ECONOMISCH-

HISTORISCH JAARBOEK
Bijdragen tot de Economische Geschiedenis
van Nederland
UlTGEGEVEN DOOR

DE VEREENIGING

Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief
GEVESTIGD TE 's-GRAVENHAGE

NEGENDE DEEL

'S-GRAVENHAGE

MARTINUS NljHOFF
1923

INHOUD VAN RET NEGENDE DEEL

BIz.

Bestuur en Raad van Advies . . . . . . . .
Naamlijst van de led en der Vereeniging . . . .
Lijst van de donateurs van het Publicatiefonds
Statuten der Vereeniging . . . . . . . . . .
Verslag van het bestuur over het jaar 1922
j aarverslag van den directeur van het Archief
Bijlage I. Inventaris van het archief der Nederlandsche Vereeniging van Fabrieksarbeiders, vakgroep drankbereiders, afdeeling 'Rotterdam II . .
Bijlage II. Inventaris van het archief van de Vereeniging "Electra", opgericht door instrumentmakers der Rijkstelegraaf . . . . . . . . . . . .
Bijlage III. Inventaris van het archief van het hoofdbestuur van den Algemeenen Nederlandschen
Straatmakersbond te Rotterdam . . . . . . . .
Bijlage IV. Inventaris van het archief der Rotterdamsche Gemeente-straatmakersvereeniging "Hulp
bij Ziekte" te Rotterdam, 1892-9 Maart 1910 .
Bijlage V. Inventaris van het archief der Rotterdamsche Gemeente-straatmakersvereeniging .. Plicht
naast Recht", te Rotterdam, 1910-1917
Bijlage VI. Supplement-inventaris van het archief
der afdeeling Amsterdam van den Algemeenen
Nederlandschen Bond van Arbeiders(sters) in het
Bakkers-, Chocolade- en Suikerbewerkingsbedrijf
Bijlage VII . Supplement-inventaris van het archief
van het hoofdbestuur van den 1 September 1904
opgeheven "Nederlandschen Bond van Cacao-,
Chocolade- en Suikerbewerkers, Koek- en Banketbakkers . . . . . . . . . . . . . .
jaarverslag der Commissie voor de Publicati8n
Begrooting voor het jaar 1923
jaarrekening 1922 . . . . .
Balans per 31 December 1922

VII

IX
XXII

XXIV
XXIX·
XXXII·

XXXV·

XXXVII·

XXXIX·

XLI·

XLI·

XLII·

XLIII·
XLIV·
XLVII"

L·
LII·

De met een • gemerkte stukken zijn achter in het boek geplaatst.
BIJDRAGEN TOT DE ECONOMISCHE GESCHIEDENlS VAN NEDERLAND

I.

Twee memorien van G .M. Roentgen aangaande de ijzer-

1-244

INHOUD

industrie, uit het jaar 1823, medegedeeld door DR.
DE BOER

. • • •

• • •

•

• • • • • •

• •

M. G.

• • ••

II.

Stukken betreffende de nijverheid der Refugies te
Amsterdam, II, medegedeeld door DR. LEONIE VAN

III.

Benjamin ~aule und seine Handlungsbiicher, medegedeeld door PROF. DR. RUDOLF HAPKE. • • • • • •
Eenige stukken aangaande den Amsterdamschen
graanhandel in de tweede helft der zeventiende eeuw,
medegedeeld door DR . J . G. VAN DILLEN • • • • •
Bijdrage tot de geschiedenis van den handel in Barbarije in de achttiende eeuw, medegedeeld door GERH .

NIEROP • •

IV.

V.

• • •

1. LUGARD 1R.

• • •

.

