al te grote buitelingen in de theorie. Zo bleef hij
realist, hetgeen de lectuur van zijn werken zelfs 30 jaar na zijn dood
nog belangrijk maakte.

Letterlijk staat dan geschreven:
„Wij, Katholieken, hebben - in ons land - feitelijk gebrek aan
zuivere economisten, wat ook heel begrijpelijk is. De economie is
een wetenschap met welker beoefening men het zout in de pap
niet verdienen kan. Fin terwijl jonge koppen, die zich tot deze
wetenschap voe]en aangetrokken in de niet-katholieke wetenschap-
pelijke wereld kans op benoeming tot professor hadden, om dan
hun wetenschap uit te breiden - voor een Katholiek was zoiets
tot voor korten tijd niet weggelegd.
Diepen nu  on zijn liefde voor zijn wetenschap volgen en kon er
zich offers voor getroosten, kon zijn werken doen uitgeven, onaf-
hankelijk van de vraag van het financieel succes, en hij heeft dat
met bewonderenswaardige energie gedaan. Zoodoende heeft hij de
rij der economisten, die tevens in de pracktijk stonden, met een
vermeerderd. Men heeft o.i. nooit genoeg aandacht aan zijn werk
geschonken. De liberale grootmachten - nu ja, zij haalden de
neus op, voor de protectionistische theoriean van dezen katholie-
ken „dilettant"....".

Dat ook de tatholieken aan Diepen te weinig recht hadden laten
wedervaren, werd door de redactie van de Nieuwe Tilburgsche
Courant verkiaard uit het feit dat op het einde der  19e eeuw heel
weinig economisch onderlegden in (le #katholieke gelederen voor-
kwamen en in de pers geheel en al ontbreken. Toch had men toen
volgens het krante-artikel ongelijk gehad. Al behoefde men niet
alles van Diepen over te nellien - voor welke econoom gold dat
w617 -, men kon zijn oorspronkelijk en van grote geestkracht ge-
tuigend werk nog steeds met vrucht raadplegen. Wie dat verzuimde
liet van de ec:onomische hoogten een top onbenut, van waaruit men
een belangrijk uitzicht op het maatschappelijk leven had! 7.

7) t.a.p., 3 februari 1923.
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Bijna twee jaar later werd opnieuw in een redactioneel hoofd-
artikel over sociale rechtvaardigheid 8 herinnerd aan Diepen,  nu aan
zijn talentvolle stellingname tegenover pater Bruin. Deze stelling-
name had een plaats gevonden in het boek van Diepen over de
waarde. Diepen betoonde zich daarbij de economist, die zich ba-
seerde op de realiteit; Bruin c.s. waren normatieve sociologen, die
uitgingen van het „behoren". Herhaald werd dat aan het werk van
Diepen ook van kattholieke zijde te weinig aandacht was besteed.

Ook zonder aanvaarding van alle stellingen kon toch veilig worden
gezegd dat het grote posthume boek van Armand Diepen het beste

was wat van katholieke zijde in ons land aan economie was geschre-
ven. Het was oorspronkelijk en zelfstandig werk van iemand die
economie kende. Nadien was aan velen, die niet veel meer deden
dan buitenlanders nasohrijven en compileren, meer aandacht en
gezag geschonken, terwijl het werkelijk wetenschappelijk oeuvre van
de knappe Tilburger te veel werd verwaarloosd.

In zijn gedenkboek uit 1933 ter gelegenheid van het 125-jarig
bestaan van de wollenstoffenfabriek Diepen 9 maakte de toenmalige
directeur van de gemeentelijke Dienst der Werkloosheidsverzekering
en Arbeidsbemiddeling A. van Delft, zonder van enige afwijkende
mening te doen blijken, gebruik van een zeer lovend levensbericht
van Armand Diepen, dat in de Nieuwe Tilburgsche Courant bij zijn
overlijden  in   1895 was opgenomen. Van Delft meende op die wijze
het beste te kunnen weergeven wat er in die dagen in de  harten van
velen omging. Het gel)ruikte citaat bewees, met nog een ander, naar

de mening van Van Delft voldoende wat voor een man Armand

Diepen was geweest, die alleen de reuzetaak had aangedurfd en
aangekund een wollenstoffenfabriek te leiden en daarnaast nog
ernstige economisalle studian te maken 10.

9 Nieuwe Tilburgsche Courant 26 januari 1925, artikel Sociale rechtvaardigheid I.

9) A. J. A. C. van Delft, Bestaansjubileum na 125 jaar (Tilburg 1933).
to) a.w., blz. 25-29.
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Een korte beschouwing over de economische ideeen van Diepen,
voorkomend in het blad „Brabantia Nostra" 11 in 1936/1937 eindig-
de de Tilburgse student J. Heerkens als volgt:

„Het mag wel zeer merkwaardig heten, dat in een tijd, waarin
het liberalisme de toon aangaf, een Tilburgs fabrikant door zelf-
standige studie zich zo'n inzicht in het sociale en economische leven
wist eigen te maken. Merkwaardig vooral om de rustig-zekere, on-
bevooroordeelde behandeling van de verschillende vraagstukken,
even zelfstandig en critisch als rechtvaardig tegenover degenen, die
hem aanleiding gaven tot polemiek. Dat hij ook voor de tegenwoor-
diige tijd nog wat te zeggen heeft, meen ik te hebben aangetoond;
het is ook de reden waarom dit artikel geschreven werd" 12.

Ter gelegenheid van de honderdste geboortedag van N. G. Pier-
son  wijdde het maandblad „Economie"  in  februari  1939 een geheel
nummer aan deze „wetenschappelijke grondvester.... van de econo-

mie in Nederland 13.  Een der artikelen,  over de relatie Pierson  -
handeispolitiek,  was  van  de hand van de hoogleraar  H.  A.  Kaag 14.
De invloed van Pierson op de handelspolitieke denkbeelden in Ne-
derland viel naar zijn mening moeilijk te overschatten. Slechts wei-

nig tegenspel was hem gegeven.
Dat b.v. het evenwicht in de betalingsbalans niet nood kelijker-

wijze door goudimporten behoef :le te worden hersteld, was tegen-
over Pierson met name naar voren gel)racht door de strijdlustige
Armand Diepen en door Piersons eigen leerling Sch6lvinck. In dit
verband gaf Kaag gaarne het woord aan de meest geduchte tegen-

stander van Pierson, Armand Diepen, ".die in itheoretische scholing

11) J. Heerkens, De economische denkbeelden van Armand Diepen (1846 - 1895)
in Brabantia Nostra, jrg 2, Till)urg 1936/1937, blz. 281-283 en 332-334.

12) t.a.P., blz. 334.
15) Zo noemt M. J· H. Cobbenhagen hem in zijn artikel Bij de honderdste geboor-
tedag van N. G. Pierson, in Economic, Tijdschrift voor algemeen economische,
bedrijfs-econoinische en sociale vraagstukken, jrg 4, no 5, Tilburg februari 1939,
blz. 197.
14) H. A. Kaag, Pierson en de Handelspolitiek, in Economie, Tijdschrift voor
algemeen economische, bednyfs-economische en sociale waagstukken, irg 4, no 5,
Tilburg februari 1939, blz. 208-219.
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weliswaar voor hem onderdeed, in kijk op de economische realiteit
het echter van hem won" 15.

Toen Tilburg in 1941 de 100.000e inwoner verwachtte, werd in
het dagblad „De Telegraaf' o.a. geschreven 16 dat van deze gemeente
reeds lang geleden een krachtig streven was uitgegaan om tot een
methodische welvaartspolitiek te komen. Daarbij was Armand Die-
pen een van de stuwende krachten geweest. Dat streven was niet
zonder succes gebleven: Tilburg was het grootste wolcentrum van
Nederland en herbergde meer (lan de helft van de arbeiders, die in
de Nederlandse wolindustrie werkzaam waren.

In zijn biografie van Alfons Ariens 17 heeft C. Brom ook beschre-
ven diens betekenis voor „Het Zui(len" (Noord Brabant en Lim-
burg), waar deze „als voorbeeldig volksman.... al gauw.... door pries-
ters (geraadpleegd werd)" 18.

Behalve aan het Maastrichtse milieu wijdde Brom o.a. ook aan-
dacht aan het Tilburgse, het Bossche en het Nijmeegse. In laatst-
genoemde plaats moest Aniens de wenkliedenvereniging persoonlijk

bij de geloofsgenoten komen inleiden. „Zonder aanbeveling van een
priester, die bewezen had geen revolutionair te zijn, werd de arbei-
dersbeweging nu eenmaal niet vertrouwd", schreef Brom.

Er was bij de gezeten burgerij veel weerstand tegen deze ontwik-
keling. Armand Diepen noemde het in een dagbladartikel tot op-
luchting van velen „een ziekelijk streven...." 19. "Deze Tilburgsche
fabrikant", zo vermeldde Brom, „betoogde uitvoerig, dat er van
exploitatie van de arbeiders helemaal geen sprake was, ja dat zo'n
verdrukking van een hele stand volslagen onmogelijk zou zijn" 20.

Uit deze passages bij Brom kan wor(len opgemaakt dat deze voor

18) Kaag, t.a.p., blz. 215/216.
18) De Telegraaf 14 februari 1941.
11) G. Brom, Alfons Arians, dl 1 (Amsterdam 1941).
18) a.w., blz. 384.
19)  In  De  Tijd  van  28  juli  1890.
20) Brom, a.w; blz. 420.
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Diepen weinig waardering kon opbrengen, maar dat hij diens in-
vloed onder de Brabantse leidende kringen anderzijds niet onder-
sellatte.

In een commentaar op deze passages uit Broms boek, van de
hand van de hoofdredacteur van de Nieuwe Tilburgsche Courant,
A.  Aarts 21,  werd  in  1942 opgemerkt:  „....  dat de opluchting van  de

gezeten burgerij door Armand Diepen's zeer wetenschappelijke boek
(De waarde enz. - V.d.D.) zoo groot was, kan slechts een fantasie

zijn ven den schrijver, alleen reeds hierom, dat die gezeten burgerij
er zeer weinig eandacht aan schonk, al werd het dan in (lit Mad
besproken, meermalen geeerd en waar het scheen te passen tegen-

gesproken".

De  historicus P. Boeren publiceerde   in   1942 een gedenkboek   ter

gelegenheid van het eerste eeuwfeest vatn de Kamer van Koophandel
te Tilburg 22. De naam Diepen kwam hierin, zoals te verwachten was,
meermalen voor. Op een deeer plaatsen beschreef Boeren de afwij-
zende standpunten van de Kamer van Koophandelte Till)urg tegen-
over een voorstel van minister Talma uit 1911 tot wijziging der
arbeidswet   van    1889, het ontwerp-Veiligheidswet   uit    1896   en   het
i(lee  van een Kamer van Arbeid  uit  1899; hij concludeende dat  hier-
uit  te zien was hoe sterk de liberale en conservatieve geest bij de
fabrikanten te Tilburg was ingeworteld, hoewel zij in hun handel-

wijze doorgaans blijk van sooiaal medeleven gaven. Zelfs bij de zich
voor het welzijn der arbeiders verdienstelijk makende Armand Die-
pen, die door Boeren met „sociaal pionier" werd betiteld, was zulks
te constatercn, gezien de stellingen van zijn brochure Het arbeiders-
vraagstlik.

Werd in dit milieu van fa'brikanten de staatsbemoeiing op het
sociale vlak reeds met lede ogen gezien, nog veel afkeriger moest

men, meende Boeren, daar zijn van het door Armand Diepen met

21) Nieuwe Tilburgsche Courant    24    juni 1942, artikel Gerard    Brom    over    de
sociale toestanden van Brabant III (gesigneerd Mr. A.A.).
") P. C. Boeren, Het hart van Brabant (Tilburg 1942).
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„ziekelijk" betitel(le streven der arbeiders, door vakorganisatie hun
positie te verbeteren 23.

Ter gelegenheid van de honderdste geboortedag van Armand
Diepen   (op 5 maart 1946) werden in diverse dagbladen artikelen
aan zijn nagedachtenis gewijd. Zo is te noemen een over 4 dagen
verdeeld artikel van de Tilburgse docent M. Verhoeven in Het
Nieuwsblad   van   het   Zuiden 24. Hij herdacht vooral hoe Diepen
„schriftelijk" getracht had zijn vaderland te dienen. Na een uit-
voerige ·beschrijving hiervan stond hij stil bij de betekenis van
Diepen:

„Wie zou niet bereid zijn (heeft Pierson in de Economist van

1888 gezegd) als groote belangen op het spel staan, zijn denkbeelden
steeds aan een nader onderzoek te toetsenP Diepen is hiertoe steeds
volkomen bereid geweest, zelfs ten koste van zijn eigen voordeelen
en misschien zelfs ten koste van zijn gezondheid. Niet gemakkelijk
zal men in de geschiedenis der economie een schrijver vinden, die
meer van zieh zelven heeft gegeven aan de mak welke hij zich had
gesteld. Diepen heeft in de litteratuur van den internationalen han-
del zeker een gewiohtige plaats ingenomen. Hij heeft getracht op
dit bepaald terrein de anti(nomie tussen de realiteit en de economische
theorie te helpen wegnemen. Werd Diepen er toe aangespoord steeds

dieper in het probleem der loonen, van waarde en prijs en van den
internationalen handel door te dringen, naar aanleiding van de ge-
sahriften van Diepen moesten de voorstanders van den vrijhandel
steeds meer met de werkelijkheid rekening houden.. Voor de eco-
nomie in Nederland zou het een ernstige leemte beteekenen als

men bij de behandeling der periode waarin Diepen schreef, met zijn
werk geen rekening hield".25.

In een tweede herdenkingsartikel, opgenomen in de Tilburgsche

u) a.w., blz. 94, 95.
24) M. J. Verhoeven, Een Tilburgsche Economist herdacht I t/m IV, m Het
Nieuwsblad van het Zuiden, 4-5-7 en 9 maart 1946.
25)   t.a.P.,   IV, 9 maart   1946.
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Courant van 4 maart  194626, werd o.a. gememoreerd Diepens aanval

op de vrijhandelstheorie over de in- en uitvoer, waarbij hij stond
tegenover de belangrijkste economisten van zijn tijd. Nu in de we-
reld en zelfs in ons land de vrijhandel was verdwenen, was de std-
ling van Diepen aanvaard, vermeldde het artikel. De hoogleraar
Kaag had haar, zij het wat anders en in een nieuwe formulering, in
het begin der 30er jaren aangevoerd, eader nog dan Keynes. Hieruit
mocht men opmaken dat Diepen als economisoh denker een man
van betekenis was en dat Tilburg, dat over het algemeen niet veel
honderdste gedenkdagen te vieren had en zeker niet uit het gel)ied
der wetenschap, Armand Diepen als een van de verdienstelijkste
zonen mooht herdenken. Ten aanzien van de waardeleer van Diepen
werd opgemerkt dat, wat ook het lot van deze theorie mocht zijn, de
schrijver er de dank en de bewondering van de gemeenschap mee
had verdiend. Meer nog had het katholieke volksdeel en het aller-
meest de stad van zijn geboorte zich erkentelijk te tonen en zijn
nagedachtenis in hoge ere te houden!

