
Sociale houdingen en verhoudingen 
in Nederland 
in de Jaren '40 der vorige eeuw * 

In deze voordracht wil ik trachten, U verschillende 
dingen mee te delen. Ten eerste wil ik een exposé 
geven van de sociale verhoudingen, onder andere van 
de opvattingen omtrent de samenleving, in Nederland in 
de jaren '40 van de vorige eeuw, - en ten tweede van 
het mechanisme dat in zijn afwisseling van goede en 
kwade tijden het leven van het gros van de bevolking 
beheerste. Dat zijn uiteraard zaken niet beperkt tot 
de tweede helft van de jaren '40, waarop ik mijn ver
haal zal toespitsen, maar meest evenzeer geldig voor 
de omliggende decennia. Bij de toespitsing op de ont
wikkelingen van de tweede helft van de jaren '40 zul
len wij dan het genoemde mechanisme concreet in wer
king zien en evenzeer - via de reacties van groepen 
tijdgenoten op de toenmalige ontwikkelingen - de 
sociale houdingen kunnen demonstreren. À~ 

1. SoaiaZe verhoudingen en opvattingen daa~oper 
J 

Vooraf dienen wij echter duidelijkheid te verschaffen 
ten aanzien van enige termen. Tijdgenoten gebruikten 
ter aanduiding van door hen onderscheiden sociaal 
ongelijkwaardige groepen de woorden "stand" en 
"klasse" door elkaar (1). In de wetenschap mag, ja 
moet men echter met preciese begrippen werken, ook 
als het voormalige of tegenwoordige spraakgebruik dat 
niet deed of doet (2). Welnu, onder "klassen" versta 
ik grote sociale groepen, die worden onderscheiden 
naar de beschikkingsmacht over de produktiemiddelen 
en daarbij aansluitend over de arbeidskracht en het 
maatschappelijk surplus. Daarvan zijn er, gerekend 
naar de beschikking over de produktiemiddelen en de 
arbeidskracht, maar drie: zij die geregeld andermans 
arbeidskracht kopen, zij die in hoofdzaak zelfstandig 
werken zonder geregeld van andermans a~beidskracht 
gebruik te maken, en degenen die bij anderen in loon
dienst werken. Buiten deze criteria, maa~ binnen dat 
van de beschikking over het surplus, zij het op zeer 
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verschillend niveau, vallen diegenen die bijvoorbeeld 
als permanent bedeelden, als renteniers of als leve
ranciers van maatschappelijke diensten (zoals geeste
lijken, beroepsmilitairen, beoefenaars van vrije be
roepen) geen rol spelen in het directe produktiepro
ces. Zolang er geen sprake was van modern klassebe
wustzijn - en dat ontstond theoretisch bij liberale 
economen in Nederland ca. 1850, bij sommige groepen 
arbeiders sinds ca. 1865 - leefde de indeling naar de 
beide eerste criteria - de beschikking over produktie
middelen en arbeidskracht - uiteraard niet bij de tijd
genoten. Zij onderscheidden hogere en lagere sociale 
groepen naar prestige en status, waarbij als criterium 
gold de getoonde welstand (in kleding, woning, woning
inrichting, rijtuigen en paarden, huishoudelijk perso
neel, opleiding en nog veel meer); zulke "uiterlijke 
tekenen van welstand", die op individuele uitzonde
ringen na met de werkelijke welstand overeenkwamen, 
waren ook de grondslag voor de personele belasting. 
Hierbij is dus niet de plaats in het produktieproces 
bepalend, maar het consumptieve patroon, los van de 
vraag hoe de welstand verworven is (3). Zo onderschei
den sociale groepen noem ik in het hierna volgende 
"standen". De tijdgenoten rekenden alleen met zulke 
standen, hoe ook de terminologie was die zij gebruik
ten. In een maatschappij, die ondanks economische "ups 
and downs" al sinds lang in hoofdzaak economische 
terugval, stagnatie of slechts geringe groei kende, 
verkrijgen standsverschillen, wegens de geringe moge
lijkheden tot sociale stijging, een min of meer erfe
lijk karakter, niet formeel juridisch maar in de 
praktijk en in de opvattingen: men wordt in een be
paalde stand geboren, volgens de normen en behoeften 
daarvan grootgebracht, en blijft in beginsel zijn 
lev~n lang in die stand; zo behoorde het volgens de 
heersende opinie ook te zijn. 

De gradatie in standen en substanden was vanzelfspre
kend groot. Verschillen in woongenot en dergelijke 
werden breed uitgemeten, omdat dat de manier was zich 
als het kon positief te onderscheiden van een wat la
gere stand, ook al was het onderscheid gering. Iro
nisch gaf Multatuli hiervan een voorbeeld in zijn 
Idee 381, waarin hij een onderverdeling geeft van de 
subgroep "III, 7, Burgermensen "op kamers" wonende" 
("op kamers" wil zeggen: in huurwoningen). De indeling \ 
luidt als volgt (let op "godsdienst" en "fatsoen"): 