• • • •

• •

• •

• • ••

3-156

157-213
214--220

221-230

231-244

,I

NAAMLI]ST
DER LEDEN VAN HET
NEDERLANDSCH ECONOMISCH-HISTORISCH ARCHIEF
op 31 DECEMBER 1923
BESTUUR:
Prof. Dr. G. W. Kernkamp, Hoogleeraar in de Geschiedenis aan de RijksUniversiteit te Utrecht, VO()f'zitter. (1925).
Prof. dr. H. Brugmans, Hoogleeraar in de Geschiedenisaande Universiteit van Amsterdam, Onder-Voorzitter. (1927.)
H. G. A. Elink Schuurman, Accountant te Amsterdam, 2e See,eta,isPenningmeeste" (Keize,sg,aeht 274, A mste,dam.) (1925.)
Mr. Chr. P. van Eeghen, Lid der firma Van Eeghen & Co., te Amsterdam.
(1927.)
Dr. H. E. van Gelder, Directeur van den dienst van Kunsten en
Wetenschappen, te 's-Gravenhage. (1924.)
Prof. Mr. N . W. Posthumus, Hoogleeraar in de Politieke en Economische
Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, Ie See,eta,is (Waldeck
Pyrmontlaan IO, Amsterdam) . (1926.)
Dr. C. J. K. van Aalst, President der Nederlandsche Handel Maatschappij,
te Amsterdam. (1926.)
Mr. Dr. S. van Brakel, Rechter in de Arrondissements-Rechtbank te
Utrecht. (1924.)
W. A. Engelbrecht, lid der firma Wambersie en Zoon, teRotterdam. (1928).
Mr. H. A. Hartogh, lid van de Directie der Bank-Associatie Wertheim en
Gompertz 1834 en Credietvereeniging 1853, te Amsterdam. (1928.)
Dr. K. Heeringa, Rijks-archivaris te Utrecht. (1926).
Mr. P. Hofstede de Groot, Directeur der Amsterdamsche Bank, te Aerdenhout. (1928.)
G. J. Honig, te Zaandijk. (1924.)
Mr. Dr. E. van Ketwich Verschuur, Burgemeester van Groningen. (1926.)
Mr. R. Mees, lid der firma R. Mees en Zoonen, te Rotterdam. ,(1926.)
Dr. Leonie van Nierop, te Amsterdam. (1925).
Prof. Dr. Z. W. Sneller, Hoogleeraar in de Economische Geschiedenis aan
de Nederlandsche Handels-Hoogeschool, te Rotterdam. (1926.)
C. A. P . van Stolk, lid der firma Van Stolk's Commissiehandel, Curator
der Nederlandsche Handels-Hoogeschool, te Rotterdam. (1925.)
Prof. Mr. M. W. F . Treub, Oud-Minister van Financic'!n, te 's-Gravenhage.
(1928.)
J. IJzerman, Oud-Directeur der Openbare Handelsschool te Amsterdam,
te 's-Gravenhage. (1924.)
Het DAGELI]KSCH BESTUUR wordt gevormd door de eerstgenoemde zes
leden van het Bestuur.