Ook in het dagblad Oost Brabant werden door de inmiddels afge-
studeerde econoom J. Heerkens in het kader van de herdenking de
verdiensten van de „industrieel, die als theoretisch econoom naam
maakte" geschetst 27.   Merkwaardig was, schreef Heerkens,   hoe   in-
tensief en diepgaand de practische bedrijfsman Diepen zich had
beziggehouden met vraagstukken van economische en soomle poli-
tiek en zelfs met de economische theorie. Niet alleen het aantal en

de omvang van zijn publicaties dwongen, volgens Hee&ens, eerbied
af, maar ook de inhoud boeicle door de levensernst die er uit sprak,
door het besef van maatschappelijke verantwoordelijlcheid en door de

dig)gaande sadie die van de onderwerpen werd gemaakt.
Diepen kon niet hebben vermoed dat in Tilburg nog eens de

29 Tilburgsche Courant 4 maart 1946, artikel Honderste geboortedag van Armand
Diepen. Ein van Tilburgs verdienstelijkste zonen.
21) J· A. Heerkens, Armand Diepen. Een industrieel, die als econoom zijn tijd
voomit was, in Oost-Brabant, 5 maart 1946.
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Katholieke Hogeschool zou worden gevestigd, die door hem reeds

geformuleerde gedachten zou uitwerken en doen doordringen in de
pmctijk van ons gemeenschapsleven.

„Dankbaar herdenken wij dan ook den 100-sten geboortedag van
dezen voortrekker der soc:iale en economische wetensehap onder de
katholieken. Moge zijn toewijding bevruchtend zijn voor den be-
oefenaar der wetenschap, zijn ruimte van blik voor den industrieel",
zo besloot Heerkens zijn artikel.

In de Limburgse krant De Nieuwe Mijnstreek werd in de editie
van   5   maart 1946 melding gemaakt  van het bijzonder   waarderend
artikel  in  de Tilburgsche Courant  van 4 maart 28. Verwezen  werd
ook naar de bijzondere verdiensten van Armand Diepen voor Zuid-
Limburg, meer speciaal voor Valkenburg. Het aanleggen van het
Rotspark aldaar door Diepen mocht het begin worden genoemd van
de ontwikkeling van Valkenburg, van een nog vrij onbeduidend
vacantieoord tot een belangrijk toeristencentrum.

Als curiosum werd nog aangestipt det Armand Diepen en zijn
vader, grootvader en overgrootvader begiftigd wer(len met de ridder-
orle van de Nederlandse Leeuw, hetgeen een unicum in de geschie-
denis van Nederland werd genoemd.

Het thema van Boeren: het samengaan  van een liberale en con-
servatieve geest bij de Tilburgse industrielen met sociaal medeleven

in de praktijk van hun leven, is door de Tilburgse hoogleraar
F. van der Ven in een studie over Jan Frederik Vlekke, waa in de
auteur tevens een schets geeft van de figuur Diepen, wat nader uit-

gewerkt en geconcretiseerd 29.
De indringende manier waarop zulks is geschied, rechtvaardigt

het op de thematiek en de eoncretisering ervan iets uitvoeriger in te

gaan. Voor Van der Vens gedaehtengang was uitgangspunt de stel-

28)  De Nieuwe Mijnstreek 5 maart 1946, artikel Een groot man l
29)   F.   J.   H.    M.   van   der   Ven,   Jan   Frederik   Vlekke    1849-1903.   Een   pionier   der

sociale   ondernemingspolitiek in Noord Brabant (Tilburg    1947).
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ling dat de sociale opvattingen van de West-Brabantse fabrikant
Vlekke 80 een hechter fundament hadden dan de humanitaire grond-
slag  van het sociale ,henvormingsstreven  van  een  Van  Marken 31.
Vlekkes fundament was te vinden in een levensbeschouwing die het

doel van de mens, onathankelijk van diens persoonlijke en verander-

lijke wil, wist aangewezen in het goddelijke scheppingsplan. Van der
Ven bewees dit met het volgende citaat van Vlekke: „De werkman
in de fabriek, in de werkplaats, op het veld, waar ook, staat daar

niet uitsluitend met het lichaam, maar ook met zijn ziel. God heeft
lichaam en ziel in den menseh vereenigd en ik zou dan werkgever
willen zien, die zou durven scheiden wat God vereend heeft; - die
den werkman zou durven behandelen, alsof aan dat lichaam niet
gebonden was de ziel, naar Gods evenbeeld geschapen, vrijgekocht
door Goddelijk bloed; ik zou, zeg ik, den werkgever willen zien, die
dat zou durven bestaan en zich toch nog katholiek noemen".

Dit geciteerd hebbende stekle Van der Ven zich <le vraag of wat
Vlekke had uitgesproken door alle Bmbantse industrielen kon wor-
den nagezegd. Anders gezegd: of in de Brabantse industrie de toe-
stan(len zo waren dat (laar a) aan de sociale rechtvaardigheid, objec-
tief genomen, tekort werd gedaan en wel b) in belangrijker mate
dan in het overige Nederland. Wat b), het relatieve gedeeke van de
vraag dus, betreft had Van der Ven de stellige indruk dat (laarop
aanvankelijk een onfkennend antwoord had mogen volgen. Ander-
zijds liet zich, naar zijn mening, niet zoveel zonnigs in het bestaan
der Brabantse arbeiders naar voren halen, zonder dat men zich
andersklinkende oordelen herinnezde.

Hiermee kwam hij ean a), het niet-relatieve deel van de vraag

:°) Jan Frederik Vlekke (1849-1903); geboren te Steenbergen; aanvankelijk onder-
wijzer;   van    1873   af in dienst Gastelsche Beetwortelsuikerfabriek;   in 1881 aldaar
directeur,  in 1892 tevens van suikerfabriek „St. Antoine", Stampersgat. Industrieel,
sociaal voorman, spreker, publicist; zie van der Ven, a.w., passim.
81) Jacob Cornelis van Marken (1845-1906); industrieel; sinds 1869 directeur gist-
fabriek Delft; trof vele sociale voorzieningen voor zijn arbeiders; zie Eerste Neder·
landse Syste,natisch Ingerichte Encyclopedie, dl 10 (Amsterdam 1952) biz. 841.
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derhalve. Te dien aanzien gaf hij uiting aan zijn indruk dat op het
laatst der  19e eeuw de kleine sociale voorsprong van Brabant ver-
loren was gegaan en dat het conservatisme moeite saheen te hebben
in de pas te blijven met de verbetering der sociale toestanden, die
toen begon. Vele industrielen brachten, ter ver{lediging van hun
sociaal-eonservatief standpunt naar voren, dat de doorvoering van het
vrijhandelsstelsel,  in  de  tweede  helft  der  19e  eeuw,  uitermate  na-

delig was voor de bedrijfsresultaten, hetgeen noodzakelijkerwijze ook
een drukkende werking had op de bestaansvoorwaarden der arbei-
ders. Van der Ven betwijfelde of (lit argument meer dan ten dele
opging. Hij twijfelde er evenwel niet aan dat „bij het zoeken naar
de oorzaken der sociale wantoestanden een belangrijke plaats toege-
kend moet worden aan een zekere geestesgesteldheid, welke niet of
ongaarne bereid was het bestaan der wantoestanden te enkennen".

In dit verband citeer{le hij met instemming een passage uit Van
Velthovens Stad en Meierij van 's Hertogenbosch, waarin deze er op
gewezen had dat zowel de gedrukte toestand der industrie als de
liberale tij{lsgeest (werkgevers die alleen dachten aan het behalen
van winst en die geen oog hadden voor de sociale functie van hun
bedrijven) oorzakelijk met de misstanden verbonden waren.

Van der Ven nam de vrijheid alle nadruk te doen vallen op die
liberale tijdsgeest. In dat kader vroeg hij aandacht voor een zijns
inziens belangrijk onderscheid: dat tussen sociaal-voelend en sociaal-
denkend.

Op het einde der vorige eeuw hebben de critici der arbeidsver-
houdingen een verwarring stichtende term doen opkomen: sociaal-
voelend werkgever. Hiermee verwekten zij reactie bij hun door de
critiek getroffen tijdgenoten. Die lieten  zich,  waar  zij  het  in  de

practijk meestal steklen met een sterk emotioneel getinte sociale

ethiek, nia de beschuldiging welgevallen dat zij niet sociaal-voelend
waren. Van der Ven nu poneer(le de stelling dat een, overigens mis-
schien minder goed begrepen, verwijt aan bepaalde werkgevers dat
zij niet sociaal-denkend waren, stellig nauwkeuriger de mos had ge-
raakt. Wat had Armand Diepen echter met dit alles te maken)
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Van der Ven schetste Diepen op basis van diens geschriften als
een eerlijk en bescheiden man, van wie niet hoefde te worden be-
twijfeld, dat hij ook een humaan werkgever is geweest.

De koele betoogtrent van zijn publicaties bood weliswaar geen

plaats aan sociaal gevoel, maar dat hield allerminst in dat d.aarvoor
in zijn persoonlijk leven als werkgever geen plaats is geweest. Het
lijkt duidelijk dat Van der Ven er geen bezwaar tegen had Diepen
in te delen bij die categorie wenkgevers die sociaal-voelend kon
worden genoemd. Maar was Diepen, naar de mening van Van der
Ven, ook sociaal=denkendP In dat opzicht moest het antwoord zijns
inziens ontkennend luiden. In de beschouwingen van Armand
Diepen, die de „liberale" economie bestreed ontbrak een verstan-

delijk inzicht in de sociale realiteiten. Van dit gemis aan realiteits-

zin gaf Van der Ven aan de hand van Diepens gesdiriften versohil-
lende voorbeelden. Een daarvan was dat laatstgenoem<ie bij een
ste]lingname tegen de in zijn tijd ileersende economische opvatting
dat de arbeidende mens beschouwd moest worden als een levend
kapitaal in handen der gefortuneerden, het abstracte en werkelijk-
heidsvreemde inzicht plaatste dat de arbeider een,lid was der maat-
schappij, even vrij en zelfstandig als ieder ander en in geen geval
ten bate van de overige klassen gesohapen.

De practische consequentie van dit inzicht dat de arbeider vol-
maakt vrij is, bleek het duidelijkste uit de bestrijding door Diepen
van een toch zeer gematigde wet als de Arbeidswet 1889. De schrij-
ver Diepen toonde zich toen op sociaal gebied duidelij'k een aanhan-

"
ger van hetzelfde „laissez faire, dat hij in eeonomisch opzicht be
streed in zijn polemisehe geschriften tegen Pierson en het vrijhan-
delsstelsel, aldus Van der Ven. Zo was het (le wetenschappelijke
tragiek van Diepen dat hij de invloed van de liberale economie, die
hij meende te bestrijden, niet uit zijn eigen opvattingen heeft kun-
nen bannen. Deze misluloking moest, meende Van der Ven, behalve
aan een gebrek aan realiteitszin meer nog worden toegeschreven aan
de bij Diepen onverandeDd gebleven wijsgerig-sociologische grondslag
van het individualisme.
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Derhalve: de arbeider is vrij - het arbeidscontract is analoog aan
het koopcontract - in de loonvorming is geen sociaal element aan-

wezig. Bij Diepen was het individualisme zo volledig actueel ge-
bleven dat de beroemde „invisible hand" van Adam Smith, zij het
verchristelijkt, bij hem niet ontbrak: door een wijze beschikking der

voomienigheid leverde het individualisme volgens Dig)en (in zijn
De waarde, blz. 290) uitkomsten op die vaak de medemens ten

goede strekten.
In dit verband werd volgens Van der Ven begrijpelijk dat de kern

van zijn betoog over het arbeidersvraagstuk hierop neerkwam dat de
arbeider alleen verbetering had te verwachten van een uitbreiding
der werkgelegenheid door verhoog<le rentabiliteit der industrie. Dit
laatste verwachtte Diepen, en met hem vele andere Brabantse indu-

strielen, van een andere koers in de handelspolitiek, van het pro-
tectonisme. Een gunstiger resultaat van de industriele bedrijven
opende naar hun mening de mogelijkheid tot verbetering van de
bestaansvoorwaarden der arbeiders. Te dien tijde en nog veel later
werd ook vaak de opvatting vernomen dat de lasten, (lie ten bate
van sooiale maatregelen aan het bedrijfsleven werden opgelegd, niet
te dragen zouden  zijn. Die lasten bestonden  grotendeels in  de ang-
stige verbeelding van patroons, die het inzieht misten dat socible

maatregelen uiteindelijk de rentabiliteit zouden vergroten. Minder
aan een gebrek aan sociaal gevoel dan aan een volstrekte afwezig-
heid van sociaal denken was dit hardnekkige economische misver-
stand toe te schrijven.

„Hoe merkwaardig het ook schijnt te wezen ·bij industrieelen die
afkeerig van den eenzijdigen vrijhandel, het economisch laissez faire
niet meer aanvaardden: de heeren waren aangedaan met den geest
van liberalisme, zoodra zij oordeelen moesten over vraagstukken van
socialen aard. Was er sprake van economische politiek, dan zeiden
zij gaarne: bescherm onze industrie tegen het buitenland; ging het
over sociale politiek, dan luidde het wachtwoord: laissez nous faire.
Waar het economisch liberalisme verslagen scheen, bleef het sociale
conservatisme achterna hinken als de verminkte bloedverwant". Al-
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dus vatte Van der Ven een en ander nog eens samen, waarbij hij
zeker  niet  in het minst Diepen  voor ogen  had 32.

Ook op (le inhoud van deze schets van Van der Ven komen wij
uiteraard nog terug.