"a. Vrije opgang. Drie ramen. Twee verdiepingen met 
achterkamers. De jongens slapen alleen, maar kleden 
zich in het gezelschap van de meisjes. Kraamschut. 
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Leren frans, en reciteren den Kerstnacht. De meisjes 
heten Lena, Maria, soms - maar zelden - Louise. Ze 
borduren en zeggen: u. De jongens op 'n kantoor. 
Houden meid, naaister, en 'n "mens voor 't grove 
werk". De was nat thuis. Lezen preken van Van der 
Palm. Zondags rookvlees, schoon linnen, en likeur na 
de koffie. Godsdienst en fatsoen. 
b 1 • Altijd nog drie ramen. Eén verdiepinÎ. Boven wo
nen buren die "tweemaal schellen" (zie b ). Leentje, 
Mietje. Louise komt zeer zelden voor. De onderdeur 
wordt opengetrokken met 'n touw dat glimt van de 
lange dienst. Slapen in één kamer. Kraamschut. Meid 
"halve naaister" en 'n "mens". Zondag kaas, geen li
keur, maar overigens godsdienst en fatsoen als boven. 
b 2

• Tweeschellige buren. Nagenoeg als boven. Zonder 
meid, maar met 'n "mens". Naaister, kaas en schoon 
linnen van tijd tot tijd, maar zelden. Godsdienst als 
boven. 
c. Tweede verdieping. Twee schuiframen. Kleine achter
kamer die in springt om de binnenplaats. 't Hele gezin 
slaapt in twee bedden. Van kraamschut geen spoor. De 
jongens heten Louw, Piet of Gerrit, en gaan "op" horlo
gemaken of letterzetten. Soms naar zee, maar zelden. 
Gedurig twist met de buren over dien verstopten goot
steen in 't portaal. Overigens, godsdienst als boven. 
Hebben kennis aan "heel fatsoenlijke mensen". Lezen den 
Haarlemmer samen met III, 7, b 2 

[ •••••• ] Geen meid of 
"mens", maar 'n naaister van zeven stuivers en een 
boterham [ ....... ] (4). ;~ 

De standenindeling was, zo volgt uit het vor,ige, tra
ditioneel bepaald. Er was weinig sociale mobiliteit; 
in het algemeen bleef men in de sociale stand van de 
ouders. Het verschil in standen gold als van God gege
ven en natuurlijk. Talrijk zijn de opvoedkundige trak
taatjes en de verhandelingen tegen de ~ogingen zich 
reëel, of door uiterlijk vertoon schijnbaar, boven 
zijn stand te verheffen, tenzij door vlijt en spaar
zaamheid, gepaard aan godsvrucht en geestelijke nede
righeid. Ondertussen duidt de veelvuldigheid van de 
waarschuwingen erop, dat de neiging tot standsverhef
fing altijd aanwezig was, en dat is ook logisch in een 
maatschappij waarin de standen niet juridisch werden 
afgebakend en via het peil van getoonde consumptie 
toch nauw verband hielden met inkomen en vermogen; 
immers, de verwerving daarvan stond in een geldmaat
schappij, zoals Nederland als sinds lang was, ieder
een in principe vrij. Alleen waren tot d~ep in de ja
ren '60 de kansen op sociale stijging over grotere af
stand in de praktijk gering. Deze was moge.lijk, maar 
dan toch steeds maar bij wijze van uitzondering, bij-

1 

25 



voorbeeld via succes in het bedrijfsleven en een goed 
huwelijk, via intellectuele vorming en beroepen en een 
goed huwelijk (bijvoorbeeld als meester in de rechten 
of als predikant), via een loopbaan bij de overheid, 
bijvoorbeeld in de koloniën en een goed huwelijk. Een 
gemankeerd voorbeeld van de laatste mogelijkheid vormt 
Douwes Dekker, wiens eerzucht echter een andere en ho
gere was dan alleen verbetering van de eigen stand en 
die daarom ook zijn stijging moest onderbreken, om 
verder als Multatuli een totaal andere carrière te be
ginnen. Deze, overigens getalsmatig geringe mogelijk
heden, lagen toch alleen open voor jongelieden met een 
redelijke startpositie, d.w.z. uit de wat betere mid
dengroepen. Trouwens, hoe gering van omvang de univer
sitaire bevolking vóór ca. 1865 ook bleek, er waren 
ca. 1850 duidelijk meer afgestudeerden dan fatsoen
lijke maatschappelijke posities, waarop zij krachtens 
hun studie aanspraak hoopten te maken (5). 

Wat lager op de sociale ladder, in het milieu der am
bachten en kleine neringen, was stijging over korte 
afstand zeker mogelijk en werd deze zelfs normaal ge-
acht. In het algemeen ging het hier om opvulling van 
opengevallen plaatsen: de gezel werd zelfstandig ambachts
baas, eventueel via huwelijk met een dochter van zijn 
voorganger. Beperkte opklimming voor losse arbeiders en 
dergelijke was eventueel mogelijk via het aanvatten van 
een nerinkje (tapper, venter of kleine winkelier vooral in 
de branche der voedings- en genotmiddelen), mits men daar
in enig succes had (6). De heersende opinie was dat ieder 
tevreden moest zijn in de stand, waarin de geboorte, dan 
wel God, hem geplaatst had. Voor de lageren gold dat zij 
respect en gehoorzaamheid verschuldigd waren aan de hogere 
standen, en in de praktijk was het verstandig om dat res
pect ook te tonen. Daar stond tegenover, dat althans vol
gens de theorie van de standenmaatschappij ook de lagere 
stan~en nuttig waren, door God gewild bovendien, zodat 
ieder in en om zijn stand, hoe nederig ook, gerespecteerd 
behoorde te worden, met uitzondering van de paupers van 
wie er velen waren maar die er eigenlijk niet behoorden te 
zijn. Ieder had ook, theoretisch alweer, recht op het 
levenspeil en de levensomstandigheden die bij zijn stand 
behoorden; dat wil zeggen dat niet alleen sociale stijging, 
maar ook sociale daling (tenzij door eigen schuld wegens 
wangedrag) werden gezien als aantasting van het sociale 
bouwsel en dus als verkeerd. Volgens diezelfde theorie , 
dienden de hoger geplaatsten zich niet op hun positie te 
laten voorstaan en moesten zij ongelukkige maar fatsoen
lijke schepselen uit de lagere standen, die buiten hun 
schuld in moeilijkheden kwamen, bijvoorbeeld door ziekte, 
helpen. Die hulp werd ook vaak geboden - liefdadigheid, 
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geïnstitutionaliseerd en individueel, werd op grote 
schaal beoefend - maar moest wèl beloond worden met dui
delijk getoonde dankbaarheid. 