VIII

NAAMLIJST DER LEDEN

RAAD VAN ADVIES:
Prof. Mr. P. J. M. Aalberse, Oud-Minister van Arbeid, Handel en Nijverheidi te 'SrGravenhage.
Prof. Dr. H. Blink, Oud-Voorzi~er van de Nederlandsche Vereeniging
voor Economische Geographie, te 's-Gravenhage.
Prof. Dr. P. J. Blok, Hoogleeraar in de Geschiedenis aan de Rijks-Universiteit te Leiden.
Dr. M. G. de Boer~ privaat-docent aan de Universiteit van Amsterdam.
Ch. E. H. Boissevain, Voorzitter van de Nationale Vereeniging voor
Ha.Ildelsonderwijs, te ~terdam.
C. L. Bressers, Lid van (rl}deputeerde Staten van Noord-BrabaI\t, te
Dougen.
M. Taudin Chabot, agent der Nederl. H;andel Maatschappij te Rotterdam.
Dr. J. L. Cluysenaer, Voorzitter van het College van Curatoren der Technische Hoogeschool, te 's-Gravenhage.
Dr. J. G. van Dillen, privaat-docent aan de Universiteit van Amsterdam.
G. L. M. van Es, koopman, te Rotterdam.
Mr. J. C. A. Everwijn, te Amsterdam.
Edo Fimmen, oud-secretaris van het Internationaal Verbond van Vakvereenigingen, te Amsterdam.
Prof. Mr. R Fruin, Algemeen Rijks-archivaris, te 's-Gravenhage.
K. F. J. Heringa, chef van de afdeeling Handel van het Departement van
Arbeid, Handel en Nijverheid, te 's Gravenhage:
Dr. H. F. R Hubrecht, te Amsterdam.
Dr. C. W. Janssen, te Naarden.
Mr. L. G. Kortenhorst, secretaris van het R-K. Verbond van Werkgeversvereenigingen, te Amsterdam.
Dr. A. G. Kroiler, te Wassenaar.
A. Labouchere, Directeur der Delftsch Aardewerkfabriek "De Porceleyne
Fles" te Delft, te Rijswijk.
Prof. Th. Limperg Jr., hoogleeraar in de bedrijfshuishoudkunde aan de
Universiteit van Amsterdam.
Dr. W. W. van der Meulen, Wethouder van 's-Gravenhage.
H. R du Mosch, lid der firma Maintz & Co., Onder-voorzitter der Kamer
van Koophandel, te Amsterdam.
Prof. Dr. W. H. Nolens, Lid der Tweede Kamer der Staten-Generaal, te
's-Gravenhage.
Wouter Nijhoff, Uitgever, te 's-Gravenhage.
N. Ottema, notaris, te Leeuwarden.
Edwin vom Rath, Lid der firma Deichmann & vom Rath, te Amsterdam.
Dr. D. F. Scheurleer, Bankier, te 's-Gravenhage.
Mr. J. van Schevichaven, te Amsterdam.
Mr. J. A. van Sonsbeeck, Secretaris van de Vereeniging voor den Effectenhandel, te Amsterdam.
Dr. W. S. Unger, Gemeente-archivaris van Middelburg.
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C. G. Vattier Kraane, Directeur van de Naaml. Venn. Blaauwhoedenveem-Vriesseveem, te Amsterdam.
A. B. van der Vies, te Amsterdam.
M. P. Voftte, Lid der firma Mirandolle, Voftte & Co., te Amsterdam.
W. G. Wendelaar, Oud-Voorzitter van de Vereeniging voor den Effectenhandel, te Amsterdam.
F. M. Wibaut, Wethouder, te Amsterdam.
1. IJssel de Schepper, te Gouda.
Dr. J. W. IJzerman, te Wassenaar.
COMMISSIE VOOR DE PUBLICATIEN
Prof. Dr. G. W . Kernkamp, VOfWzittel'. (1925.)
Mr. Dr. S. van Brakel. (1924.)
Prof. Dr. H . Brugmans. (1925 .)
Dr. H. E. van Gelder. (1924.)
Prof. Mr. N. W . Posthumus, Secl'etal'is .
COMMISSIE VOOR HET ARCHIEF
Dr. H. E. van Gelder, VOfWzitter. (1924.)
Mr. Chr. P . van Eeghen. (1927.)
H. G. A. Elink Schuurman. (1925.)
Prof. Mr. N. W. Posthumus, Secl'etal'is.
LEDEN
(De oprichters der Vereeniging zijn door een • aangeduid .)
Prof. Mr. P . J. M. Aalberse, te 's-Gravenhage.
Dr. C. J. K. van Aalst, te Amsterdam .
Mr. S. J. L. van Aalten, te Rotterdam.
Mr. F . H . Abbing. te Amsterdam.
F. van Alphen. te ·s-Gravenhage.
D. Andreson . te Amsterdam.
A . Andriesse. te Amsterdam .
F. C. van den Arend. te Rotterdam.
F. W. Balabrega, te ·s-Gravenhage.