Ook  toen de fabriek van Diepen    140 jaar bestond  -   in   1948   -
werd  een geden*kboek uitgegeven 33. Daarin vermeldde  L.  G.  de
Wijs o.a. dat Armand Diepen aan de lakenfabriek naast het hoog-
volmaakte product ook een naam van bijzondere klank gaf. Bekend
om zijn geschriften op eoonomisch en sociaal gebied, waren zijn
denkbeelden, naar de mening van De Wijs, een grote stimulans
voor de sociale ontwikkeling van het Tilburgse fabriekswezen. Deze
den,kbeelden werden vastgelegd   in   de   enquSte   van    1887   over   de
werking van de  wet  op de kinderarbeid van   1874.  Uit het antwoord
van Diepen bij deze enqu6te Week dat hij de inrichting der werk-
lokalen van groot belang achtte voor de bevordering der werklust.
Hij gaf aan dat de arbeiders die hun beste tijd bij hem doorgebracht
hadden, niet aan hun lot werden overgelaten, en dat hij reeds ver-
sohillende arbeiders uit de fabriek (lie hij van zijn vader thad over-

genomen, had gepensioneerd.
Sinds   1895 zijn tientallen jaren verlopen. Op economisch   en

sociaal gebied is veel veranderd. De .tijden hebben evenwel, meende
De Wijs, bewezen dat Armand Diepen goed gezien heeft. „Wan-
neer wij nu zien", vermeld(le hij, „dat arbeider en arbeid <bescherrnd

worden, dan is de kiem voor Tilburg en zelfs voor geheel Nederland
bij Armand Diepen te vinden" 34.

In een hoof<lartikel in de Nieziwe Tilburgsche Courant van 29
augustus 195133, waarin geschreven  werd  over  de  toepasbaarheid
van de sociale encyclieken naar tijd en plaats, werd terloops ook

32) Van der Ven, a.w. blz. 29-40.
35) L. G. de Wijs, 140 jaar Gebroeders Diepen Tilburg. Een blik in het verleden
en heden (Tilburg   1948).
34) a.w., blz. 12-14.
86) Nieuwe Tilburgsche Courant 29 augustus 1951, artikel Sint Augustinus en het
nutteloos debat I.
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gewezen op het werk van Diepen. De journalist noemde zijn
naam en die van pater Bruin en vermeldde hun polemiek van de

.jaren '90 der vorige eeuw. „En wie er zich voor interesseert, sdireef
hij, „- het is en blijft alles nog belangrijk na zestig jaren - grijpe
naar het boek van Armand Diepen over de Waar<le en de waar(le
van de Arbeid. Men vindt daar de stof en ook de verwijzing naar
de geschriften van de tegenstander(s)".

In zijn geschiedenis van Katholiek Nederland sinds 1853 gaf de
hoogler£tar L. Rogier in 195686 onder hethoofd„Sociaal-economische

"evolutie o.a. als zijn mening te kennen dat de antigodsdienstige

propaganda der groeiende arbeidersbeweging, door het materialisme
en het ongeloof der Dageraadsmensen gevoed, aanvankelijk het ge-
lovige volksdeel schuw maakte voor elke vorm van sociale activiteit.
Toen deze laatste uiteindelijk (6ch in deze kring ontstond, bleef zij
een godsdienstig en zelfs kerkelijk streven; allereerst werd het als
een vraagstuk van levensbeschouwing en zielzorg gezien. Het gods-
dienstig contrast lag lange tijd ten grondslag aan de tegenstelling
tussen boven en beneden de grote rivieren. Volgens Rogier ging
omstreeks   1880   de   economische structuur tussen Noord   en   Zuid
evenwel sterker uiteenlopen. Hollandse handelsbelangen vroegen
om vrijhandel, het agrarische en industrialiserende Zuiden daaren-
tegen protectie. Het Zuiden, eens op godsdienstige gronden bena-

deeld, zou geen oog hebben gehad voor de werking van de econo-
mische factoren en nog steeds de oude motieven hebben vermoed.
Misschien ligt hier de venklaring, meende Rogier, dat het Zuiden

de stoffelijke nood geduldiger droeg. De ondernemers van Noord-
Brabant en Limburg konden hierdoor ten dele terecht de sociale
nood van de arbeiders aan factoren toeschrijven die zij niet in de
hand hadden.

De exponent van dem industrielen was de brochures-schrijvende
Armand Diepen, die ontkende dat het kapitaal enige sohuld zou

39 L. J. Rogier, Katholieke Herleving, Geschiedenis van Katholiek Nederlami
sinds 1853 ('s-Gravenhage   1956).
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dragen aan de ellende van de arbeider. Hij loochende zelfs de mo-
gelijloheid van uitbuiting door het kapitaal. De belangen van de
werlogever en de werknemer waren solidair. Door de vrijhandel was
het evenwicht verstoord; slechts invoerrechten en verdere protectie
konden dit herstellen. Lezers van de brochures van Diepen - en
dat zouden, dacht Rogier, wel voor het merendeel de Brabantse

pastoors zijn geweest -, zagen duidelijk in dat arbeidersbeweging
geen zin had. In die geschriften vonden zij de argumenten om zich
in geweten niet alleen ontslagen te acllten van de plioht tot organi-
satie der arbeiders,  maar deze mifs krachtig tegen te werken 37.  Dit
,te meer, omdat de fabrikanten bij monde van Diepen - die Rogier
overigens als patroon „niet harteloos en reactionair" noemde - de
pogingen om te komen tot het stichten van arbeidsverenigingen met
„ziekelijk streven" betitelden 38.

In het verzamelwerk De opkomst van Tilburg als industriestad
uit   1959  werd ook een studie opgenomen  over de economische  denk-
bedden van Diepen 39.  Uit versohillende van diens geschriften Meek,
meende de student J. van Arendonik, dat Armand Diepen, hoewel
op zuiver handelseconomisch gebied sterk anti-liberaal, op sociaal-
economisch terrein meer naar de kant der vliberalen neigde. Diepens
vaste overtuiging was dat automatisch een gunstige invloed op de
situatie der ondergeschikten zou worden uitgeoefend door het ma-
ken van goede winsten door de ondernemers. Deze gang van zaken
moest echter plaats vinden zonder enige staatsinmenging. De staat
moest zorgen voor protectie, de ondernemer deed <le rest. Werkne-

mersorganisaties die op het economisch bestel hoe (lan ook invioed
trochtten uit te oefenen, wees Diepen af.

37) a.w., blz. 326/327.
38) a.w., blz. 376.
p) J. A. M. van Arendonk, De economische denkbeelden van de Tilburgse
industrieel Armand Diepen, in: De opkomst van Tilburg als industriestad, onder
redactie van H. F. J. M. van den Eerenbeemt en H. J. A. M. Schurink (Nijmegen
1959), blz. 109-128.
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Evenwel bleek nergens uit dat Diepen, al had hij deze ideeen,
niet door zijn ondergeschikten werd geaccepteerd. Zijn hele protec-
tieleer was er trouwens op gericht de Zuid-Nederlandse en in het
bijzonder de Tilburgse industrie een reele bestaansmogelij heid te
verzekeren en zo de anbeidende Wasse voor grote armoede te be-
hoeden. Dig)ens persoonlijkheid beziende, meende Van Arendonk
te mogen stellen dat hij een eerlijk en scherpdenkend iemend was,
met liefde voor zijn stad en zijn land. Niet alleen zijn medestanders
hadden groot respect voor dem man met zijn zeldzame werklust en
energie,  maar ook zijn tegenstanders 40.

Alvorens tot onze eigen waardebepaling over te gaan willen wij
de vorenstaande waarderingen nader analyseren en zo nodig kort
becommentarieren. Zij zullen daartoe worden onderverdeeld in vier
groepen, te weten de waarderingen van Diepen
a) als mens,
b) als industrieel,
c) als theoretisch economisch en soc:iaal denker/publicist,
d) als economisch en socieal denker/public:ist ten behoeve van de

practijk.

ad. a.  Op dit punt heerste bij de beoordelaars een treffende una-
nimiteit. Diepens we kkracht werd geprezen (Dijksterhuis), zijn

godsdienstzin en plichtsbetrachting wer<len vermeld (Dijksterhuis/
De Ras) en van zijn werkzaamheid en rusteloze ijver werd

gewag gemaakt (Dijksterhuis/De Ras, Verhoeven, Van Arendonk).

Hij werd eenvoudig en vriendelijk genoemd (Dijksterhuis/De Ras),
en zijn grote geestkracht (Nieuwe Tilburgsche Courant 1923), le-
vensernst (Heerkens II) en besef voor maatschappelijke verantwoor-
delijkheid (idem) werden gememoreerd. In hetzelfde kader pasten
kwalificaties als eerlijk (Van der Ven, Van Arendonk) en bescheiden
(Van der Ven). Van zijn verhouding tot zijn personeel werd gezegd

40)   t.a.F·,  blz.   113/114.
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dat hij een humaan (Van der Ven) en een sociaal werkgever was
(Dijksterhuis/De Ras), als patroon nia harteloos en reactionair
(Rogier) en dat hij door zijn arbdders werd geaccepteerd (Van
Arendonk). Commentaar lijkt ons *ten aanzien van het vorenstaande

overbodig!

ad b. Evenzeer frappant is geweest dat latere generaties tooh niet
op de eerste plaats door de industrieel in Diepen geintrigeerd zijn
geworden. Wel werd diverse malen op zijn ondernemerschap ge-
wezen. Zo werd hulde gebrecht aan Diepen als ondernemer (Dijk-
sterhuis/De Ras), hij werd een practisohe bedrijfsman genoemd
(Heerkens II), een groot industrieel (Nieuwe Tilburgsche Courant
1923), die de reuzentaak had aangedurfd een wollenstoffenfabriek
te deiden (Van Delft), aan wie hij naast een hoogvolmaalot product
ook een bijeondere klank had gegeven (De Wijs).

Maar de algemene indruk is toch dat latere beoordelaars in Ar-
mand Diepen meer naar de theoretische en practisohe denker en
schrijver hebben gezocht dan naar de fabrikant van wollen stoffen.
Men vond echter wel een denker en schrijver, die van zijn schrijf-
tafel in de fabriek keek, een economist die tevens in de practijk
stolld, een realist (Nieuwe Tilburgsche Courant 1923).

Ook hier vinden wij weinig reden ttot eommentaar aanwezig.

ad c. Als theoreticus heeft Diepen de aandacht van latere gene-
raties vooral geboeid door zijn opvattingen op economisch gebied.
Wat dat aangaat, zijn de gebruikte epitheta onverdeeld vleiend voor
hem geweest. Voor zijn waardeleer zou hem de dank en de bewon-

dering van de gemeenschap ten deel moeten vallen (Till)urgsche
Courant 1946). Het,boek, waarin due leer was vervat - De waar-
de -, werd na 60 jaar nog belangrijk genoemd door dezelue trant
(Nieuwe Tilburgsohe Courant 1951), die een kwart eeuw eerder
reeds verkondigd had dat het geschrift het beste was wat tot dan
toe van katholieke zijde in Nederland aan eeonomie was geschreven,

oorspronkelijk en zelfstandig denkwerk (Nieuwe Till)urgsche Cou-
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rant 1925). Op deze, zij het beperkte, originaliteit was al eerder ge-
wezen, waardoor het genoemde werk van Armand Diepen - anders
(lan in de brief van Verrijn Stuart aan Jan Diepen uit  1922 -, niet
alleen als eervol voor de practijkman, maar ook als belangrijk voor
de theorie mocht worden beschouwd (Lackmann 1922). De nistig-
zekere, onbevooroordeelde behandeling van economische kwesties

door Diepen, zijn zelfstandige, critische en rechtvaardige houding in
deze waren opvallend CHeerkens II). Maar niet minder opvallend
was voor zijn beoordelaars de unieke positie die Diepen als katholiek
in zijn tijd had ingenomen. De katholieken hadden op het einde
der 19e eeuw gebrek aan zuivere economisten. In dat vak zat geen
brood. Alleen de professoren in de staathuishoudkunde hadden een

goede baan, maar dat waren geen katholieken.
De liberalen haalden hun neus op voor de theorieen van de ka-

tholieke dilettant Diepen en de katholieken lieten hem - daar zij
onvoldoende economisch on(lerlegd waren - in die tijd  te weinig
recht wedervaren. Niettemin was hij de man die diepgaande econo-

mische studies had gemaakt en die zou kunnen worden beschouwd
als de voortrekker van de economisehe wetenschap onder de katho-
lieken in Nederland (Nieuwe Tilburgsche Courant 1923/Heer-
kens II).

Maar ook vergeleken met niet-katholieken achtte men de bete-
kenis van Diepen niet gering. Met name in de literatuur over de
internationale handel zou hij een belangrijke plaats hebben inge-
nomen, waardoor hij de voorstanders van vrijhandel dwong steeds

meer met de realiteit rekening te houden. Daarom zou het gewenst

zijn bij de behandeling van de geschiedenis der economie van het
einde der 19e eeuw aan zijn werk aandacht te schenken (Verhoeven).
Dit ook, omdet Diepen op het terrein der handelspolitiek de meest

geduchte tegenstander   van de grootmeester  der 19e eeuwse Neder-
landse economie, Pierson, werd genoemd, voor wie hij in theoretische

scholing onderdeed, maar van wie hij het in kijk op de economische

realiteit won (Kaag).
Als men al deze goede oordelen over Diepen als economist nog
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eens samengevat ziet, rijst onwillekeurig de vraag, waarom hij in zijn
tijd nog niet m66r als zodanig is gevierd.

Een woord van de reeds eerder genoemde Amerikaanse economist
J. K. Galbmith·kan ons, in combinatie met wat wij in hoofdstuk III
over de houding van Diepen tegenover de Franse economist J. B. Say
vermeldden, wellicht (le sleutel leveren voor de beantwoording van
deze vreag. Galbraith schrijft namelijk: „Weinig ideean hebben ooit
zo'n stevige greep gehad op het denken der economen als de wet van
Say: ruim honderd jaar lang had zij het prestige van een geloofs-
artikel. Aanvaarding of verwerping van de wet van Say was tot in
de jaren dertig van deze eeuw de maatschaf of men tot het gezelschap
der achtenswaardige geleerden hoorde, dan wel terzijde geschoven
diende te  worden als een monetaire zonderling" 41.

Veel minder aandacht heeft Diepen getrokken als theoreticus op
sociaal terrein. Eigenlijk heeft alleen Van der Ven diem in die kwa-
liteit wat uitvoeriger bestudeerd.

Van der Ven hee£t Diepen daarbij ervaren als een man die wel
sociaal-voelend, maar niet sociaal-de kend was en als iemand die
economisch niet liberaal, maar sociaal wel liberaal redeneerde, eerlijk
gezegd inzicht in sociale realiteiten miste en op onjuiste wijsgeI:ig-
sociologische grondslagen steunde. Zelfs had Diepen, met anderen,
niet het inzicht dat sociale maatregelen de winstmogelijldie<len van
een bedrijf vergrootten.

Het oordeel van Van der Ven over Diepen als theoreticus op
sociaal gel)ied viel derhalve nogal negatief uit. Toch vragen wij ons
af of het niet gevaarlijk en eenzijdig ts in het algemeen en met be-
trekking tot Diepen in liet bijzonder liet begrippenpaar sociaal-
voelend versus sociaaklenkend te bezigen, en of het niet geoorloofd
is bij Diepen een diepere realiteitszin aanwezig te achten, die het
sociale noodgedwongen moest overstijgen. In de volgende paragraaf
zullen wij hierop nog terugkomen.