Eén groep, ik wees er al op, mocht er in deze opvattingen 
helemaal niet zijn maar was rijkelijk aanwezig, die der 
paupers. Hij viel zeker niet geheel samen met de groep 
der permanent of meestentijds bedeelden, onder wie toch 
vele als fatsoenlijk geklasseerde weduwen, zonder middel
en maar met een groot gezin, ouden van dagen, invaliden, 
behoorden. Het waren de volwassen manlijke personen en de 
bij hen behorende gezinsleden zonder geld en zonder beroep, 
die slechts incidenteel werkten in losse karweitjes, maar 
verder bij gebrek aan werkgelegenheid - vaak van geslacht 
op geslacht - van de bedeling leefden en dat zelfs als 
normaal, als een recht waren gaan zien (7). Men vond ze 
vooral in eertijds bloeiende, maar sinds lang vervallen 
steden als Leiden, Delft, Haarlem, Zierikzee, Middelburg 
..... Zij genoten, zeker al sinds het einde van de 18e 
eeuw, grote belangstelling van de overheden en de gegoe
den, metterdaad en vooral in geschrifte. In de jaren '40 
en het begin van de jaren '50 zwelt de stroom van verhan
delingen over het probleem van het pauperisme en demo
gelijke oplossingen ervan opnieuw sterk aan als gevolg 
van de toegenomen armoede in die jaren en van de moeilijk
heden ondervonden bij de opstelling van een Armenwet. De 
economist s. Vissering noemde daarom in 1852 de armoe-
de een "rijke materie" (8). De paupers werden niet 
alleen gezien als onnut, maar ook als duur 1~ boven-
dien als potentieel gevaarlijk. De uitgebre~qe steun 
aan minvermogende gezinnen die door omstand¼gqeden in 
moeilijkheden waren gekomen werd gemotiveerd als po-
ging om te voorkomen dat zij in pauperisme zouden ver
vallen; de schooldwang, op kinderen van bedeelden veel-
al uitgeoefend, diende hetzelfde doel: op de armen-
school konden zij elementaire bekwaamheden godsvrucht, 
tucht en respect voor de hoger geplaatsten en overhe-
den leren. Dat armenonderwijs was lie fdadi·gheid, poging 
tot voorkoming van pauperisme en preventieve politie-
zorg tegelijk. 

De beschreven "standenmaatschappij" was dus opgebouwd 
uit talrijke standen en substanden, in schier oneindige 
en meest geleidelijke gradatie, waarin opklimming over 
kleine afstand, vooral ter opvulling van opengevallen 
plaatsen, naar wij zagen vaak mogelijk was, en in uit
zonderlijke gevallen opklimming naar de hogere standen, 
mits er een redelijke startpositie was. Maar ondanks 
dit laatste en juist door de uitzonderlijkheid daarvan, 
was er dicht onder de top van de deftige gegoeden, van 
de notabelen, een gaping in de overigens in gelijkmati-
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ge trappen opgebouwde sociale pyramide. Tot die deftige 
standen, zelf een verzameling van verschillende cote
rieën, was het moeilijk doordringen. Die notabelen ver
tegenwoordigden ook het overheidsgezag of hadden daar
toe via hun familie, vrienden en sociëteiten gemakke
lijk toegang. Zij vormden een topgroep apart, selectief 
naar eigen keuze aangevuld waar dat nodig was, meest 
via huwelijkspolitiek. Tussen deze groep en de overige 
bevolking gaapte een diepe kloof (9). 

Eerder zagen wij, dat volgens de algemene opvatting, 
althans van de betere standen, ieder tevreden en boven
dien ijverig en godsvruchtig behoorde te zijn in zijn 
stand, hoe nederig die ook was. Er zijn tal van tekenen 
die erop wijzen, dat in de onderste lagen, tot diep in 
de ambachtsstand, de gepreekte berusting weliswaar 
meestal bestond, maar slechts omdat er aan de toestand 
toch niets te veranderen viel. Waar het "fatsoen" in de 
zin van het eerder gebrachte citaat van Multatuli, of 
zelfs ook nog de "godsdienst" uit hetzelfde stuk, ont
brak, heerste verbittering en wantrouwen tegen de hoge
re standen, van wie men niets verwachtte dan aalmoezen, 
wat werkgelegenheid of opdrachten, en vernederingen. De 
hogere standen waren zich van die vijandschap, hoe wei
nig die zich in het algemeen ook in daden kon uiten, 
bewust en vreesden deze. "Het volk", van de paupers tot 
de geringe zelfstandige ambachtslieden, was naar hun 
mening gevaarlijk; men dacht, naar uit de geschiedenis 
blijkt ten onrechte maar daarom niet minder oprecht, 
op een vulkaan te leven, een dode vulkaar weliswaar, 
maar die - zo meende men sinds de Franse revolutie te 
weten - onverwacht tot uitbarsting kon komen. Geringe 
oproerige bewegingen - en andere waren er niet - trad 
men derhalve tegemoet met groot krachtsvertoon en ze 
werqen bestraft met zware straffen. Wij zullen daar
van yoorbeelden tegenkomen. 