D . Balfoort. te Amsterdam.
A . A. H . Bals, te Utrecht.
J. Frederik Bangert. te Amsterdam.
Mr. H . L. de Beaufort. te Amsterdam.
Dr. H . E . Becht. te Amersfoort.
H . van Beek, te Rotterdam .
Jhr. Mr. W . A . Beelaerts van Blokland, te 's-Gravenhage.
H. L. Bekker, te Rotterdam .
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J . S. H. Bemelmans, te Roermond .
Am. S. van den Bergh, te 's-Gravenhage.
S. van den Bergh Jr., te Wassenaar.
E . Besse, te Amsterdam.
H. F. de Beukelaar, te Rotterdam.
D. G. van Beuningen, te Rotterdam.
Mr. G. Bicker Caarten, te Rotterdam .
G. Bicker Caarten A .Jzn ., te ·Rotterdam.
H. Birnbaum, te Amsterdam .
D . Birnie, te Twello.
*Prof. Dr. P. J . Blok, te Leiden.
Prof. Mr. D. van Blom, te Leiden.
J. J. Th. Blijdenstein, te Amsterdam.
H . Boekenoogen, te Wormerveer.
Dr. M. G. de Boer, te Amsterdam.
Prof. W . E. Boerman, te Overschie.
*Charles E . H. Boissevain, te Blaricum.
J . Boissevain, te Amsterdam.
Mr. Dr. W . P . J. Bok, te 's-Gravenhage.
W. C. Bolle, te Rotterdam .
J. E . J. Bonnike, te Amsterdam.
C. E. J. de Bordes, te Utrecht.
Jhr. Mr. L. W. G. Boreel van Hogelanden, te Velsen.
Mr. R . Bouwman, te 's-Gravenhage.
*Mr. Dr. S. van Brakel, te Utrecht .
Joh. Brautigam, te Rotterdam.
P. Bredius, te Rotterdam .
*C. L . Bressers, te Dongen.
O. W . G. Briegleb, te Amsterdam .
*Prof. Dr. H . Brugmans, te Amsterdam.
Dr. E. C. G. Brunner, te Utrecht .
G. A. M. de Bruyn, te Rotterdam .
Prof. Mr. G. W. J. Bruins, te Rotterdam.
L. Buckmann, te Amsterdam.
G. H. Buhrmann, te Overveen.
H . A. Burgerhout, te Rotterdam.
Mr. Dr. J. G. van Buttingha Wichers, te Amsterdam .
Mr. A. Ie Cosquino de Bussy, te Utrecht.
Dr. J. A . Carp, te Helmond .
G. P. J . Caspers, te 's-Gravenhage.
James Catz, te Rotterdam.
J. B. Catz, te New-York.
A . S. Chabot, te Rotterdam.
Ad. Chabot, te Heemstede.
D . Chabot, te Zeist.
J. J . M. Chabot, te Wassenaar.
M. Taudin Chabot, te Rotterdam.
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A. de Clercq, te Aerdenhout.
Jhr. Mr. Dr. J . R. Clifford Kocq van Breugel, te Driebergen.
Dr. J. L. Cluysenaer, te 's-Gravenhage.
Mr. J. Coert, te Rotterdam.
Prof. Mr. 1. B. Cohen, te Groningen.
K. J. A. G. baron Collot d'Escury, te Hontenisse.
Mr. P. W. J. H . Cort van der Linden, te 's-Gravenhage.
Herbert Cremer, te Santpoort.
Mr. D . Crena de Jongh, te Rotterdam.
V. R . IJ. Croesen, te Amsterdam.
G. H . Crone, te Amsterdam .
W. H. Croockewit, te Rotterdam.
W. van Dam, te Rotterdam .
M. Davidson, te Voorburg.
Dr. L . Deckers, te 's-Gravenhage.
J . Dekker, te Utrecht.
W. Dekking, te Rotterdam .
Mr. D. A. Delprat, te Batavia.
Ir. Th. F . A . Delprat, te Amsterdam .
Henri Dentz, te Amsterdam .
Theod. C. Dentz, te Amsterdam.
H. W . A . Deterding, te Londen.
S. van Deventer, te 's-Gravenhage.
E . van Dien, te Amsterdam.
Prof. Mr. P . A . Diepenhorst, te Amsterdam.
Dr. J. G. van Dillen, te Amsterdam .
Mr. P. G. H . Dop, te Utrecht.
Dr. W. A. van Dorp, te Naarden .
J. J. M. Driebeek, te Rotterdam.
A . van Driel, te Rotterdam.
W . van Driel Jr., te Wassenaar.
Prof. Mr. W . H. Drucker, te Rotterdam.
E. J. Duintjer Jzn ., te Veendam.
D. Dunlop, te Rotterdam.
C. J. van Dusseldorp, te 's-Gravenhage.
E. G. Duyvis Tzn., te Koog aid Zaan.
J. B. van Dijk, te Amsterdam.
R . A . Dijker, te 's-Gravenhage.
*Mr. Chr. P . van Eeghen, te Amsterdam.
S. P. van Eeghen, te Amsterdam.
Prof. Mr. J. A. Eigeman, te Rotterdam.
P. C. L. Eikendal, te 's-Gravenhage.