41)  J.  K.  Galbraith,  Kapitalisme en welvaart (vertaling) (Utrecht/Antwerpen  1965),
blz. 31.
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ad d. Als economisch denker en schrijver voor de praetijk werd
Diepen een vujig voorstander van het protectionisme en een strijder

voor hervormingen op economisch gebied genoemd (Dijksterhuis/
De Ras). Als zodanig hield hij zich intensief en diepgaand bezig
met vraagstukken van economische politiek (Heerkens II) en deed
hij, tegen de belangrijkste economisten van zijn tijd in, een aanval

op de vrijhandelstheorie. Zijn ideeen in deze sector zijn niet onjuist
gebleken: de vrijhandel is verdwenen, zijn stellingen zijn de facto
aanvaard (Tilburgsche Courant 1946). Daarbij vond zijn protectie-
gedaohte niet haar doel in zichzelf, maar in het vergroten van de
bestaansmogelijkheden van de Zuid-Nederlandse en met name de
Tilburgse industrie (Van Arendonk).In dat opzicht is Diepen een
stuwende kracht geweest om tot een methodische welvaartspolitiek
te komen. Succes was niet uitgebleven: Tilburg was ook rond 1940
het grootste wolcentrum van Nederland (De Telegraaf 1941). Het
oordeel over Diepen op het punt van zijn economisch denken voor

de practijk mag dus alleszins gunstig wor<len genoemd.

 /linder eensluidend is het oordeel over Diepen als sociaal denker

en publicist voor de practijk geweest. Tegenover degenen die hem
een „sociaal pionier" noemden (Boeren), van zijn denkbeelden een
grote stimulans voor de sociale ontwikkeling van het Tilburgse
fabriekswezen zagen uitgaan en bij hem de kiem van de arbeiders-

bescherming voor Tilburg en zelfs voor heel Nederland aanwezen

(De Wijs), stonden degenen die er anders over dachten. Zij hekel-
den in Diepen vooral de man, die ontkende dat de arbeiders werden
geexploiteerd, dat het kepitaal schuld had aan hun slechte toestand

"
en dat erbeidersorganisatie - „een ziekelijk streven  - een gunstige
invloed daarop kon hebben. Wij betwijfelen sterk of dit hekelen
ten aanzien van Diepen terecht is gesehied.
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§ 3. Proeve van een eigen waardebepaling

In 1963 werd te Nijmegen door de Nijmeegse Historisehe Stu-

dentenkring „Dr. Huybers" een symposion gehouden over De
ivaarde van de moderne publiciteitsmedia voor de documentatie
van het jongste verleden en het heden. Tijdens (lit symposion heeft
de hoogleraar L. J. Rogier het, in zijn commentaar op een voor-
dracht van B. A. Sijes, de grootste dwaling in de geschiedschrijving
over de twintigste eeuw genoemd dat zij tracht dit recente verleden
en het heden heet van de naald te analyseren en te interpreteren.
De historicus Ikan immers, zo stelde hij, geen afstand nemen van
recente gebeurtenissen die hij moet beschrijven, omdat hij er nog te
zeer bij betrolrken is. De afstandscheppende tijd dmagt bij tot een
Ineer veelzijdige toetsing van dat verleden. Blijkens het verslag in
De  Tijd  over de tweede  <lag  van  het symposion 42 zei Rogier  ook:

„Wij zelf zijn nog te sleohte beoordelaars van wat we zelf beleefd

hebben, omdat we de valle objectieve openheid missen en onze
waardeoordelen emotioneel gekleurd  zijn': 43. Wanneer  wij  ons,

met deze kritische kanttekening van Rogier voor ogen, gaan zetten
aan een poging tot waardering van Armand Diepen, menen wij ge-
rechtigd te zijn er van uit te gaan dat de tijd inmiddels voldoende
afstand heeft geschapen :tot deze figuur, wiens gehele leven zich in
de  19e eeuw heeft afgespeeld. Evenzeer achten wij het verantwoord
te veronderstellen dat wij een niet al te slechte beoordelaar behoe-

ven te zij:n, omdat wij niets van hetgeen in Diepens tijd beroering

bracht, noah van hetgeen (laarvan is uitgestraald in de 20e eeuw,

persoonlijk hebben beleeM. Er is daamm alle reden am te nemen

dat objectieve openheid ons iliel ontbreekt cn dat onze waarde-

42) De Tijd - De Maasbode 18 mei 1963.
45) Van het symposion is wel een gestencild verslag verschenen, maar van Rogiers
interventie wordt hierin vermeld: „Door een technische onvolkomenheid was het
helaas niet mogelijk het commentaar van Prof. Dr. L. J. Rogier op deze voor-
dracht in het verslag op te nemen" (De waarde van de modeme publiciteitsmedia
voor de documentatie van het jongste verleden en het heden, z.p. z.j., blz. 41).
Het verslag in De Tijd is dus onze enige bron.

401



oordelen niet emotioneel gekleurd zijn. Wat dit laatste aangaat ge-
voelen wij geen enkele persoonlijke behoefte tot verheerlijking of

verguizing van de figuur, die in het voorgaande onze aandacht ge-
boeid heeft gehouden.

Wie was Armand Diepen en welke waardering kunnen wij hem
geven 7

Wij hebben gezien, dat hij geleefd heeft in het Nederland en
het Tilburg van (le tweede helft der 19e eeuw en welke economisohe
situatie (hoofdstuk I, A) en sociale situatie (hoofdstuk I, B) de con-
text van zijn leven vormden.

Wij hebben eveneens geconstateerd,   hoe   hij   na   1870   aan   het
hoofd heeft gestaan van de wollenstoffenfabdiek Diepen en wat over
hem als persoon en als ondernemer bekend en te veronderstellen is
(hoofdstuk II). Wij hebben vervolgens ervaren hoe Diepen zich in
de periode 1886-1895  als schrijver heeft geopenbaard (hoofdstuk III),
en tenslotte gezien, welke waarderingen na zijn leven over hem zijn
ui,tgesproken (hoofdstuk IV, § 2). Wij zullen thans trachten daar
onze eigen waardebepaling aan toe te voegen. Wij begrijpen daarbij
om te beginnen naar een studie van de hoogleraar J. Romein over
De biografie. Als deze op het doorslaggevende belang wijst van het
begrijpen  van  de  kern  van een bepaalde figuur 44, voegt  hij  er  aan
·toe dat gestart moet worden deze kern te ,brengen onder een aantal
van die algemene formules, waarvan bekend is dat zij ontoereikend
zijn, maar die toch voor de constructie van het beeld van een be-
paalde persoon dezelfde functie hebben als de steiger heeft bij het
bouwen en die onmisbaar zijn ads begin van het begin.

Onder andere noemt hij dan grove anthropologische, psychofy-
sische en karakterologische begrippen, die wij hier als niet ter zake
doen :le buiten besehouwing laten, en grove geestelijke en politieke
begrippen. Met name somt Romein als geestelijke begrippen op:

44) j. Romein, De biografie. Een inleiding (Amsterdam 1946), blz. 164/165.
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rationalist of irrationalist, romanticus of realist, realist of nominalist,
materialist of idealist, individualist of collectivist. En als grove poli-
tieke begrippen: feodaal of liberaal, socialist of communist.

Als wij deze aanduidingen zouden overnemen, en ons dan her-
inneren hoe Van der Vens waardering voor Diepen in § 2 uitviel,
dan zouden wij laastgenoemde in de geest van Van der Ven moe-
ten benoemen met de begrippen „individualist" en „liberaal". Van
der Ven was immers de mening toegedaan dat het de tragiek van

Diepen is geweest dat hij het individualisme en daarom het libera-
lisme niet heeft kunnen overwinnen. Hij noemde Diepen echter
ook „conservatief'.

Dat brengt er ons toe aan de politieke begrippen van Romein,
die onzes inziens een verre van uitputtende opsomming heeft ge-
geven, een paar toe te voegen, dat voor het begrijpen van Anmand
Diepen vermoedelijk zeer nuttig zal blijken  te zijn, te weten het
begrippenpaar progressief of eonservatief.

Indien wij zulks doen, beseffen wij terdege dat wij enige niet
weinig belaste woorden introcluceren. Wij weten evenwel ook dat

wij in Couwenberg, sinds het venschijnen van zijn boek „De strijd
tussen progressiviteit en conservatisme", een vaardige leidsman heb-

ben gekregen. Met de bedoeling de kern van de figuur Diepen zo
goed mogelijk te treffen, gaan wij dan ook gaarne bij Couwenberg
te  rade 45.

Al spoedig in het begin van zijn boek concludeerde deze tot de
ontoereikendheid van de entelvoudige tegenstelling „progressief-
conservatief'. Hierbij en bij de verdere uitwerking van zijn conclu-
sic vooral steunende op de filosoof B. Delfgaauw, zag Couwenberg
slechts een bevredigende oplossing mogelijk door onderscheid te
maken in twee vormen van progressiviteit naast twee vormen van

45) S. W. Couwenberg, De strijd tussen progressiviteit en conservatisme. Sociologi-
sche en cultuitrhistorische belichting van een veelomstreden tegenstelling (Den
Haag 1959).
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conservatisme, met een centrumhouding als verbindende schakel tus-
sen beide polen.

Binnen het kader van de progressiviteit bevinden zich dan, beide

gericht op vernieuwing, vooruitgang

1) de gematigde vorm van progressiviteit, kortweg oak progressief

genoemd, hecht geworteld in de historische werkelijkheid, maar
tegelijk met een open oog voor de eisen van de toekomst en
strevend naar een herschepping van het verleden tot een nieuwe
toekomst. Het gaat om een betrekkelijk nieuwe en betere wereld,
waarvan het beeld ontworpen wordt in aansluiting aan de his-
torische continuiteit en dat langs geleidelijke weg moet worden
gerealiseerd. Het toekomstbeeld ]wn telkens worden herzien
confomn de eisen der historische ontwikkeling;

2) het progressisme, dat extremistisch is, geheel en al nieuw wil
zijn, geen oog heeft voor de betrekkelijkheid van oud en nieuw
en voor de onverbrekelijke samenliang tussen beide. Het gaat
orn een gaits nieuwe en betere wereld, waarvan het beeld in
abstracto, utopisch wordt ontworpen. Het progressisme slgat bij
zijn aanilangers steeds een messiaans pathos los voor de vestiging
van een absoluut hoogtepunt van politieke en sociale volmaakt-
heid. Het toekomstbeeld is dan ook niet vatbaar voor ontwik-
keling en is gedoemd te verstarren.

Binnen het conservatisme openbaren zich, zoals gezegd, volgens
Couwenberg eveneens twee typen, die heide een streven naar be-
houd gemeen hebben en beide reaetieversohijnselen zijn:

1) het statische type, dat de bestaande orde verabsoluteert als iets
definitiefs, het defintief-goede. Het historisch-gegroeide wordt in
deze houding zonder meer normatief geacht;

2) het dynamische type, <let oog heeft voor de betrekkelijke bete-
Ikenis van het historisch gewordene en dat bereid is zekere her-
vormingen en vernieuwingen toe te laten, voor zover n00£17,ke.
kelijk om de bestaande orde te handhaven.
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Dit dynamische conservatisme vormt met de gematigde progressi-

viteit samen respectievelijk het rechtse en linkse aspect van een
centrumhouding tussen rechts en links, zo stelde Couwenberg vast.
In deze centrumhouding, die beide met elkaar gemeen hebben,
wordt de historie gezien als een dynamisch ontwikkelings- en wor-
dingsproces, staat men open naar verleden en toekomst, en worden
noch het verleden, noch het dieden, noch de toekomst verabsoluteerd.
Er is alleen een accentverschil: meer op het verleden = dynamisch
conservatisme, meer op de toekomst = gematigde progressiviteit.

Couwenberg merkte nog op dat de uiterste consequentie naar
links van het progressisme de revolutionaire gezindheid ds (het
streven naar een nieuwe betere wereld met geweld, op de puin-
hopen van verleden en heden) en dat Met statische type van conser-

vatisme na verloop van tijd gemalokelijk kan omslaan in een reac-
tionaire gezindheid Chet streven naar herstel van een geidealiseerd
stuk verleden, met vernietiging van nieuwgegroeide verhoudingen,
vormen en normen).

Samenvattend kwam Couwenberg tot het onderstaande schema,
waarin de verschillende geesteshoudingen ten aanzien van de his-
torische ontwikkeling zijn opgenomen.

Progressiviteit Centrum Conservatisme

+ + + + + +
Revolutio- 4 Progressisme Gematigde Dynamisch Statisch Reactio-+

naire progressivi- conserva- conserva- naire

gezindheid teit tisme tisme gezindheid

+                4            +             0             +                 +
extreem links centrum centrum rechts extreem

links links rechts rechts

Het is bijzonder verleidelijk de gedachtengang van Couwenberg
ook verder nog te volgen, maar in het raam van onze studie menen

wij te kunnen volstaan met het weergeven van een drietal korte

notities, aan zijn boek ontleend.
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De eerste is deze dat uit het voorgaande is gebleken dat opdeling
van mensen in progressief en conservatef gezinden, met andere
woor(len het poneren van een enkelvoudige tegenstelling tussen
progressief en conservatief, een constructie is die onhoudbaar moet
wor<len genoemd. Progressiviteit en conservatisme zijn polen van een
tegenstelling die veel gecompliceerder is dan men lange tijd dacht
en in brede kringen nog denkt.

Een tweede notitie heeft betrekking op de door Couwenberg ge-
signaleerde mogelijkheid van mengvormen van progressiviteit en
conservatisme. In mensen en volkeren kan men dikwijls een opval-

lend mengsel van progressiviteit op het ene en conservatisme op het
andere gebied aantreffen.

En ten dede wordt in Couwenbergs boek aandacht geschonken
aan de impopulariteit van het woord conservatief, dat al vrij spoedig
de bijklank had van „achterlijk", „bekrompen", „ouderwets" (al in
de 19e eeuw) en later van „onsociaal", „zelfzuclitig" en „vijandig
tegen de arbeidersklasse" heeft gekregen 46.

Met nieuwe instrumenten gewapend keren wij nu naar Armand
Diepen terug.

Wij menen dan te mogen stellen dat, wil men hem a.1 „conserva-
tief' noemen, bij dit woordgebruik nooit de pejoratieve bijklank van
„onsociaal", „zelfzuchtig" en „vijandig tegen de arbeidersklasse" zou

mogen doorklinken, en zelfs niet aan „achterlijk", „bekrompen" en
.