2. Het mechanisme van de afwisseling van goede en 
kwade tijden 

Het leven van de grote massa der bevolking kende een 
ritme van goede en slechte tijden, afwijkend van dat 
uit de twintigste eeuw. Voor werkende arbeiders en 
wel het sterkst voor ongeschoolde en losse krachten, 
bestond als er geen bijzondere moeilijkheden optraden, 
een individuele levenscyclus: als jongeman of -vrouw , 
naar omstandigheden redelijk, met een gezin met op
groeiende kinderen zeer moeilijk, bij leven en gezond-
heid - wat niet de regel was - weer gemakkelijker als 
de kinderen konden meeverdienen of ten minste het huis 
verlieten, en zeer moeilijk in het vrij zeldzame geval 
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van ouderdom. Zo werd de levensloop der "Huipen", de 
mannen van de vierde stand volgens de auteurs van de 
Physiologie van Rotterdam (1844) beschreven. Na de 
armenschool (of: geen .school) en de militaire dienst 
verlooft onze Huip zich met een dienstbode. Fraai uit
gedost gaan zij 's zondags uit wandelen. Dan komt de 
bruiloft en vervolgens komen, jaar in jaar uit, de 
kinderen. Het nette dienstmeisje is weldra in een vui
le, slordige vrouw herschapen. De mooie zondagse spul
len worden beleend. Het werk is schaars: Huip is vaak 
dronken en men komt bij de bedeling (10). Dat is een 
gestileerde weergave van de levensgang van de soort. 

Een soortgelijk individueel levensritme trof men ook 
vaak aan bij hen, die op jeugdige leeftijd vaste posi
ties kregen als inwonende knechts en meiden, bijvoor
beeld bij boeren of ambachtslieden. Bij huwelijk ver
lieten zij het woonhuis van hun patroons. Al naar om
standigheden konden zij zich dan zelfstandig maken, 
uitwonende vaste knechts of meiden konden dan wel -
en dat gebeurde meestal - nog slechts als losse ar
beidskrachten werken, hetgeen bijvoorbeeld in de ak
kerbouwgebieden betekende dat zij 's winters meestal 
werkloos waren en zich alsdan tot de armbedeling 
moesten wenden, als zij al niet permanent werkloos 
werden. 

Inwonend dienstpersoneel kwam niet alleen in het agra
risch bedrijf voor, maar als gezegd evenzeer~bij am
bachtsbazen. In Ferwerderadeel gold dat bij voorbeeld 
voor knechts van bakkers, kuipers en wagenmáKers, 
soms ook van schoenmakers en kleermakers (11). In de 
provincie Groningen kwam het verschijnsel in de jaren 
'50 nog veel voor in dezelfde beroepen, en voorts op 
scheepstimmerwerven en in touwslagerijen, en zo was 
het ook elders (12). 

Talrijk waren de inwonende, meest vrouwelijke, dienst
boden in steden en dorpen. In Rotterdam hadden de wat 
betere zelfstandige ambachtslieden en anderen van ver
gelijkbare stand omstreeks 1850 in den regel één in
wonende dienstbode, de hogere standen hadden er ge
middeld twee à drie in huis (13). Ook zulke inwonende 
knechts en meiden verloren bij huwelijk vaak hun vas
te betrekking, om in veelal ongewisse omstandigheden 
een eigen gezin te vormen. 

Dat wat betreft de gebruikelijke indiv.tàuele levens
gang van arbeiders. Daarnaast bestond er een algemene 
afwisseling van goede en kwade tijden. Deze werd 
niet bepaald door aantrekking van loonarbèid en voor-
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spoed van neringdoenden in tijden van internationale 
conjuncturele hausse, van afstoting van arbeidskracht 
en mindere verdiensten van vele zelfstandigen in tij
den van internationale depressie, zoals later. Inte
gendeel. Althans voor de jaren '50 en '60 van de vo
rige eeuw is vastgesteld dat de Nederlandse nijver
heid, wegens haar achterlijkheid en de levensomstan
digheden der meeste binnenlandse consumenten, de in
ternationale conjunctuurbeweging overwegend in con
traire zin onderging, z6 dat het haar wat beter ging 
als internationaal een dep~essie heerste, in het om
gekeerde geval slechter (14). Het is overigens de 
vraag of die contraire reactie al in de jaren '40 
bestond; wellicht was er nauwelijks enige reactie op 
de internationale conjunctuurbeweging. Ik kom daarop 
terug. Van veel groter belang voor allen met geringe 
verdiensten of zonder verdiensten was het prijspeil 
der voornaamste levensmiddelen: bij duurte nam de 
armoede sterk toe. Evenzeer oefenden strenge en voor
al langdurige winters en epidemieën bij tijden een 
zeer nadelige invloed uit op hun bestaan. Een combi
natie of snelle opeenvolging van duurte van levens
middelen, langdurige winterse kou en epidemieën 
leidde voor hen tot een rampzalige situatie. Omge
keerd ging het hun beter wanneer de voedselprijzen 
laag waren en de winters zacht, en de algemene ge
zondheidstoestand gunstig was. 