Jhr. Mr. C. A. Elias, te Amsterdam .
E. Elias, te Tilburg.
G. A . Elink Schuurman Duuring, te Rotterdam.
*H. G. A. Elink Schuurman, te Bussum.
W. H. Elles, te Amsterdam .
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T. Elshout. te Gorinchem.
S. Elzinga. te Haarlem.
G. J. Engelberts. te Arnhem.
W. A. Engelbrecht. te Rotterdam .
Mr. H. J. D. D. Enschede. te Aerdenhout.
Mr. Joh. Enschede. te Haarlem.
Mr. M. Ensched6. te ·s-Gravenhage.
M. D. Enthoven. te ·s-Gravenhage.
G. L. M. van Es. te Rotterdam .•
P. Eschauzier. te ·s-Gravenhage.
W. G. J. Eschauzier. te ·s-Gravenhage.
F . Th. Everard. te Amsterdam.
*Mr. J. C. A. Everwijn. te Amsterdam.
Q. G. van Eijden. te Amsterdam.
*Mr. Ph. Falkenburg. te Amsterdam.
Dr. J. Feenstra Kuiper. te Tokyo .
Mr. E. Fennema. te Amsterdam.
F . H. Fentener van Vlissingen. te Utrecht.
M. Feuer. te ·s-Gravenhage.
Edo Fimmen. te Amsterdam.
Mr. M. J. van der Flier. te Scheveningen.
Mr. D. Fock. te Buitenzorg.
R. K. Fraay. te Johannesburg (Z.-A.).
Mr. J. W. D. Francken. te ·s-Gravenhage.
G. W. Frese. te Amsterdam.
Mr. J . A. Fruin. te Rotterdam.
*Prof. Mr. R. Fruin. te ·s-Gravenhage.
Mr. Th. A. Fruin. te Rotterdam.
Prof. Mr. Dr. H. Frijda. te Amsterdam.
Mr. C. C. Geertsema. te Groningen.
*Dr. H. E. van Gelder. te ·s-Gravenhage.
J. van Gelderen. te Buitenzorg.
H. J . H . Gelderman. te Oidenzaai.
Mr. P. S. Gerbrandy. te Sneek.
J. Th. Gerlings. te ·s-Gravenhage.
Dr. C. Gerretson. te ·s-Gravenhage.
J. Gerritsz. te Haarlem.
Mr. J. Gerritzen. te ·s-Gravenhage.
Ed. Gerzon. te Amsterdam.
Jui. Ed. Gerzon. te Amsterdam.
Prof. dr. P. Geyl. te Londen.
A. J. A. Gilissen. te ·s-Gravenhage.
A. Gips. te Rotterdam.
F . B.. J. Gips. te Dordrecht.
A. Gleichman. te Rotterdam.
J. M. P. Glerum. te Amsterdam.
Mr. J. R. Goddard. te Rotterdam.
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H. Goedhart Jr., te Amhem.
A. J. van der Goes G.Jzn ., te Rotterdam.
L. J. B. Gompertz, te Amsterdam.
G. Gonggrijp, te 's-Gravenhage.
Prof. Dr. A. Goslinga, te Amsterdam.
*Prof. Dr. 1. H. Gosses, te Groningen.
J. H. Gouda, te Amsterdam.
Mr. 1. Goudeket, te Amsterdam.
A. J. M. Goudriaan, te Rotterdam.
Mr. G. A. de Graag, te Amsterdam.
J. Grelinger, te Laren (N.-H .).
Mr. W. H . de Greve, te Leeuwarden.
H. van Haagen, te Amsterdam .
W. Haaksma, te Amsterdam.
Dr. M. D. Hage, te 's-Gravenhage.
J. Hagers, te 's-Gravenhage.
B. J. H . Haitink, te Scheveningen.
Mr. S. N. B. Halbertsma, te Rotterdam.
W. A . Hamelberg, te Amsterdam .
B . C. D . Hanegraaff, te Rotterdam.
Mr. A. W. Hartman, te 's-Gravenhage.
Mr. H. A. Hartogh, te Amsterdam.
Frans L . Hartong, te Rotterdam.
Jac. Haslinghuis, te Rotterdam.
Mr. F. van Hasselt, te Rotterdam.
F . van Hattum, te Beverwijk.
P. C. van der Have, te Rotterdam.
Prof. Mr. J. E. Heeres, te 's-Gravenhage.
Dr. K. Heeringa, te Utrecht.
Mr. H. W. M. van Helten, te Rotterdam.
J. N. Hendrix, te Haarlem.
Mr. A. J. van Hengel, te Amsterdam.
J. F. van Hengel, te Amsterdam.
K. F. J. Heringa. te 's-Gravenhage.
G. Hennus, te 's-Gravenhage.
W . F. van Heukelom, te Amsterdam .
G. C. J . van Heuven, te Arnhem.
Dr. G. J . van der Heyden, te Amsterdam.
J . van Hinte, te Amsterdam.
G. Hintzen, te Rotterdam.
Dr. H. M. Hirschfeld, te Rotterdam .
Joh. van 't Hoff, te Rotterdam.
*Mr. P . Hofstede de Groot, te Amsterdam.
G. P . J. Hogeweg, te Amsterdam.
Dr. C. Hoitsema, te Utrecht.
Jhr. Mr. A. W. van Holthe tot Echten, te Assen.
Prof. Dr. A. O. Holwerda, te Rotterdam.