„ouderwets zou mogen worden gedacht. De woorden dn de daden
van Diepen geven tot iets dergelijks naar onze mening immers geen

aanleiding.
Het sohema van Couwenberg vervolgens beziende, achten wij het

zonder meer duidelijk dat Armand Diepen noch een revolutionaire,
noch een reactionaire gezindheid meg worden toegedicht. Uit niets
is ons gebleken dat hij met geweld naar een nieuwe en betere

46) a.w., blz. 17-19, 24 e.v., 28-31, 34, 35-37.
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wereld streefde, en evenmin dat hij streefde naar een herstel van

een geidealiseerd stuk verleden, met vernietiging van het nieuw
gegroeide. Zijn instel]ing was immers, zoals wij in een vorig hoofd-
stuk zagen, typisch evolutionair. Hij geloofde in de vooruitgang van
de mensheid en had een optimistische kijk op de toekomst, een toe-
komst die evenwel niet automatisch goed zou zijn, maar alleen dank

zij menselijk handelen en ingrijpen. De basis van Diepens optimisme
was dat de mens met verstand begaafd is en dit verstand aanwendt
am zijn arbeid, waar mogelijk, l ichter of vruchtbaarder te doen zijn.
Nieuwe uiwindingen, een betere arbeidsverdeling, uitbreiding van
vervoersmiddelen en kapitaalsinvesteringen waren er oorzaak van
dat voor een gelijke hoeveelheid menselijke arbeid steeds meer pro-
duct werd verkregen 47.

Ons nogm,Als over Couwenbergs schema buigende, achten wij
het op goede gronden verdedigbaar van Diepen te beweren dat in
hem geen spoor van progressisme werd aangetroffen (het ging bij
hem niet om een gans nieuwe en betere wereld, die de vestiging
van een absoluut hoogtepunt van politieke en sociale volmaaktheid
betekende), maar niet minder dat dhem ook geen statisch conservatis-
me kan worden aangewreven. Het zou immers niet gerechtvaardigd
zijn van hem aan te nemen dat hij ooit de bestaande orde als iets
definitiefs, als het definitief goede heeft beschouwd. En (lit laatste
niet alleen op economisch,  maar wel degelijk ook op sociaal terrein!

Op deze wijze een afvalspel gespeeld hebbende, zijn ons in dit
verband voor een benadering van Armand Diepen maar twee gees-

teshoudingen meer overgebleven: de gematigd progressieve  en  de
dynamisch conservatieve. Dit betekent derhalve dat deze hoe dan
ook, hetzij naar links, hetzij naar rechts, hetzij in een mengvorm,
een centrumfiguur moet zijn geweest. geen revolutionair of reac-
tionair dus, en zelfs geen progressist of statische conservatief.

47)  A.  Diepen, De waarde  en de waarde  van  den  handenarbeid  (Gorinchem   1895),
blz. 252/253.
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Wij durven het thans aan Diepen in het licht van het voren-
staande als volgt te karekteriseren. In zijn economisch-politieke den-
ken heeft hij blijk gegeven van een gematigde progressiviteit. Hij
was voor „bevordening van de nationale welvaart'i hij stond een
actieve nationale welvaartspolitiek voor, waarbij hij cle protectie als
een middel zag, dat aangepast was aan de tijdsomstandigheden
waarin hij leefde, maar niet als een eens en voor el vaststaand en
onveranderlijk doel. Protectie was voor hem niet het einde van alle
wijsheid. Het was voor hem een nuttig instrument in de tijd van
malaise gedurende de 80er jaren der 19e eeuw.

Zijn economisch-politieke gedaohten, hoewel de facto sterk op
Nederland gerieht, kunnen ook niet nationalistisch worden ge-
noemd, hetgeen hen een conservatieve bijkleur zou hebben ge
geven. Diepen was te zeer realist en relativist dan dat hij zich on-

"
genuanceerd gebonden zou hebben aan een nationale „knng, zoals

hij dat noemde. Feitelijk moest hij, gegeven de omstandigheden, wel
vasthouden aan Nederland als tring, maar naar de geest stond hij
open voor de realiteit van grotere economische eenheden. Te me-
moreren valt in dit verband ook dat een plan tot sluiting van een
clouaneunie tussen Nederland en Belgie,  dat in  1875  wed geopperd,

aanvankelijk veel steun ondervond in Brabantse en Limburgse indu-
striele kringen, vooral ook in Tilburg. Later bekoelde het enthou-
siasme een beetje, in verband met gevreesde ongunstige gevolgen
voor de concurrentiepositie ten opziclite van Duitsland. Niettemin
bleef men achter het plan st:aan. 48.

Diepen hanteerde, zoals reeds vermeld, de  ing-theorie. Ieder
individu paste naar zijn mening op de eigen arbeid zoveel mogelijk
zelfbescherming toe om els concurrent te kunnen optreden en zo
zijn arbeid vruchtbaar te doen zijn. Iedere „maatschappelijke kring"
moest ook zo doen, of het mi Nederland of Duitsland of een andere
staat betrof, dan wel de deelstaten van Duitsland v66r de invoering
van het tolverbond, of de kleine middeleeuwse staatjes en steden!

48) Boeren, a.w., blz. 84.
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Duidelijk blijkt hieruit de relativerende houding van Diepen tegen-
over de grootte van <le kring. Van belang was alleen dat het ging
om een bepaalde eenheid, met een eigen wetgeving en met een eigen
belastingsysteem; deze eenheid moest naar binnen vrijheid geven en
naar buiten bescherming tegen alles wat schadelijk was voor het
gemeenschappelijk belang 49. Ten aanzien   van   de   landbouw   liet

Diepen zelfs al iets doorschemeren van zijn geneigdheid Europa als
maatschappelijke kring of economische eenheid te beschouwen!

Overigens wordt hier geen uitspraak meer gedaan over de „waar-
· 1/heia van Diepens protectieopvattingen. Wij willen er alleen nog

op wijzen dat de hoogleraar Janssen heeft geoonstateerd dat een

protectionistische politiek, bij een onvolledige internationale specia-
lisatie, met betrekking tot de welvaart tot gevolg heeft dat deze in
het,besehermende land zal toenemen. Uit Janssens Ibeschouwingen
meenden wij te mogen opmaken dat onvolledige specialisatie de ge-
bruikelijke situatie in de verhoudingen tussen de nationale econo-
miean  is (geweest) 50.

In het sociaal-politieke denken van Diepen kan een, zij het niet
erg sterk, dynamisch conservatisme worden aangewezen. Het was
toch zo met hem gesteld dat hij ook op sociaal-politiek terrein, hoe-
wel zeer voorzichtig en schoorvoetend, bereid was zekere hervormin-
gen en vernieuwingen toe te laten. Het ts in dit opzicht jammer
dat de uitlatingen van Diepen op sociaal terrein hoofr17,kelijk van
v66r het verschijnen van Rerum Novarum dateren. Voornamelijk

op grond van die uidatingen noemde Van der Ven Diepen in socinal-
politiek opzicht conservatief.

Het zou interessant geweest zijn. indien Diepen zijn licht ook eens
had laten sohijnen over de gehele inhoud van Rerum Novarum.
Wellicht was het dan mogelijk geweest van hem hetzelfde ·te con-

49)  A.   Diepen,  Mr.   N.   G.   Pierson  en  de  sociale quaestie (Gorinchem   1887),   blz.
27/28,30.

50)   L.   H. J· Janssen, Vrijhandel, protectie   en tolunie (Tilburg   1960),   blz.   67   en

passim.
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stateren, hetgeen Couwenberg over dat andere voorbeeld van een
mengvorm van vooruitstrevendheid en behoudzucht, Schaepman,
noteerde: „De katholieke staatsman Schaepman was van stonde af
aan zeer progressief ten aanzien van de staatkundige emancipatie
der arbeiders, terwijl hij daarentegen ten opziohte van het sociale
vraagstuk aanvankelijk het conservatieve standpunt innam, dat de
bestrijding hiervan geheel moest worden overgelaten aan de particu-
liere oharitas met afwijzing van alle staatsinmenging. Later is hij
overigens  van  dit conservatieve standpunt teruggekomen" 51,  dat  wil

zeggen nadat   in    1891   door   de Paus inzake het sociale vraagstuk
bepaalde kerkelijke meningen waren geformuleerd.

Dat Diepen ten (lien aanzien wellicht toch wel de nodige soepel-
heid en het vereiste aanpassingsvermogen zou hebben opgebracht,
wordt te meer waarschijnlijk, als men bedenkt welke ondogmatische
hou{ling hij altijd heeft aangenomen tegenover de sociale stratificatie
en de stijging en daling  op de maatschappelijke ladder 52.   Hij   zag
een afgesloten kaste van industrielen zeker niet als een realiteit.
Misschien heeft hierbij het zich herinneren van de geschiedenis
van het eigen geslacht een rol gespeeld, maar bijna zeker heeft het
gebeuren rond hem heen, in Tilburg, mede tot deze houding ge-

inspireerd. In dit raam zouden wij ook, meer dan Van de Ven heeft

gedaan, positieve waar(le willen hechten aan (le onzes inziens eer-
lijke overtuiging van Diepen dat iedere arbeider vrij wend geboren,
en niet perse ondergeschikt was aan anderen. Het deed ons wel een
beetje vreemd en inconsequent aan dat Van der Ven Diepens in-
ziclit dat de werkman een lid is der maatsdiappij, even vrij en zelf-
standig als ieder ander en geenszins gesohapen ten behoeve der

"
overige klassen, de kwalificatie „abstracte opzet en „vreemd aan de
werkelijkheid" geeft, terwijl hij het psychologisch van Viekke zeer
juist vindt dat deze „de zelfstandigheid van den arbeider, en dus

zijn principiele gelijkgerechtigdheid met den werkgever steeds voor-
"

op    stelde 53.

51) Couwenberg, a.w; blz. 37.
52) Diepen, De waarde, blz. 224 e.v.
53) Van der Ven, a.w., biz. 36 en 53.
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Het geheel nog eens overziende, worden wij ertoe gebracilt be-
vestigend ,te staan tegenover de vraag of Diepens sociaalpolitieke
hou(ling met dynamisch conservatisme kan worden aangeduid. Wat
dat aangaat plaatsen wij hem, in Couwenbergs terminologie, dus
centrum-rechts.

Wij willen aan het voorgeande nog iets toevoegen. Ons bezig-
houdende met Armand Diepen, zijn werk en zijn denken, heeft zich
sterk aan oIls opgedrongen hoezeer bij hem het economische primair
was, en bijgevolg het sociale op de tweede plaats kwam. Hij kan
een economisch-sociaal, geen sociaal-economisch denker en auteur
worden genoemd. Hij wenste geen politiek ingrijpen in het econo-
misch leven van het binnenland, maar verwachtte een weharts-
herstel en een welvaartsgroei van een overheidsingrijpen in de in-
ternationale handel. Diep overtuigd was hij van <le grenzen die door
het economisch mogelijke san het sociaal wenselijke worden gesteld.

Hoe dient deze nadruk op het economische, zoals die bij Diepen
is voorgekomen, nu te worden gewaardeerdl

Na lang nadenken menen wij hierop een positief getint antwoord
te mogen geven. Persoonlijk hebben wij in de loop van deze studie
steeds minder respect gekregen voor onverbindende „sociale excla-
maties" van vroeger en nu. En vooral voor die uit het verleden,
omdat toen de nadruk die op het economisahe, de productiviteit, (het
nationaal inkomen moest liggen, nog veel belangrijker was.

Voor Pierson speelde zich, zoals wij hebben gezien, het bestrijden
van de armoede mogclijkenvijze  af op drie terreinen: de voortbren-

ging, de verdeling en de bevolkingsgrootte. Voor hem waren de
eerste twee terremen  rond   1890  irrelevant.

Voor Diepen moest de kern van de welvaartsproblemadek in die
tijd worden gezocht in de voortbrenging, de productiviteit. En onzes
inziens terecht! Want de voortbrenging was, na gepoogd te hebben
de  armoede  uit   te  bannen,   in  de  tweede  helft  der   19e  eeuw  nog
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onvoldoende gegroeid om een eerste aanzet te leveren voor weI-
Vaajt 54.

Bij Diepen stond de bevordering van de productie primair, de
rest volgde dan vanzelf. Het is mogelijk dat hij daandoor de betekenis
van die „rest" enigszins heeft onderschat. Maar anderzijds mag dan
toch niet uit het oog worden verloren dat sociale wenselijkheden
inderdaad alleen binnen het raam van eoonomische mogelijkheden
zijn te realiseren  en  dat  de  afl,eider  op  het  einde  der   19e  eeuw
realiter alleen maar verbetering van zijn toestand had te verwachten,
niet van een verdeling van de armoede, zelfs niet via arbeiders

organisatie, maar van een uitbreiding der werkgelegenheid en van
een verhoogde rentabiliteit der industrie. Indien de industrie gun-
stiger resultaten behaalde, openden zich pas mogelijkheden voor de
verbetering van de bestaansvoorwaarden der arbeiders!

Voor onze positief gettinte waardering van Diepen kunnen wij ten
overvloede bij diverse moderne auteurs steun vinden. Van Esveld,
die gebruik maakte van de groeitheorie om een antwoord te vinden
op de logische vraag of niet veel vroeger een krachtige economische
en sociale politiek gevoerd had kunnen worden, stelde dat een land
met een zich uitbreidende bevolking, een lage arbeidsproductiviteit
en een industrialisatie die nog op gang moest komen, lang<lurige
perioden van annoede en schaarste nioet doormaken. Naar zijn
mening zijn globaal gesproken de prij:zen der soc:iale ellende voor
een deel de groeipijnen van de kapitalistische productie geweest,
die ons  land de welvaartsstaat heeft gebraolit 55.  Soortgelijke  ged#ch-
ten zijn te vinden bij Zimmerman, die de aandacht heeft gevestigd

54) J. Pen en P. J· Bouman, Een eeuw van toenemende welvaart, in Drift en koers.
Een halve eeuw sociale verandering in Nederland. Gedenkboek onder redactie
van A. N. J. den Hollander, E. W. Hofstee, J. A. A. van Doorn en E. V. W.
Vercruysse (Assen 1961), passim.
w) N. E. H. van Esveld, De rechtvaardige samenleving en de welvaartsstaat, in
Sociaal Maandblad Arbeid, 5 november 1963, biz. 721.
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op de „offers" in het verleden, gebracht voor de „baten" in de toe-
komst 56.