Het gezegde geldt niet voor alle bevolkingsgroepen. 
De gegoeden hadden uiteraard middelen genoeg om der
gelijke calamiteiten het hoofd te bieden. Handelaren 
in granen en reders van zeeschepen konden in duurte
perioden profiteren. Voor de boeren, voor zover zij 
voor de markt werkten, was een stijging van de prij
zen van hun produkten natuurlijk voordelig, tenzij 
dezs gepaard ging met mislukking van de eigen oogst; 
als het de boeren goed ging was de tijd ook gunstig 
voor die ambachtslieden in de dorpen en stedelijke 
regionale centra, die aan de boeren leverden. 

De geschetste afwisseling van goede en kwade tijden 
bleef het leven van zeer velen beheersen, zolang het 
bedrijfsleven in het algemeen maar weinig expandeerde 
en weinig moderniseerde, er een omvangrijke structure
le werkloosheid van ongeschoolde arbeidskrachten be
stond en de lonen traditioneel op eenzelfde nominale 
hoogte bleven, niet beïnvloed door stijgende of in
krimpende werkgelegenheid of schommelingen in de 
kosten van levensonderhoud. Dat laatste, de vaste 
hoogte der nominale lonen, was de regel (15), maar het 
was toch geen wet van Meden en Perzen. Geschoolde 
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werklieden konden bij gespannen arbeidsmarkt méér ver
dienen, daar ondernemers de krachten dan van elkaar 
wegkochten. Dat overkwam bijvoorbeeld de Amsterdamse 
diamantbewerkers in 1849-'53 (16). Het gold ook voor 
de thuiswerkende wevers in Twente, wier stuklonen met 
de bedrijfsdrukte meebewegen (17). Bij de uitvoering 
van grote werken (kanalen, droogmakerijen) en in 
sterk seizoenmatige werkzaamheden als grasmaaien en 
hooien en turfsteken, als telkens in het voorjaar en 
de zomer grote aantallen arbeidskrachten van heinde en 
ver aangetrokken moesten worden, kon over de tarieven 
gestreden worden (18). Maar dit betrof bijzondere 
plaatsen en categorieën arbeiders en was niet de regel. 

Het levensritme van de massa van de bevolking was dus 
pre-(modern-)industrieel; ook de eerder geschetste so
ciale verhoudingen en de opvattingen daarover waren 
dat. Het blijkt mede uit de demografische verschijnse
len, die herinneren aan die van de tegenwoordige zo
genoemde ontwikkelingslanden: zeer hoge sterftecijfers, 
zeer hoge geboortecijfers, naar moderne maatstaven. De 
huwelijksfrequentie was echter laag, de gemiddelde hu
welijksleeftijd was hoog, - ook weer naar tegenwoordi
ge maatstaven. De sterftecijfers, de huwelijkscijfers 
en op termijn ook de geboortecijfers schommelden sterk, 
al naar gelang de afwisseling van goede en kwade tij
den die we in haar mechanisme schetsten. Het voorbeeld 
van de tweede helft van de jaren '40 zal ons dat dui
delijk maken. Daarover zal ik verder sprekerl;:' 

3. De zwarte jaren 1845-1849 

In de zomer en herfst van 1845 openbaarde zich met 
kracht een schimmelziekte bij het aardappelgewas, dat 
½ van de aardappeloogst van dat jaar vernietigde, het
geen voor velen een hongerwinter voorspelde. Maar de 
winter van 1845 op 1846 was zeer zacht, de liefdadig
heid, onder andere tot uiting komend in werkverschaf
fing, was groot. In augustus en september ~846 verhin
derden de hitte en droogte een tijdlang de spreiding 
van de aardappelziekte, maar in de herfst sloeg deze 
weer hard toe. De opbrengst per hectare was toch gro
ter dan in 1845, maar er was minder lang met aardappe
len beteeld, zodat de totale oogst aan aardappelen 
lager uitviel dan in het vorige jaar. De lange hete 
zomer veroorzaakte in de laaggelegen gebieden een uit
barsting van koortsen, waarschijnlijk vooral malaria. 
Dezelfde weersomstandigheden deden, on9~ andere via 
een muizenplaag, de tarweoogst tot ca. 2/3 van normaal 
inkrimpen, en wat erger was, de rogge-oogst tot onge
veer de helft, onder meer door het optreden van roest; 
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rogge was het voedsel waarheen de massa der armen 
moest uitwijken bij gebrek aan aardappelen. Voor de 
voorziening van aardappelen was men afhankelijk van de 
binnenlandse oogst, voor die van granen speelde ook de 
import een grote rol; daar de rogge-oogst in heel Eu
ropa slecht was, konden in 1846 invoeren geen soelaas 
bieden. Tot overmaat van ramp sloeg de winterse kou in 
1846-1847 langdurig toe; de graanprijzen, onder andere 
die van rogge, liepen in het voorjaar en de vroege 
zomer van 1847 zeer hoog op, terwijl de aardappelen 
duur bleven. Gunstige berichten over de nieuwe oogsten 
deden vervolgens de prijzen dalen; echter was de win
ter van 1847 op 1848 weer streng, terwijl zich toen 
onder de verzwakte bevolking een nieuwe ziekte open
baarde, de griep. In 1848 en 1849 teisterde een chole
ra-epidemie het land. 