XIII

XIV

NAAMLIJST DER LEDEN

*G. J. Honig, te Zaandijk.
K. C. Honig, te Overveen.
J. J. Hoogewerff, te Rotterdam.
G. van der Horst Hzn., te Amsterdam.
Dr. H. F. R. Hubrecht, te Amsterdam.
D. Hudig Pzn., te Rotterdam.
J. Hudig, te Rotterdam.
J. M. Hudig, te Rotterdam.
W. C. Hudig, te Rotterdam.
Dr. G. E. Huffnagel, te Delft.
P. van Huizen, te Amsterdam.
C. Hiilsmann, te Amsterdam.
Dr. C. Huysman, te Enschede.
A. W. F. Idenburg, te 's-Gravenhage.
F. B. 's Jacob, te Staverden bij Elspeet.
Mr. Ed. Jacobson, te Rotterdam.
G. Jannink, te Enschede.
Mr. K. Jansma, te Amsterdam.
*Dr. C. W. Janssen, te Amsterdam.
Mr. Richard Janssen, te Amsterdam.
Mr. F. A. Jas, te 's-Gravenhage.
Mr. A. M. Joekes, te 's-Gravenhage.
P. J. J. Jonas van's Heer Arendskerke, te Amsterdam.
Jhr. Mr. B. de Jong van Beek en Donk, te Bern.
M. Jongeneel Jr., te Rotterdam.
P. C. Jongeneel, te Rotterdam.
Prof. J. G. de Jongh, te Rotterdam.
Mr. M. H. de Jong, te Amsterdam.
Mr. A. C. Josephus Jitta, te 's-Gravenhage.
H. Judell, te Rijswijk.
J. A. Kalff, te Utrecht.
J. H. Kann, te 's-Gravenhage.
Jhr. Mr. A. P. C. van Kamebeek, te 's-Gravenhage.
Jhr. Mr. Dr. H. A. van Kamebeek, te 's-Gravenhage.
J. S. C. Kasteleyn, te 's-Gravenhage.
D. Keesing, te Amsterdam.
H. van Kempen, te Amsterdam.
E. S. Kerkhoven, te Amsterdam.
*Prof. Dr. G. W. Kemkamp, te Utrecht.
A. B. A. van Ketel, te Overveen.
H. R. E. L. Kettlitz, te Amsterdam.
Mr. Dr. E. van Ketwich Verschuur, te Groningen.
T. Keuzenkamp, te 's-Gravenhage.
Prof. Mr. J. C. Kielstra, te Wageningen.
W. T. Klaare, te 's-Gravenhage.
S. E. K. Klatte, te 's-Gravenhage.
Mej. B. W. van der Kloot Meyburg, te Alphen aId Rijn.
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Joh. Knegt, te Rotterdam.
O . S. Knottnerus, te Rotterdam.
D. Kok, te 's-Gravenhage.
J . E. F. de Kok, te 's-Gravenhage.
H. H . van Kol, te Voorschoten .
S. Koperberg, te Weltevreden .
1. 1. Korndorffer, te Amsterdam .
Mr. L. G. Kortenhorst, te Amsterdam .
W. Kosten, te Middelburg.
J. Koster, te Heerlen.
Mr . . J . J . Krantz, te Rotterdam.
Prof. Dr. J. Kraus, te 's-Gravenhage.
Mr. B . H . A. van Kreel, te Amsterdam.
Dr. W . Kreukniet, te Wassenaar.
*Dr. A. G. Kremer, te Wassenaar.
N. E. Kremer, te 's-Gravenhage.
W . N . A . Kremer, te Hilversum.
R. Kuyper, te Amsterdam.
N . C. Kwint, te 's-Gravenhage.
A . R. Laan, te Bloemendaal.
E. S. Labouchere, te Amsterdam.
Mr. H. J . de Lange, te Wapenvelde.
G. Langelaar Jr., te Rotterdam.
C. van Lede, t e Rotterdam.
W. A. Leembruggen, te Scheveningen.
C. H . van der Leeuw, te Rotterdam.
P. van Leeuwen Boomkamp, te Amsterdam.
Murk LeIs, te Rotterdam.
Jhr. Mr. L. H. van Lennep, te Amsterdam.
Mr. J. Leopold, te R otterdam.
F. Lieftinck J.Hzn., te Amsterdam.
Mr. A . J . S. van Lier, te Utrecht.
Mr. S. E. J . M. van Lier, te Rotterdam.
Mr. S. K. D. M. van Lier, te 's-Gravenhage.
Mej. Dr. C. Ligtenberg, te 's-Gravenhage.
L . Limperg, te Amsterdam.
Prof. Th. Limperg Jr., te Amsterdam.
Corn . Loeff, te Utrecht.
Th. P. LOhnis, te Rotterdam.
Mr. B. C. J . Loder, te 's-Gravenhage.
P. Loopuyt, te 's-Gravenhage.
Vincent Loosjes, te Haarlem.
Victor R . Los van Aarlanderveen, te 's-Gravenhage.
F . Lugt, te Maartensdijk.
Simon A. Ma as, te 's-Gravenhage.
Mr. H. R. van Maasdijk, te 's-Gravenhage.
Mr. K . P. van der Mandele, te Rotterdam.
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Mej. Dr. Ch. A. van Manen, te 's-Gravenhage.
Mr. H. van Manen, te Zeist.
Dr. W. M. F. Mansvelt, te Aerdenhout.
Z. G. Ph. Marcella, te Rotterdam.
G. H. de Marez Oyens, te Amsterdam.
A. Marx, te Amsterdam.
Paul May, te Amsterdam.
Robert May, te Amsterdam.
Kees Meekel, te Fleury en Bi~re (France).
W. J. J. van der Meer, te 's-Gravenhage.
Fred. Meerkamp van Embden, te Rotterdam.
Mr. J. L. C. van Meerwijk, te Haarlem.
Mr. R. Mees, te Rotterdam.
H. Meinesz, te Haarlem.
A. Menko Warendorf, te Enschede.
*Dr. W. W. van der Meulen, te 's-Gravenhage.
F. van Meurs, te Amsterdam.
Abr. Mey, te Amsterdam.
S. R. de Miranda, te Amsterdam.
Mr. A. N. Molenaar, te 's-Gravenhage.
Mr. H. M. Moll, te Rotterdam.
C. de Monchy, te Rotterdam.
E. P. de Monchy Rzn., te Rotterdam.