Interessant in dit verband zijn ook de opvattingen van Galbraith.
Deze heeft betoogd dat productiviteit, ongelij]cheid en onzekerheid
van oudsher de hoofdproblemen van de economie zijn geweest. Ver-
volgens dat de ongelijkheid als economisch en sociaal probleem
minder dringend is geworden, welke ontwikkeling verschillende
oorzaken heeft, die alle op de een of andere manier met de toene-
ming van de product:ie te maken hebben. Een stijgend nationeal
product noemt hij een alternatief voor herverdeling of zelfs ver-
mindering van ongelijkheid. De oudste, meest omstreden sociale
kwestie is daarom, zoal niet opgelost, dan toch latent geworden en
de strijdende partijen hebben eensgezind hun aandaclit gericht op
het verhogen van de productie. Tenslotte betoogde Galbmith dat
een hoog productieniveaunoodzakelijk is geworden voor de bestaans-
zekerheid ven arbeiders, boeren en zakenlieden. Het kan een rede
lijke graad van zekenheid voor iedereen scheppen. Micro-economi-

sche voomieningen zijn daarvoor maar een gebrekkig surrogaat. Bij
het huidige streven mar productieverhoging (macro-economisch) zit
tot op grote hoogte het verlangen naar bestaanszekerheid voor, en
niet de behoefte aan de  te produceren goederen. Het feit dat de
goederen worden geproduceerd, verschaft de producenten hoe dan
ook een inkomen, hetgeen beter dan wat ook het doel van de be-
staanszekertheid dient, aldus Galbraith. De leuze is overal: meer

werkgelegenheid door hogere produotie.
Van de oudste trits van dioofdproblemen van het economisoli leven

Congelijldieid, bestaansonzekerheid, productiviteit) is, volgens deze

schrijver, er nog maar 661 overgebleven: productiviteit en produc-
tie 57.

Op weer een andere wijze menen wij steun voor onze waar-

56) L. J. Zimmerman, Anne en rijke landen. Een economische analyse (Den Haag
1960) blz. 84, 85, 96, 106, 113, 114.
57)  J.  K.  Galbraith, De economie  van de over,loed (vertaling) (Amsterdam  1961),
blz. 74, 90, 107/108.
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een bepaalde vorm van ontmenselijking soms nodig is terwille van
de globale vooruitgang van het arbeidsprooes. De objectieve ontwik-
keling vereist dan dat de mens een gdlang verschraalde arbeid ver-
rioht, opdat hij op een nieuwe wijze vrij worde. Het komt, aldus
Kwant, vaak voor dat (le mens ten koste van zichzelf een bepaal(le
prijs moet betalen terwille van de vooruitgang. In de worige eeuw
was het echter heel anders, volgens hem. Toen bekommerde men
zich veelal helemaal niet over de arbeidende mens als subject. Men
ontwierp verschraalde en mensonwaardige vormen van arbeid, een-
voudig omdet zij voor bepaalde groepen hoogst rendabel waren. Men
was niet bekommerd over de mensen die er het slachtoffer van
waren.

Het feit dat de versehraling een fase in de algemene vooruitgang
is gebleken, pleit vaar de mening van Kwant de industriele leiders
van de vorige eeuw  niet vrij. Men heeft gedurende de voidge eeuw
de verschraling van de arbeld niet als een noodzakelijk kwaad aan-
vaard, als een tussenfase die noodzakelijk was ewille van de voor-
uitgang 58,

Wij willen hier geen oordeel uitspreken over de algemeen aan-
genomen winstzucht van de industrielen in de  19e eeuw, maar wel
weten wij dat Diepens inzichten, zoals wij eerder zagen, verre uit-

gingen boven een bekrompen eigenbelang. Hij bekommerde zich

wel degelijk om de arbeiden<le mens als subject. Alleen zag hij de
procedure om te komen tot lotsverbetering anders, en naar het ons
voorkomt beter, dan sommige van zijn „sociale" tijdgenoten.

Dat bleek nog op een ander punt. Dat de industrie gunstiger
resultaten is gaan behalen, is voor een niet gering deel het gevolg

geweest van de opkomst van het grootbedrijf, een ondernemings-
vorm die zich in Diepens tijd, en nog lang daarna, niet in de gunst
van de katholieke (paters-)sociologen mocht verheugen. Ook in dit
opzicht heeft Diepen onzes inziens juist gezien. Uitgaande van de
grote waarlde, die hij aan de productiviteit hechtte, verdecligde hij

58) R. C. Kwant, Filosofie van de arbeid (Antwerpen 1964), blz. 184/185.
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de grootonderneming tegen de aanvallen der sociologen 59,  een  on-
dernemingsvorm waarvan Mulder onlangs moest toegeven dat zij
„niet  weinig tot verhoging van  de welvaart bijdraagt" 60.

Wat Mulder hierover, redenerend vanuit de realiteit, verder op-
merkte is sterk afwijkend van het vroegere „katholieke" gevoelen en
vertoont vooral ook in zijn conclusie een merkwaardige affiniteit
met het denken van Diepen, nu meer dan 70 jaar geleden. Mulder
merkte op dat het hem voorkwam dat de arbeidsverhoudingen in
het grootbedrijf, zo zij al een minder persoonlijk karakter dragen,
momenteel mmstens even sterk voldoen aan de normen van de
rechtvaardigheid als in het kleine en middelgrote bedrijf, benevens
dat (le leiders van het grootbedrijf over het algemeen door een groot
besef van maatschappelij<ke verantwoordelijkheid worden gedragen.
Volgens deze auteur heeft de vrees van wijlen Col)benhagen dat de
onverzadigbare zucht van de zelfstandige onderneming naar winst,
en naar winst alleen, alle objectief-soc:iale en morele normen zou
doorbreken, zich niet bewaarhedd. Men zou naar zijn mening kun-

nen zeggen dat ook hier de werkelijkheid weer een practisch com-
promis heeft gevonden, dat cle zuiver logische analyse niet kon
voorzien.

Diepen was niet alleen een centrumfiguur-in-mengvorm, als men
het,begrippenpaar progressief/conservatief ophem toepast, hij was
ook - om nog eens terug te grijpen op Romein -, een realist, geen
romanticus; een rationalist, geen irrationalist; een practicus, geen

tileoreticus. Steunend op de werkelijkheid, zoals hij die zag, wilde
hij met zijn denken  och telkens weer bij de practijk *terugkomen.
Hij schreef niet om te schrijven, maar hij deed zulks om tot wijzi-
gingen in *het praetische handelen te komen. Hij was een schrijveii-
de ondernemer, geen schrijver die ook nog een beetje industrieel
Was.

59) Diepen, De waarde, blz. 289 (voetnoten).
69 Th. B. C. Mulder, Economic en christendom, in Annalen van het Thym
genootschap, jrg 51, mei 1963, biz. 48.
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Om te besluiten: wij menen het spijtig te moeten vinden dat
Armand Diepen als man in de kracht van zijn jaren is gestorven,
dat deze figuur zich aan ans vertoont als een „unvollendete". In-
dien wij hier de indeling van Rumke aanhouden, die als de levens-
tijdperken van de man aangaf: 0-15 jaar pueritia, 15-25 adolescentia,
25-40 juventus, 40-60 virilitas, boven 60 praesenium en senectus 61,

dan kunnen wij niet alleen constateren dat Diepens schrijverschap
zich  juist  in de volle mannelijke leeStijd heeft geopenbaard 62,  maar
tevens dat hij dit levenstijdperk nog niet ten halve had voltooid.

Nog veel hadden  wij van Diepen  na 1895 kunnen verwachten,  m
wel van de ondernemer (de dalende conjunctuur was toen tell einde

gekomen!), als van de schrijver over sociale en economische vraag-
stukken.

On<lanks zijn vroegtijdig verscheiden, menen wij aan het einde
van deze studie de slotoonclusie te mogen trekken, dat Armand
Diepen zijn leven niet tevergeefs heeft geleefd, omdat hij met de
hem toevertrouwde ,talenten in de hem gegeven tijd uitzonderlijk
heeft gewoekerd.

61) H. C. Rumke, Levenstijdperken van de man, 7e druk (Amsterdam 1963),
passim; zie ook Romein, a.w., blz. 168 en 209 e.v.
69 Toegepast op Armand Diepen vinden wij Rumkes tijdperken als volgt terug:
1846 - 1870 pueritia/adolescentia
1870 - 1886 juventus
1886 - 1895 (gedeeltelijke) virilitas.
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SAMENVATTING

Arnold Leon Armand Diepen  werd  te Tilburg geboren,  in   I 846.
Hij vel#bleef in deze plaats gedurende het grootste del van zijn
leven, hij werkte er en hij  is er ook gestorven, in 1895.

Het geslaoht Diepen, waarvan hij een telg was, bheeft in de 19e
eeuw, in (le Tilburgse wollenstoffenindustrie en in het maatschap-

pelijke leven van stad en gewest, een belangrijke rol gespeeld.
De hoofdfiguren van de vier generaties Diepen, die hierbij be-

trokken waren, heetten: Johannes (1774-1844), Johannes Nicolaas
(1793-1865), Johannes Hendricus Arnoldus (1815-1897) en Arnold
Leon Armand zelf. Van dezen, wier betekenis in hun tijd reeds
werd erkend, cloordat zij allen tot ridder in de Orde van de Neder-
landse Leeuw werden benoemd, is Armand degene geweest die ook

landelijke faam heeft genoten. Hij dankte dit aan de omstandigheid
dat hij, behalve fabrikant en vocraanstaand burger, ook publicist is
geweest. Zijn geschriften hebben er voor gezorgd dat de naam Die-
pen ·tegen het einde der  19e eeuw in Nederland een bekende klank
heeft gekregen.

In zijn publicaties heeft hij zich gemanifesteerd als een nuchtee,
realistisch denkende praoticus, intelligent, scherpzinnig, maar vooral
met twee benen op de grond staande: hij keek van zijn schrijftafel
in zijn fabriek, wat hem bewaarde voor al te grote buitelingen in de
themie.

Zijn scholing heeft Armand Diepen voor het grootste deel ont-
vangen aan het Jezuietencollege te Katwijk aan Zee, waar in de
tweede helft der  19e eeuw jongens uit de katholieke aristocratie en
haute bourgeoisie tot katholieke intelligentsia wer<len gevonnd. Zijn
gymnasiumtijd bleek een succesvol verloop te hebben gehad en reeds

toen openbaarden zich symptomen, die zijn latere optreden als
auteur verklaarbaar maken: hij voerde met verve de pen en blonk
uit in het debatteren.

Ten gevolge van het overlijden van zijn oudere broer, waardoor

hij de oudste opvolger werd, is Armand Diepen vermoedelijk wel
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van een wetenschappelijke carri&re, waarvoor hij gepredisponeerd
leek, afgehouden.

Tussen zijn schooltijd en zijn eerste presentatie als auteur aan
het grote publiek veridepen ruim 20 jaar: de eerste brochure draagt
het jaartal 1886. In die tussentijd is Diepen geweest, wat hij ook
altijd is gebleven: industrieel.

Behalve uit een aantal krante- en tijdschriftartikelen bestaat het
.

„oeuvre van  Diepen  uit een zevental tussen   1886  en 1895 versche-
nen boeken en brochures, die vrijwel alle fungeren als bron voor
het kennen van zijn economische opvattingen. Diepens sociale op-

vattingen behoren eveneens uit het merendeel van zijn geschriften
te worden gedistilleerd.

Zijn ondernemersohap dn zi jn schnap zijn de twee con-
centratiepunten van zijn leven geweest. Zij zijn evenwel niet los
van elkaar te denken. De auteur Diepen heeft veel aan de fabrikant
Diepen ·te danken gehad. Het kan zelfs zo worden gesteld dat de
directe aanleiding tot zijn verschijnen als scribent in het milieu der
Nederlandse economisten is te zoeken in het belast zijn met de
leiding van een oud, vooraanstaand en op zich bijzonder boeiend
industrieel bedrijf.

Toen Armand Diepen begon te schrijven ging het niet zo goed
met zijn bedrijf, noah met de wollenstoffenindustrie in haar geheel,
noch met een groot deel van het Nederlandse bedrijfsleven. Ieder-
een erkende toen dat er „malaise" heerste. Armand Diepen meende
middelen te kunnen aangeven tot het doen verdwijnen van die ma-
laise, maar werd al schrijvende en becritiseerd wordende gedwongen
steeds dieper na te denken over de materie, die zijn studieveld was:
de economisehe en sociale werkelijlcheid. Dat hij daarbij in levendig
contact kwam met de coryfeeen van het Nederlandse economische
en (katholiek-) sociale denken is alleen maar verwonderlijk, als men
bedenkt dat hij op het ene terrein evenmin als op het andere een
vakman was. De autodidact Diepen heeft zich gemeten met vak-
mensen, vooral gegroepeerd rond de tijdschriften De Economist en
S 1(liEn. En hij deed dit met de hardnekkigheid van iemand die
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weet dat hij in theoretische scholing voor deskundigen onderdoet,

maar het in kijk op de realiteit van hen wint. Vooral zijn bestrij-
ding van de grootmeester der toenmalige Nederlandse economie,
N. G. Pierson, moet in <lit licht worden bezien.

Realiteit was voor Diepen, het moge nog eens worden herhaald:

zijn eigen bedrijf, de Nederlandse wolindustrie, het nationale eco-
nomische leven. Voor hun belangen heeft hij zich, figuurlijk en
vermoedelijk ook letterlijk, doodgezwoegd. Hij bezwoer dat men
zou overgaan tot bescherming van de industrie, tot „bevordering van
den nationalen arbeid". Daarmee zouden, naar zijn mening, uiter-
aard ook de wolnijverhei(1 en zijn eigen onderneming wor<len gebaat.
Dat ingrijpen nodig was, zag hij duidelijk v66r zich, in zijn bedrijf,
en rondom zich heen, in zijn bedrijfstak.

Na meer dan driekwart eeuw is het ons duidelijk aan het worden

dat hij het gelijk aan zijn zijde had en dat zijn opvattingen meer
werkelijkheidswaarde bezaten dan de dogmatisch gekleurde ideean
van zijn lit,erale tegenspelers. De economisch-structurele, fonjunc-
turele en -politieke situatie van ons land in de tweede helft der
19e eeuw leidde bijna noodzakelijkerwijze tot een denkpatroon als
in Armand Diepen kon worden aangetroffen. En wat zijn aanraking
met het „sociale vmagstuk" betreft: vooral onze generatie is er zich
- ook door confront:atie met internationale situaties - steeds beter
van bewust geworden dat de grenzen voor het sociale keihard door

de mogelijkheden van het wonomische worden gesteld, een waar-
heid die ook Diepen in zijn tijd heeft beseft dn verkondigd.

Was Armand Diepen een groot man7
Hij was zonder twijfel de eerste Nederlandse economische denker

van katholieken huize. Maar afgezien daarvan: Diepen is waarachtig
.een „homo egregius, een er bovenuit stekende man geweest. Hij

is een van de stuwende krachten geweest om in ons land te komen
tot een methodische welvaartspolitiek.