Misoogsten, voedselschaarste en duurte, enkele strenge 
winters, malaria, griep en cholera: vier à vijf jaren 
van Egyptische plagen teisterden onder andere Neder
land, - zoals vrome lieden verklaarden wegens de zon
den des volks, die zoals bekend even permanent zijn 
als de vroomheid. 

Tot in 1847 was de internationale economische conjunc
tuur gunstig, iets wat in de volgende decennia een ne
gatieve werking op veel nijverheidsbedrijf in Nederland 
zou uitoefenen. Het is echter de vraag of deze reactie, 
haaks op de internationale conjunctuurbeweging, die ge
constateerd is voor de jaren '50 en '60, zich toen al 
in enigszins beduidende mate voordeed. Veel Nederlands 
bedrijf was op allerlei manieren kunstmatig beschermd 
en daardoor eerder afhankelijk van de wisselvalligheid 
van die bescherming dan aan internationale invloeden 
blo9tgesteld. De met grote subsidies opgebouwde katoen
ind~strie (fabrieksmatig te Haarlem, meest in huisnij
verheid of als handwerk in ateliers bedreven in Twente, 
Zierikzee en elders} was al sinds het begin van de 
jaren '40 in moeilijkheden geraakt door mindere bestel
lingen van de zijde van de Nederlandsche Handel-Maat
schappij, wat in Twente bijvoorbeeld tot onrust had 
geleid. De afbraak van de bescherming ging ook in de 
tweede helft van de jaren '40 door, ofschoon onder 
sterke druk van belanghebbenden en van de regering, 
bang voor oproeren, de bestellingen, steeds voor export 
naar Nederlands Indië, in 1845-1847 weer wat werden op- , 
gevoerd (19). De binnenlandse vraag naar kledingstof-
fen liep in elk geval terug, hetgeen bijvoorbeeld de 
Leidse wollen-stoffen industrie nadeel berokkende; het
zelfde gold voor de vraag naar gedistilleerd en bier, 
waarvan tevens de grondstoffenprijzen hoog opliepen (20}. 
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De één z1Jn dood, de ander z1Jn brood •••.•. Sonunigen 
profiteerden van de voedselschaarste. Handel, zee
scheepvaart en scheepsbouw te Amsterdam (de laatste 
eerder gedrukt voor verminderde bescherming van de zij
de van de Handel-Maatschappij) leefden sinds het eind 
van 1845 op, onder meer door de grotere aanvoeren van 
en handel in rijst en granen (21). De toestand der 
boeren was zeer verschillend. De weideboeren hadden 
weliswaar hogere kosten aan veevoer, maar profiteerden 
zeer van de stijgende prijzen en de juist toen sterk 
groeiende export van vee naar Engeland. De boeren in 
de akkerbouwgebieden op de kleigronden, tenzij eenzij
dig afhankelijk van de verkoop van aardappelen 
zoals in de Bonunelerwaard, speelden financieël wel
licht quitte wegens de sterk gestegen prijzen. De 
kleine boeren met gemengd bedrijf, veelvuldig op de 
zandgronden, die ook bij goede oogst maar weinig ter 
markt brachten, hebben daarentegen vooral in 1846-'47 
ernstig geleden, toen de verminderde aardappeloogst 
en de misoogst van de rogge hun consurnptiepeil, toch al 
vaak laag, ernstig aantastte. Eén van de gevolgen van 
de schaarste aan aardappelen was bovendien, dat deze 
niet meer beschikbaar was voor het mesten van varkens, 
vaak een toeverlaat voor kleine boeren en ook wel voor 
kleine middenstanders en arbeiders op het platteland. 
Er vond in 1845 een grote afslacht plaats, wat de prij
zen tijdelijk scherp deed dalen; daarna was varkens
vlees schaars en duur. 

Alle mensen met geringe middelen of zonder feze, die 
hun voedsel geheel of grotendeels moesten k9pen, kwa
men door de duurte in ernstige moeilijkheden of werden 
erdoor in ellende gedompeld. Dat geldt voor de loon
arbeiders op het platteland (maar nog het minst in de 
weidegebieden, waar het aantal knechts en meiden ook 
kleiner was dan in de akkerbouw en dezen veel met de 
boeren meeaten), voor de nijverheidsarbeiders in ste
den en dorpen, maar evenzeer voor vele kleine am
bachtsbazen die voor hogere uitgaven stonden en tege
lijkertijd hun debiet zagen verminderen. 