Mr. E. P. de Monchy, te Hilversum.
H. G. J. de Monchy, te Rotterdam.
S. J. R. de Monchy Jr., te Rotterdam.
S. del Monte, te Brussel.
J . Moret, te Wassenaar.
*H. R. du Mosch, te Amsterdam.
Abram Muller, te Amsterdam.
*J. Muysken, te Laren.
A. de Neeve, te Rotterdam.
Mr. A. Nicol Speyer, te 's-Gravenhage.
Mr. F. S. van Nierop, te Amsterdam.
Mr. H. A. van Nierop, te Amsterdam.
*Dr. Leonie van Nierop, te Amsterdam.
L. B. van Nierop, te Amsterdam.
Mr. Dr. J. J . M. Noback, te Haarlem.
*Prof. Dr. W. H. Nolens, te 's-Gravenhage.
J. P. Nord Thomson, te Amsterdam.
Paul Nijhoff, te Amsterdam.
*Wouter Nijhoff, te 's-Gravenhage.
Paul Nijgh, te Rotterdam.
W. Nijkamp H.Gzn ., te Enschede.
J. J. M. H. Nijst, te Nijmegen.
Dan. Obreen, te Wassenaar.
Mr. H . C. Obre~n, te 's-Gravenhage.
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Phs. van Ommeren Jr., te Rotterdam.
P. J . van Ommeren, te Wassenaar.
H . W . A . van Oordt, te Scheveningen.
Mr. M. Oppenheimer, te 's-Gravenhage.
Jhr. L. P. D. Op ten Noort, te Baarn.
D . Ornstein, te Amsterdam.
Mr. E. S. Orobio de Castro Jr., te Amsterdam.
J. R. van Osselen , te Amsterdam.
N . Ottema, te Leeuwarden.
J . Oudegeest, te Amsterdam .
M. van Overeem, te Utrecht.
M. J. Overeynder, te Rotterdam.
Mr. H . E. Oving, te Groningen .
H. E. Oving Jr., te 's-Gravenhage.
Mr. C. J. Pekelbaring, te Amsterdam.
Mr. G. G. Pekelbaring, te Utrecht.
J. J . Pelt, te Bilthoven.
Mr. V. van Peski, te Rotterdam.
J . Ph. Peters, te Rotterdam.
G. M. Philippi, te Scheveningen.
Mr. A . Philips, te 's-Gravenhage.
A . F. Philips, te Eindhoven.
W . F . Piek, te Rotterdam.
Jacq. Pierot Jr., te Rotterdam .
A. Pierson, te Baarn.
L . Pieters, te Rotterdam .
Mr. L. J. Pieters, te Rotterdam .
A . A. Pit, te Rotterdam.
Chr. Pluygers, te Amsterdam.
Dr. H. A. Poelman, te Leeuwarden .
Prof. Dr. N . J. Polak, te Rotterdam.
·S. J. Le Poole L.Gzn ., te Leiden.
Dr. F. E . Posthuma, te 's-Gravenhage.
·Prof. Mr. N . W. Posthumus, te Amsterdam.
S. J. Pothuis, te Amsterdam.
U . Proost, te Amsterdam.
J . D. D. Pruissen, te Haarlem.
·P. A. Pijnappel, te Hilversum.
·Edwin Vom Rath, te Amsterdam.
L. J. C. J. van Ravesteyn, te Rotterdam.
Th. van Ravesteyn, te Delft.
A . van Rede, te Rotterdam.
Dr. Alex. Reens, te Rotterdam.
Mr. Th. Reepmaker, te Rotterdam.
Mr. R. van Rees, te Rotterdam.
H. W. Reesink, te Zutphen.
L. M. H. F . Regout, te 's-Gravenhage.
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Mr. L . van Regteren Altena, te Amsterdam.
Jhr. D. F. Reuchlin, te Rotterdam .
W. B. Reynen, te Heemstede.
Prof. Mr. H. R. Ribbius, te Rotterdam.
G. Ribbius Peletier, te Utrecht.
H . W. van Riet, te Rotterdam .
Jhr. Mr. Dr. A. Roell, te Haarlem .
W. Roessingh, te Veenendaal.
Dr. W . Roosegaarde Bisschop, te Londen.
L. V. van Rossem, te Rotterdam .
Dr. J . Rueb, c.m. i., te 's-Gravenhage.
Dr. J. Ruinen, te Bussum.
B. E. Ruys, te Rotterdam .
Willem Ruys, te Rotterdam.
P . Rijkens, te Wassenaar.
A. E. C. van Saarloos, te Weltevreden .
Mr. A. E. von Saher, te Amsterdam.
M. J. Salm, te Amsterdam.
Mr. C. D. Salomonson, te Amsterdam .
Mr. H . M. Schadee, te Rotterdam.
Mr. W. C. Th. van der Schalk, te Amsterdam.
J. H. Scheepmaker, te Amsterdam.
*Mr. J. van Schevichaven, te Amsterdam .
G. L . Schlimmer, te Nijmegen.
Mr. Dr. C. F. Schoch, te Amsterdam .
Dr. M. Schoengen, te Zwolle.
H. J. Scholte, te Amsterdam .
J. Schouten, te Rotterdam.
P. Schreuder, te Groningen.
H . G. Schuddebeurs, te Rotterdam.
Mr. IJ. A. Schuller tot Peursum, te Amsterdam.
Mr. J. G. Schiirmann, te Rotterdam.
Prof. Dr. J. G. Sleeswijk, te 's-Gravenhage.
Mr. G. van Slooten Azn., te Scheveningen.
Dr. C. Smit, te 's-Gravenhage.
F. Smit s. i., te Kinderdijk.
Dr. H . J. Smit, te 's-Gravenhage.
L. J . Smit, te Kinderdijk.
Prof. Dr. Z. W . Sneller, te Rotterdam.
A. Solleveld, te Rotterdam.
*Mr. J. A. van Sonsbeeck, te Amsterdam . .
Mr. Dr. M. Spaander, te Amsterdam.
Mr. B. J. M. van Spaendonck, te Tilburg.
Albert Spanjaard, te 's-Gravenhage.
I. J. Spanjaard Dzn., te Borne.
C. Stahl, te Rotterdam.
J . Stakenburg, te Rotterdam.
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R. Stenhuis, te Amsterdam.