Methodische welvaartspolitiek! Een woordencombinatie die voor
ons welhaast tot een vanzelfsprel(endheid is geworden. Wij geloven
anno  1966 in de mogelijkheid van een groeiende economie, met aan
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het einde welvaart goor iedereen, maar niet anders te bereiken (lan
via menselijk ingrijpen, methodisch en systematisch. Armand Diepen
zou zich, meer dan Pierson, Craven, Beaujon, Verrijn Stuart Bruin,
Van Gestel en hoe alle andere „officiele" economisten en sooiologen
van zijn tijd geheten mogen hebben, temidden van ons thuisgevoeld
hebben, omdat zijn denken duidelijk in dezelide richting lag als
het onze. Daarin ligt zijn (relatieve) grootheid. Daarin ligt ook de
laatste ratio van het verschijnen van deze studie.
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SOMMAIRE *

Arnold Leon Armand Diepen  est  nd  A  Tilbourg  en  1846.  Il a pass6
la plus grande parde de sa vie dans cette ville, il y a travailld et il y
est mort en 1895. Au 19e sidde la famille Diepen dont il est issu,

a jou6 un r6le important dans l'industrie laini&re de Tilbourg et
dans la vie publique de la ville et de la province. Les grandes figures
des quatre g6n6rations Diepen s'appeldrent: Johannes (1774-1844),

Johannes Nicolaas (1793-1865), Johannes Henduicus Arnoldus (1815-
1897) et Arnold Leon Armand lui-mSme. C'est ce dernier qui a
connu une renomm6e nationale, bien que l' mportance (les autres

Mt reconnue aussi, car tous les quatre ont 6t6 nomm6s Chevaliers
de l'Orde van de Nederlandse Leeuw. Cette renommde il la devait
au fait que, outre fabricant et citoyen 6minent, il fut aussi publiciste.
Ses  6crits ont rendu c6ldbre  le  nom de Diepen   vers  la   fin  du   19e

sidcle aux Pays Bas.
Il s'est montr6 dans ses publications un esprit pratique, pond6r6

et r6aliste, intelligent, perspicace et surtout ayant ses deux pieds sur
terre: de son bureau il voyait son usine ce qui le gardait de ·trop
donner dans des digressions thdoriques. Armand Diepen suivit l'en-
seigement au collage des Jasuites h Katwijk sur Mer ou pendant la
deuxidme moitid du  19e sidcle les fils de l'aristocmtie et de la haute

bourgeoisie catholiques furent form6s.
Ses 6tudes furent cournonn6es de succas. A cette 6poque se mani-

festaient ddjh les premiers indices qui trahissaient le futur auteur:

il avait la plume bien taillde, il excellait dans les ddbats. Son frbre

ain6 6tant mort, ce fut Armand qui devrait un jour succdder A son

p&re. Il est probable que c'est lA le raison pour laquelle il manqua
la carridre scientifique A laquelle il semblait destin6. Vingt ans
s'dcou rent entre ses ann6es drdtudes et son (16but d'auteur: la

premilre  brochure est dat6e  de   1886.   Sur ses entrefaites Diepen   a
6t6 ee qu'il resterait toujours: un industriel. Son oeuvre se compose

*) Vertaling Drs. A. E. M. Boeren-Verbiest, Breda.

421



de sept livres et brochures du genre socio.dconomique. Il a voud sa
vie A deux choses qui 6taient 6troitement li6es: ses affaires et son
mdtierd'auteur. L'auteur Diepen doit beaucoup au fabricant Diepen.

D'ailleurs tout Forte A croire que la direction d'une filature aussi
vieille et bien quot6e que passionante amena Armand A faire son
appariton dans le mdieu des 6conomistes hollandais. Les affaires
allaient mal au moment oti Armand Diepen commenf sa carridre
de publiciste. C'6tait le cas de toute l'industrie lainidre de mdme
que de la plus grande partie de l'industrie hollandaise en g6n6ral.
Il 6tait reconnu de tout le monde qu'on traversait des ann6es de
malaise.

Armand Diepen se croyait capable d'indiquer des moyens de faire

disparaitre ce malaise, mads en 6crivant et 6tant l'objet de critiques
01 fut contraint de s'enfoncer bien avant dans la matidre de ses
6tudes: la r6alit6 6conomique et sociale. Il est 6tonnant de voir le
vif colloque entre lui et les coryph6es de la pens6e 6oonomique et
sooiale (catholique), quand on se rend compte qu'il n'6tait sp6cialiste
(lans aucune des deux matidres. L'autodidacte Diepen s'est mesur6
avec des professionnels, surtout avec ceux qui s'6taient group6s
autour des revues De Economist (1'Economiste) et Studien (Etudes).
Et il l'a fait avec l'acharnement de celui qui sait qu'en fait de thdorie
il devait le cdder h des professionnels, mais qui est leur maitre dans
ses notions de la r6alit6. C'est surtout sa lutte contre le prince de
1'6conomie n6erlandaise de cette 6poque, N. G. Pierson, qu'il faut
voir sous ce jour. Il soit r60t6 que la r6alit6 pour Diepen, ce fut sa
propre entreprise, l'industrie lainidre n6erlandaise, la vie 6conomi-
que nationale. C'est en ddfendant leurs intdrhs, qu'au figur6 et
probablement aussi au sens litt6ral il s'est tu6 au travail. Il adjurait
qu'on se rdsolve A la protection de l'industrie, "au (16veloppement
du travail national".

L'industrie laini&re et sa propre entreprise y trouveraient, selon

lui, leur compte. Il voyait bien dans son entreprise h lui, et autour

de lui, dans sa branche, que des mesures s'imposaient.
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Plus de trois quarts de sidcle apr65 nous commen9ons h nous
rendre compte qu'il avait raison. La situation 6conomico-structurelle,

-conjoncturelle et -politique de notre pays dans la seconde motid du
19e si&cle conduisit presque n6cessairement h une manidre de penser
telle que nous la trouvons chez Armand. Qu£int h ses rapports avec
la

"question sociale": c'est surtout la g6ndration actuelle qui, aussi

par la confrontation avec des situations internationales, s'est rendu
compte de plus en plus que les limites du social sont impos6es d'une

fa on impitoyable par les possibilit6 6conomiques, une v6rit6 que
Diepen lui aussi a reconnue et qu'il a formul6e.

Est-ce qu'Aimand Diepen fut un grand homme>
Sans doute dl fut le premier penseur 6conomique de souche ca-

"tholique. Mais A part cela: Diepen fut vraiment un „homo egregius,
un homme qui ddpasse ses contemporains. Il fut un des grands
moteurs pour venir A une politique mdthodique de la prosp6rit6.

Politique m6thodique! Juxtaposition de mots qui est devenue
presque de toute 6vidence pour nous.  En l'an  1966 nous croyons  h

la possibilitd d'une 6conomie croissante, avec au bout la prosp6rit6
pour tout le monde qui d'ailleurs n'est accessible que par l'inter-
vention m6thodique et systh6matique de l'homme.

Aujourd'hui Armand Diepen se serait trouv6 en pays de connais-

sance plus que Pierson, Greven, Beaujon, Verrijn Stuart Bruin,
Van Gestel et tous les autres 6conomistes et sociologues officiels de

1'6poque, quelque soit leur nom, puisque sa pens6e avait la m6me

direction que la n6tre.
C'est lA sa gran<leur (relative). C'est lA aussi l'ultime raison de la

publication de cette 6tudc.
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li
STELLINGEN

I. In de periode waarin een economie van een groei-situatie in
een vooruitgangs-situatie overgaat, in een ontwikkelings-situa-
tie derhalve, worden van de betreffende samenleving grote

! offers gevreagd, met name door de noodmak van een hoge
spaarquote bij een laag consumptieniveau (vgl. Zimmerman,
Arme en rijke landen, 1960).
Deze stelling maakt veel duidelijk van de sociaal-economisehe
geschiedenis ven b.4. het West-Europa van de 18e en 19e
eeuw. Zij 1kan ook belangrijke aanwijzigingen geven voor de te
voeren economisohe politiek in de ontwikkelingslanden in de
komende tientallen jaren, om<lot hogere groeicijfers hogere
binnenlandse spaarquota vereisen (vgl. ook J. Bhagwati, Toe-

gepaste ontwikkelingseconomie, 1966, blz. 78, 113; R. Heil-
bronner, Economische ontwikkeling, 1966, blz. 113 e.v.).

II. De relatieve betekenis van de (in oorsprong sociale) gemeen-
telijke instituten voor de consumptieve credietverlening, ge-
meentelijke volkscredietbanken genaamd, vermindert thans

van jaar tot jaar.
De groeiende mogelijkheden van credietnerning in de vrije
maatschappij muden de verantwoondelijke gemeentebesturen
#tot de constatering dienen te brengen dat de bedoelde insti-
tuten hun voornaamste functie hebben vervuld en dat zij zich
dus geleidelijkaan van de markt voor het consumptief crediet
zouden kunnen terugtrekken.

III. De mening van Kwant da.t vele katholieken moeilijkheden
hebben met de door de Kerk voorgehouden huwelijksmonal,
ccnvoudig omdat zij niet inzien waarom het zo moet (Mens
en kritiek, 1962, blz. 118; vgl. ook Religie en beklemming, in:
Geloof en Beklemming, 1964, blz. 26), laat zich demonstreren
aan  al van publicaties, gesprekken, enzovoort.



Zijn bewedng dat het aantal mensen dat eigen inzicht
laat prevaleren boven de leer van de Kerk steeds toeneemt

(ibidem) is minder gemakkelijk aan de hand van waamemin-
gen te bevestigen. Zij berust vermoedelijk op gegevens, ge-
trokken uit ervaringen op pastoraal terrein. Het is niet minder

dan noodzakelijk dat wordt onderzocht, hoever op het gebied
van de huwelijksmoraal de discrepantie tussen heersende nor-
men en feitelijke gedragingen reeds is gegroeid.

IV. De huidige, eonstateerbare en groeiende, mindere aantrek-

kelijkheid van het christendom is voor een belangrijk deel het
gevolg van een communicatiestoornis.
Nu met name de Katholieke Kerk uit de veilige beschutting
van Latijnse formules is getreden, is het voor haar voortbe-
staan zonder meer nodig dat zij liaar Itaalgebruik aanpast,
door grondige uitbanning uit de liturgie en uit de verkondi-
ging van alle archaismen en alle inhoudloos gewor(len woor-
den en beelden.

V. De Algemene Bijstandswet mag niet los worden gezien van         g
het Nederlandse sociale zeketheidssysteem, maar moet inte-
gendeel worden beschouwd als het sluitstuk van dit systeem
van arbeids- en volksvemekeringen. Er dient evenwel voor te
worden gezorgd dat deze wet naar twee zijden niet tot verstar-

ring aanleiding geeft:

a) naar de zijde van de sociale verzekeringen: hetgeen rede-
lijkerwijze in de sfeer van de verzekering kan worden ge-
bracht, onttrekke men zo spoedig mogelijk aan de werking
der Algemene Bijstandswet;

b) naar de zijde van het welvaartsniveau: indien de finan-

ciering van een voorziening redelijkerwijze onder het be-

grip „noodzakelijke kosten van het bestaan" kan worden

gelxacht, schrome men niet zulks te doen.



VI. Stelling I bij het Tilburgse proefschrift van K. Bervoets (Bo-
nusaandelen en stockdividenden, Laiden 1954) opperde de
mogelijkheid dat onder zekere voorwaarden „(le organisatori-
sche opbouw van het eoonomisch leven" een nieuwe vorm

van staatsbevoogding zou kunnen inluklen, dan wel er niet in
zou kunnen slagen werkelijke inhoud te krijgen.
Na meer dan tien jaren kan worden gesteld dat de wettelijke

organisatie geen nieuwe vorm van staatsbevoogding heeft inge-
luid. Anderzijds is de constatering dat de P.B.0. stagneert
vrijwel een gemeenplaats geworden. Er wordt zelfs ernstig aan
getwijfeld of de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie nog zin
heeft (vgl. b.v. H. Hoefnagels, Sociologische kanttekeningen
bij aktuele sociaal-politieke vragen, 1962, blz. 111 e.v .). Als
fhans in het „Advies over de ontwikkeling van de bedrijfs-
organisatie" (uitgave van de S.E.R., 1966, no. 1) gesteld wordt
dat „de fundamentele gedachte van deze organisatie nog steeds

past in de ontwiUeling van de maatschappelijke verhouclin-

gen" (blz. 9), rijst dan ook onmiddellijk <le vraag of deze uit-
spraak niet eerder moet worden aangemerkt als een ideologie

dan als een toekomstvisie met werkelijkheidswaarde.

VII. Thorbecke's Gemeentewet (1851) heeft al meer dan een eeuw
stand gehouden. In de huidige tijd, met zijn snelle ontwikke-
lingen op technisch, organisatorisch en economisch gebied,

komen verouderingsverschijnselen aan het licht, die een alge.
hele herziening van de wet, ter afstemming op de situatie

van thans, steeds duidelijker n00(17Akelijk maken.

VIII. Het maatschappelijk werk richt zich niet alleen tot de tradi-
.tionele „armen, maar tot eenieder die in sociale nood ver-

keert, uit welke categorie der bevolking dan ook. Het verdient
twijfel of dit maatschappelijk oogmerk van het maatschappelijk

werk voldoende gestalte zal krijgen, alsmede of realiteit en
beeld van het maatschappelijk werk de belasting met een
charitatief verleden zullen kunnen afwerpen.



IX. Itn<lien de kaholieken meegaan in de vermaatsohappelijking
van de noodleniging rijst de vraag of op dit gebied nog be-
hoefte bestaat aan kaI:holieke instellingen. De katholieke be-
leidsinstanties zullen deze vraag in zoverre moeten nuanceren
dat het entwoord aangeeft of in een bepaalde streek of plaats
ten aanzien van een concrete werkzaamheid en op een be-
paald niveau katholieke dan wel christelijke of algemene in-
stellingen noodzakelijk, dringend aanbevolen, gewenst, moge-
lijk of ongewenst zijn.

X. J. Munnichs lewalificeent in ste]ling 8 van zijn proefschDift
(Ouderdom en eindigheid, Assen 1964) de wetenschappelijke
fundering van het bejaardenwerk als onmisbare voorwaarde
voor zijn ontwikkeling. Het is dienstig hier een complemen-
taire stelling te poneren.
Er mag immers evenmin worden verwacht dat het bejaarden-
werk tot ontwikkeling zal komen, noch gerespecteerd zal wor-
den, zolang niet in de bevolking de ovextuiging is gegroeid
dat dit werk als geheel van voorzieningen in de samenleving
niet gemist kan worden.