De centrale overheid, in dezen geïnspireerd door de 
minister van financiën Van Hall, die zojuist (1844) 
een succesvolle operatie tot sanering der Rijksfinan
ciën had uitgevoerd, deed nauwelijks iets en zeker 
niets dat effectief was; de werking van het markt
mechanisme moest ten slotte de zaken weer in orde 
brengen was van Halls mening (23). wei werd bij Konink
lijk Besluit 2 mei 1847 tot algemene biddag uitgeroe
pen (24). De gemeentebesturen deden echter veel, het
geen ze handen vol geld kostte aan extra-bedeling en 
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subsidies aan armbesturen, maar bijvoorbeeld ook aan 
bakkers als zij via broodzetting de broodprijzen 
fixeerden en de bakkers daarvoor schadeloos moesten 
stellen (25). In tal van gemeenten moest, naast de bij
na verplichte extra-offers die voor de armen via col
lectes gebracht werden, ook veel worden opgebracht aan 
extra-hoofdelijke omslagen ten behoeve van de bedelings
uitgaven, hetgeen bijvoorbeeld vele ambachtslieden op 
hogere kosten joeg (26). 

In de zachte winter van 1845 op 1846 werd door gemeen
ten, armbesturen en particulieren zoals gezegd veel 
gedaan aan werkverschaffing, maar in de winter van 1846 
op 1847 was dat wegens de langdurig aanhoudende vorst 
nauwelijks mogelijk. In de moeilijkste tijd, gedurende 
het voorjaar en de vroege zomer van 1847, werden door 
tal van gemeentebesturen de broodprijzen vastgesteld op 
een relatief laag bedrag, dit vaak uit angst voor on
lusten. Zo in Amsterdam in mei 1847 na enige tekenen 
van onrust in de Jordaan en door vele Friese gemeente
besturen tijdens de oproeren in juni 1847 (27). In die 
zin, en door de mede uit angst vergrote particuliere 
liefdadigheid, hadden de onlusten zeker resultaat. 

Zoals eerder werd aangeduid waren de demografische 
reacties op de rampspoed scherp. Huwelijken werden uit
gesteld: in 1847 bedroeg het aantal huwelijkssluitingen 
slechts 1 op 159 inwoners, tegen nog 1 op ruim 135 in 
1846 (28). De geboortecijfers liepen terug, de sterfte
cijfers liepen zeer hoog op. In 1847 waren er zelfs 
meer sterfgevallen dan geboorten. In de omliggende 
jaren waren de geboorte-overschotten slechts gering. 

In 1846-1847 zochten velen hun heil elders, dat wil 
zeggen gingen over tot landverhuizing; kleine boeren 
en àmbachtslieden, vooral van de zandgronden, land
arbeiders uit dezelfde streken maar bijvoorbeeld ook 
uit Zeeland, emigreerden in voordien ongehoorde getal
len naar de Verenigde Staten, in beide jaren samen ca. 
7.000 personen (29). Velen deden dat ook om aan gods
dienstige discriminatie en twisten te ontsnappen: ruim 
één-derde van de emigranten in 1847 behoorde tot de 
Afgescheiden gemeenten, zeer velen van hen weer tot de 
anti-synodale oppositie daarbinnen. Dat verklaart mede 
de regionale verdeling van de emigranten: vooral veel 
uit Zeeland, Gelderland, Overijsel en Drente; de kwes- \ 
tie is, dat soortgelijke redenen als in 1834 en vol-
gende jaren deze mensen tot afscheiding hadden bewo-
gen, hen ruim tien jaar later tot afscheid deden be
sluiten. 
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Eerder spraken wij over onlusten. Zij braken uit in 
een aantal Hollandse steden (Den Haag, Leiden, Delft, 
Haarlem) in september 1845 toen de aardappelprijzen 
stegen. Meestal bleef het bij oplopen voor grutters
en bakkerszaken, maar in Delft werd ook geplunderd. 
Van enige organisatie of van opruiing door oppositio
nelen met verder reikende politieke of ideologische 
oogmerken was geen sprake. Wel vreesden de autoritei
ten dat ten zeerste en de radicaal-democratische 
journalist Meeter, die achteraf op de beweging in
vloed probeerde uit te oefenen, werd gearresteerd en 
een jaar vastgehouden alvorens te worden vrijgespro
ken. De angst der autoriteiten voor oproerigheid van 
het volk was, zoals vermeld, groot, hun overreactie 
via politie en vonnissen tegen opgepakten eveneens. 
Er kwam in deze jaren bij, dat er inderdaad een groei
ende liberale oppositie bestond, met een zelfkant van 
radicale journalisten, zoals de genoemde Meeter, die 
oog hadden voor de noden van neringdoenden, ambachts
lieden en ook wel van de armen (30). 

Een tweede golf van onlusten, vaak van een ernstiger 
karakter, brak uit in juni 1847, toen de roggeprijzen 
exorbitant hoog waren. Dat trof vooral de bevolking 
in het noorden en het oosten. Er was onrust o.a. in 
Harlingen, Franeker, Leeuwarden, Groningen, Zwolle, 
Deventer, Zutphen, Arnhem en Nijmegen. Het begon in 
Harlingen waar te hoop gelopen publiek een schip 
met aardappelen, bestemd voor Engeland, propeerde 
tegen te houden. Er volgden plunderingen, opder an
dere van het huis van de burgemeester. In ~eruwarden 
begonnen de oplopen als een poging de export van 
vee naar Engeland tegen te gaan. In Groningen waren 
de onlusten het ernstigst; zij begonnen toen groepen 
werkloze arbeiders om brood riepen. Ook nu was er 
weer een scherpe reactie van de autoriteiten; solda
ten werden gestuurd, in Groningen werd geschoten en 
vielen vijf doden, in tal van plaatsen werden burger
wachten van gegoeden gevormd, strenge vonnissen wer
den uitgesproken over de gearresteerden. Zoals wij 
zagen hadden de onlusten, of had in veel plaatsen al
leen al de vrees ervoor, toch enig succes doordat 
extra-liefdadigheid werd opgewekt en vele gemeenten 
de broodprijzen verlaagden (31). 