XI. In het sociaal systemn van het Nederlandse schoolwezen, zo
wel in macro-sociale als in micro-sociale zin, zijn factoren

aanwezig die aanleiding kunnen zijn tot het optreden van
leer-, gedrags- en aanpassingsmoeilijkheden. Het is efficianter
door middel van structurele maatregelen en voorzieningen te
trachten dergelijke moeilijkheden zoveel mogelijk te voorko-
men, dan steeds maar door te gaan met alle aandacht te wij-
den aan de uitbouw van op individuele hulpverlening gerichte
voorzieningen.

XII. Het Nederlandse ste]sel van ridderor(len dient dn als systeem
dn wegens de gebruikte benamingen (commandeur, officier,
ridder) volkomen verouderd te worden genoemd. Het ware zo

spoedig mogelijk geheel af te schaffen.



Bijlage I Door  wevers van Diepen verdiende lonen in periode april   1883 - maart   1884

april 1883 mei 1883 juni 1883 juli 1883 augustus 1883 september 1883 oktober 1883 november 1883 december 1883 januari 1884 februari 1884 maart 1884 periode april 1883/maart  1884

--------

Naam wever loon stukken loon stukken loon stukken loon stukken loon stukken loon stukken loon stukken loon stukken loon stukken loon stukken loon stukken loon stukken loon stukken **

Horvers 37,08 4 35,71>'2 3 43,35 3 58,02 4 23,25         3            23,50 3 43,92 6 43,87 6 8,24         1              -                          -                          -         - 316,945 33     9

C. v. Dom(m)elen 32,22          5             23,56 4 11,165 2 10,59h 2 10,92% 2 - 5,46 1 16,67 3 11,52 2 10,78 2 11,25 ye 2 10,64 2 154,79 27 11
v. Huige(n)voort 21,65>  + 21,65>  4 26,78 2 25,85 2 29,49 4 27,12 5 27,215 5 34,55 4 25,50 3 35,59h 4 30,70>2 5 27,25 5 5 333,37 47 12
A. de Kok 28,78         5            17,45 3 25,48 4 21,22 4 21,89 6 18,- 5 17,60h 5 16,491/2 5 16,03 h 6 18,28 6 19,12 4 6 15,59>/2 4 235,955 59 12
Brekelmans 31,87h 6 16,60 3 10,685 2 29,82 3 44,68 4 21,5291 4 30,56>/2 4 26,32 3 27,52 3 36,24 4 32,66 4 26,12,2 5 334,615 45 12
P. v. Lissum 14,61         5            15,69 6 13,70 5 18,59 6 19,43  7 16,39>/2 6 14,8692 5 21,87>'2 6 12,61# 4 14,44 5 14,02 5 15,35 /2 3 191,59 63 12
A. v. Helvoirt 19,42% 3 19,88 3           -  12,20 2 36,05 6 36,30 6 40,72 6 25,36 4 40,88 7 230,815 37      8

J. Bossaers 26,7472 5 16,63 3- - - - - - -  28,03 5 24,0772 4 32,51         5            25,32 4 19,12 3 31,45 6 203,88         35         8

A. v. d. Pol 22,80 4 21,99:/2 4 16,15 3 12,0492 2 18,615 3 11,40 2 22,66 4 25,82 4 26,53 4 26,64 4 6,28         1            11,11 2 222,045        37        12
Prinsen I (zoon) 16,72 3 10,64 2 12,965 2 10,83 2 10,7396 2 24,27 6 21,54 4 25,14h 6 10,87922----- 143,72 29      9

A. v. d. Pas 22,42 4 25,37b 3 39,90 3 13,90 1 40,395 3 25,02 3 19,27 3 24,82>2 4 24,72% 4 36,34 4 42,12 6 28,54>/2 5 342,835        43        12
H. v. d. Pas 25,4314 5 16,38;/i 3 11,31 2 26,11 >2 3 24,52 4 23,92 4 17,43 3 26,69>  5 15,67 3 15,77 3 26,621/2 5 16,19 3 244065        43        12

Prinsen (vader) 44,05 h 3 40,19 3 50,1372 4 27,28  26,88 3 36,78 4 33,85 4 33,7114 4 33,11         4           30,71 4 29,56 3 35,17 5 419,44 41 12
B. v. d. Pas 20,65 72 3 28,05 2 29,92 4 2 16,80 1 42,04>  3 14,61 5 2 30,65 4 26,245 3 30,08 4 24,83 3 20,28>/2 2 9,21 2 293,39         31        12

v. Eyndhoven 18,815 3 14,34 2 15,145 2 22,09         3            18,09 4 13,95 h 4 16,58 5 14,08  3 11,30        3             -- -- 144,40 29      9

v. Oosterhout (vader) 24,71                   4                       22,8192 4 16,28>'2 3 11,85         2            10,45 2 31,825 7 16,74 2 3 10,95 2 10,63y 2 20,- 3-   -   176,265 32 10
Laurijssen 23,56 4 17,3392 3- -        -      16,57  3 10,83 2 22,80 4 16,24,2 3 22,47 4 22,60'S 4 152,42 27      8

A. Smits                -      3        -      5        -      4                 1        -      3        -               -      2        -      1       -,7972    1        -      1        -      1        -     -           -,79>9   22    10
J. Mommers 16,15         3           24,37 4 16,19>/, 3 11,11         2            12,80 2 24,40 4 11,97 4 2 17,55 3 16,75 3 21,90 5 21,15 4 16,05 3 210,40 38 12
M. v. Lishout 22,795 4 17,43          3               -         -               - -          -               -          -             21,94 4 35,46 6 29,80 5 33,29 6 27,42 5 10,993/2 2 199,13         35         8
A. Geerts 23,91 4 22,73 h 4 31,011 2 5 22,48 4 21,44 6 18,33 /2 5 21,80 6 16,14 5 16,92 5 19,24 5 16,24 4 28,84 6 259,093 59 12
J. v. Doremalen 16,51                 3                    24,49 4 19,58 2 36,89>2 4 18,53 2 27,99 5 18,88 3 25,13 4 19,44 3 19,04 3 18,131/2 3 13,34 2 257,97         38        12

H. v. Lishout 23,19> 2 4 23,65 5 4 25,475 3 42,37         3            28,62 3 11,25 2 23,23 4 22,56M 4 23,365 4 21,795 4 22,27 >/2 4 22,51 4 290,305        43        12

21,90 41Prinsen 2 21,90          4               -         -               -                            - -  -    -  -    -

C. Som(m)erling 14,84 2 14,94 2 29,83% 4 22,225 3 24,57 7 15,895 5 18,13 4 9,79 3 4,5 6 2- - - - - - 154,785 32      9

H. Schoofs 8,82         1            17,46 1 17,44 1 34,401/2 2 15,74 2 7,50 1 23,80 3 17,-         2            17,38 2 26,44 3 15,75 2 22,37 y, 4 224,11      24     12

C. Broers 27,54 2 13,77 1 22,17 2 13,32 - 46,52  4 22,57 3 38,72 5 39,10         5              -                        16,28 2 23,72 3 7,64 1 271,355 28 11
Ant. Ketelaars 21,23h 4 27,98 I/2 5 28,2292 5 6,04         1            30,50 5 23,64 4 29,88 5 21,23 5 25,90 4 39,02 6 24,23 h 4 21,77 4 299,66 50 12

1 Basters 31,83YG 2 29,6691 2 40,29 y, 3 40,055 3 38,79 4 28,26!/2 2 35,18 3 31,42# 4 23,665 3 24,3292 3 21,95 y, 1 36,27 3 381,725 33 12
J. Sanne(n) 16,58 3 17,097 3 24,22 4 11,59 2 - - 27,6492 5 27,71 5 31,45 6 27,43 5 5,609 1 5,56 1- -  194,885 35 10
A. v. d. Sanden 22,01 i/2 4 24,87h 4  -   10,6892 2 17,62 3 28,83 5 29,23% 5 19,061/2 3 20,12 3 33,16 5 7,04         1            23,26 3 235,905            38            11

v. d. Staak 22,27 5 4 11,30 /6 2 28,701/, 2 43,91 5 3 19,95 2 16,84 3 22,06 4 24,775 3- - - - - - 189,828 23      8

J. de Beer 11,54 2 11,02 2 10,96y, 2 10,64    2      -        . 33,25 6 34,44 6 38,54 6 26,77 4 32,74 5 13,28 2- - 223,185 37 10
C. Maas 17,98 /1 3 34,60  3 56,-         4            57,25 4 47,165 4 44,13 8 30,-         5            40,39 5 36,90 7 40,11 6 40,14% 6 5,32 1  450,- 56 12
C. Vuisters 24,72 4 2 34,96 2 17,28          1            26,60 3 21,14 3 20,49:'/2 3 33,665 4 12,77>'9 2 16,11 h 2 27,10 2 17,45  3 252,31 27 11

L. Pijnenburg 27,79 2 29,78 2 38,34 3 31,985 3-    - - 127,895 10     4

A. Pijnenburg 33,24 2 40,50 3 37,79 4 37,71 /2 2 28,57 4 31,39 4 23,58 3 31,8114 4  7,68 1 272,28 27      9

C. v .Hest 41,94y, 4 37,80 4 _ 79,745 82

M. de Rooy 12,49 6 1 20,8272 2           -    - - - - -    - - 33,32 32

H. v. Iersel 37,-           3              34,79>2 3 5,32 1 5,32 1 16,62 3 34,23 4 25,11 3 158,395 18      7

Jansen 21,991/2 2 22,30 2 44,295 42

P. v. Pelt 29,86 2- - _ _ _ _ _ _ 29,86 21- -

M. v. Dun 9,93 3 22,4092 8 15,765 5 16,36% 5 19,60 6 6,4 4 2- - _ _ _ - 90,505 29      6

J. Ketelaars
93,115 33      7

5,61 1/2 2 16,72y 6 17,42 5 14,885 5 7,65 2 11,82% 3 11,235 3 85,355 26     7

Adr. Ketelaars 9,48 4 17,43>/2 7 12,18 4 13,57 4 11,725 4 15,30 5 13,425 5
- - - -             - .7- ,1 ."      -



v.   W.   U.   A-

H. de Beer 21,66 4 27,595 5 29,5714 5 28,80 3 35,52  5 27,3592 5 170,51 27      6

16,33% 3 32,72 6 34,42 6 10,63 4 2 21,47 4 21,56 4 137,14 25      6
Vriends --      --         --      -- 11,02 21
Snelle(n) 11,02       2 -   -    -        -   -

5,60>/2 1 17,4314 3 5,70 1 11,49 2 17,10 3 17,10 3 74,43 13     6
Spijkers

11,09 2 27,765 5 28,02 5 5,65 1 11,80 2 21,51 4 105,835 19     6
G. v. Oosterhout (zoon)
Wijnands 16,505 3 30,255 6 27,11 5 5,46 1 79,33 15      4

6,30 1 12,10 2 17,95 3- - - - 36,35 63
Stokkermans

5,90 1 12,- 2 22,785 4 5,5092 1 5,605 1- - 51,795 95
W. Schotelaars 30     65,46 1 27,54 6 33,27 6 27,615 5 40,635 7 27,92>'2 5 162,443
F. Smulders                                                                                                                                                                              _     _       _    - 11,80 22
Brokken 6,-         1             5,80         1               -         -              -         -

6,-         1            29,30 5 11,50 2 20,6372 2 10,88 2 21,06 2 99,375 14     6
P. v. Ro(o)y

6,10       1         31,70 5 36,10 6 11,4914 2 27,60 5 22,32 4 135,315 23      6
F. de Rooy 7,10 1  5,98% 1  5,70 1 -         - 18,785 33
C. Ver(r)ijt
v. Onzenoord 5,605 1 16,27 3 16,001/2 1 10,66 2 15,76'.2 3 64,305 12     5

17,22 /2 3 17,025 3 10,87 2 45,12 83
W. v. Lissum 6,751---_    - -  6,75 1 1- -

Schurkens
3 17,10  3 27,26h 5 16,47 6 3 91,87614,88 4 16,15

18      5

J. v. Loon
16,08 4 30,11>4 6 28,215 7 26,5992 5 17,19,6 3 118,20 25      5

M. Verhoeven
18,8214 5 28,80         5 - 47,625 10     2

Venne(.) 7,92 2 16,525 3      - - - - 24,445 52

10,685 2 42,01 7- - 22,46% 4 27,21 5 102,37 18     4
J. v. Hest

10,54 /2 2 27,54% 5 11,21 2 43,69 4 8 22,06 4 115,055         21          5
W. v. Spaendonk

12,10 2 23,60 4 17,57,2 3 11,08 5 2 64,36 11      4
M. de Beer

5,32 1 19,36 5- - - _ 24,68 62

% 'Ils prins<en)
2,40 1 2,40 1 8,65 3 11,56 4- - 25,01 94

5,41 IN 1 3,31 1 21,70  4 11,02 2 41,45 84
Venmans

17,55 3 5,70         1             -        -             -        - 23,25 42
P. Wouters 65,175 13      415,80 4 16,051/  3 21,96y, 4 11,355   2
M. (de) Prins(en) 10,32 3-  - -     10,32 3 1
(J·) B. v. Dom(m)elen 11,16% 2 16,50 /2 3 5,70         1 33,37 63
M. Mommers

16,335 3211,30         2              -         -                                                                              11,30          2         1
A. Schotelaars
v. Berkel 10,87% 2 5,46          1

5,41  1  - -         -               -                                   5,415           1          1
A. v. Oosterhout 11,015 2 22,44 yy 4 21,85 4 10,68y, 2 65,995 12      4
P. v. Dooren

11,06 2 10,685 2 5,51 1 - -  27,25 5 3
M. Smulders 9,28         1            19,68 2 10,62 1 25,335 3 64,915 74
C. Donders 53,835 20      4

4,92 2 16,72 6 16,92% 6 15,27          6

Malle(n)s 5,58         1              5,46         1 11,04 22
W. Smulders                                                                                                                                                                                                                                                     _      - 11,92 21
H. v. Hest

11,92      2         --

10,92 2 2403 4 32,34 6 65,29 12      3

N. Smulders 13,60 2 5,605 1 16,905 3 36,11 63
Busters

5,41 Y2 1 16,45 3 23,325 4 45,19 83
Vermetten 28,21  /2 5 40,675 73

6,76       1          5,70       1
A. de Beer 5,605 1 5,605 1 11,21 22
J. Verhoeven 22,51 4211,40 2 11,11      2

de Jong             *                  *                  *                  *                  *                  *                 *                  *                    14                 *                  *                  *                     *                          man-
Totaal per periode 34 750,685 122 35 732,22 108 31 771,073   89   38 917,335   93 35 898,15 126 32 708,58 129 53 1011,44 183 64 1351,515 237 73 1370,38 246 64 1190,74 199 61 1188,385 203 51 1007,745 180 91 11898,25 1915 571 maanden

* „mannen" te werk die perio(le / maand ** aantal maanden door die ,,man" in jaarperiode gewerkt
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