Radicale journalisten en would-be-volksmenners, 
zoals Meeter, later vooral Van Bevervoorde, spraken 
niet alleen of in de eerste plaats over,,,de eigenlijke 
armen en de arbeiders; hun ging het veèl meer om de 
kleine ambachtslieden en neringdoenden ." ~un protest 
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ging onder andere tegen de kwellende belastingen, 
waaronder ook armengelden waren, die voor de achter
uitgang van de middenstand verantwoordelijk werden 
geacht. De klachten over dit laatste zijn talrijk, 
juist in deze zwarte jaren, en zij waren toen terecht. 
Vele beoordelaars der maatschappelijke ontwikkeling, 
niet alleen de radicalen, maar ook deftige liberalen, 
conservatieven en mensen uit Reveilkring, voorzagen 
een nabije toekomst met alleen nog maar "Rijken en 
armen en geen burgerstand meer, Heeren en slaven -
de vertooning is uit!", zoals men kon lezen in De 
Hydra, een oppositioneel blad te Amsterdam, van 29 
september 1847 (32). Uitlatingen van deze strekking, 
wel "pre-marxistisch" genoemd (33), zijn talrijk in 
de brieven van naar Amerika geëmigreerden, een kos
telijke bron om het sociale besef van tijdgenoten te 
leren kennen, omdat hier kleine burgers en arbeiders 
zelf aan het woord zijn. Hun uitingen bevestigen de 
aard van het standsbewustzijn, zoals ik die eerder om
schreef. Onder die emigranten waren namelijk vele 
kleine zelfstandigen (boeren, ambachtslieden) die so
ciale daling in het verschiet zagen of slechts in 
armoede pas op de plaats konden maken. Ambachtsknechts 
meldden, dat zij het perspectief op zelfstandige ves
tiging verloren omdat zij op hun spaargeld moesten in
teren. Liever hadden zij hun bezittingen te gelde ge
maakt om de opbrengst te besteden aan de kosten van 
landverhuizing. Die sociale stijging over korte af
stand, welke naar wij zagen normaal werd geacht, kon 
toen in Nederland niet nagestreefd worden (34). Bij 
gebrek aan maatschappij-hervormende idealen (de ge
noemde radicalen hadden daarover slechts vage en wei
nig vèrstrekkende denkbeelden) konden protesten zich 
slechts in godsdienstige vormen en organisatie (zo
als lde Afgescheiden gemeenten), in emigratie en bij 
een qnder deel van het publiek in oplopen en plun
deringen uiten. 

De angst voor een omwenteling leefde fel op, bij de 
koning en vele anderen, in de eerste maanden van het 
revolutiejaar 1848, die, mede door de bekende volte
face van de koning, inderdaad een verschuiving van 
het politieke evenwicht en de aanzet tot een ingrij
pende grondwetsherziening brachten. Na de politieke 
ommezwaai van de vorst konden traditionele oranjege-
zindheid en radicaal-democratische oppositie gemakke- \ 
lijk samengaan, hetgeen op 15 en 16 maart tot vreug
dedemonstraties van oranjegezinde arbeiders van enke-
le grote bedrijven in Den Haag leidde. Van Bevervoor-
de werd toen tot tweemaal toe in triomf langs het 
bordes van het koninklijk paleis geleid, waar hij de 
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koning de hand mocht drukken. De stoet werd begeleid 
door musici van de Koninklijke Schouwburg ..•.. (35). 
Anders van aard was de oploop op de Dam in Amsterdam 
op 24 maart. Hier was een oproep tot een betoging uit
gegaan van een kleine communistische vereniging van 
Duitse handwerksgezellen, die in verbinding stonden 
met Jan de Vries, redacteur van De Hydra en bondge
noot van Van Bevervoorde, en andere radicalen. Het zou 
gaan om werk. De samengestroomde menigte, meest los 
volk, had geen ogenblik de gedachte om welke ideoloog 
of volksmenner met ideeën oo~ te volgen, maar ging 
snel over tot baldadigheden en plunderingen, waarop 
zware repressie volgde (36). Het politieke effect van 
deze gebeurtenis was toch groot, gezien de onzekere 
politieke situatie, maar voor de radicalen averechts: 
zij werden nu de deftiger liberalen gewonnen hadden 
door dezen snel uitgeschakeld en weggewerkt. De soci
ale controle, door notabelen en autoriteiten over de 
bevolking uitgeoefend, was in deze jaren in feite geen 
ogenblik in gevaar geweest, hoe groot de vrees voor 
omkering van staat en maatschappij, van "de orde", 
toen ook was. Wèl bracht in de zwarte jaren 1845-1848 
deze vrees, gekoppeld aan de groeiende liberale en 
radicale agitatie in precies dezelfde jaren, nog plot
seling aangewakkerd door revoluties elders, de machts
verschuiving binnen de heersende groepen teweeg, die 
haar neerslag vond in de ingrijpende grondwetsher
ziening van 1848. 

* De tekst van 
bijdrage aan 
landen, deel 
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