J. Stibbe, te Utrecht.
D. Stigter, te Apeldoom.
L. Stokvis, te 's-Gravenhage.
Thee Stokvis, te 's-Gravenhage.
A. van Stolk, te Rotterdam.
Mr. A. P. van Stolk, te 's-Graveland.
*C. A. P. van Stolk, te Rotterdam.
H. Stoppelman, te Amsterdam.
C. F. Stork, te Hengelo.
D. W. Stork, te Hengelo.
J. E. Stork, te Baam.
W. Stork, te Hengelo.
M. Tabingh Suermondt, te Rotterdam.
C. Sijthoff, te Rotterdam.
B. G. Tal, te 's-Gravenhage.
W. A. Terwogt, te 's-Gravenhage.
J. C. van Tienhoven, te Utrecht.
Mej. Dr. E. M. A. Timmer, te 's-Gravenhage.
L. J. van den Toom, te Rotterdam.
A. Tresfon, te Rotterdam.
Prof. Mr. M. W. F. Treub, te 's-Gravenhage.
Ewald Tweer, te Amsterdam.
Tj. J. Twijnstra, te Utrecht.
C. van Uden, te Amsterdam.
H. M. van Unen, te Heemstede.
Dr. W. S. Unger, te Middelburg.
H. S. Uyekruyer, te Amsterdam.
*C. G. Vattier Kraane, te Amsterdam.
A. Veder, te Rotterdam.
J. C. Veder, te Rotterdam.
J. H. Veder, te Rotterdam.
Prof. Mr. J. A. Veraart, te 's-Gravenhage.
Jan Verheyen, te Roosendaal (N.-Br.).
Prof. Dr. P. E. Verkade, te Rotterdam.
C. Vermey, te Rotterdam.
J. T. Vervloet, te Rotterdam.
F. P. J. Vester, te Amsterdam.
*A. B. van der Vies, te Amsterdam.
H. Visser, te Rotterdam.
Mr. G. Vissering, te Amsterdam.
J. Vleeschhouwer, te Rotterdam.
J. L. Vleming Jr., te Weltevreden.
H. P. van Vliet, te Rotterdam.
G. Vlug, te Rotterdam.
A. C. Volker Azn., te 's-Gravenhage.
J. van Vollenhoven, te Amsterdam.
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Prof. J. G. Ch. Volmer, te 's-Gravenhage.
A. W. Volz, te 's-Gravenhage.
A. Voogd, te Rotterdam.
G. Voorhoeve, te Rotterdam.
W. van der Vorm, te Rotterdam.
J. Vorstelman, te Amsterdam.
*M. P. Voftte, te Amsterdam.
D. de Vries, te Rotterdam.
Prof. Mr. F. de Vries, te Rotterdam.
L. F. M. van Waesberghe, te Hulst.
Mr. H. Waller, te Utrecht.
Dr. E. van Welderen baron Rengers, te IJsbrechtum.
Th. van Welderen baron Rengers, te Oenkerk.
*W. G. Wendelaar, te Amsterdam.
A. van de Werk, te Amsterdam.
Hendr. Wertheim, te Amsterdam.
W. Westerman, te Scheveningen.
Mr. W. M. Westerman, te Scheveningen.
C. J. J. Westerman, te Hilversum.
*F. M. Wibaut, te Amsterdam.
J. Rypperda Wierdsma, te Rotterdam.
A. C. van der Wilde, te 's-Gravenhage.
Mr. Jb. Willeumier, te Amsterdam.
G. Ph. van der Willigen, te Rotterdam'.
Mr. G. D. Willink, te Zutphen.
J. D. Wilton, te Rotterdam.
J. H. Wilton, te Wassenaar.
W. Wilton, te Schiedam.
H. Winters Mz., te Venlo.
Ir. W. J. Wisselink, te Amsterdam .
P. J. J. de Wit, te Helmond.
Dr. E. B. Wolff, te Bussum.
Mr. J. Wolterbeek Muller, te 's-Gravenhage.
A. Wurfbain, te 's-Gravenhage.
J. F. Wiistenhoff, te Amsterdam.
Jhr. Mr. H. C. van der Wijck,te 's-Gravenhage.
Jhr. Mr. W. F. van der Wijck, te Zeist.
Dr. F. W. van Wijk, te Maastricht.
Mr. H. van Wijk Czn., te Scheveningen.
N. van Wijk; te 's-Gravenhage.
Mr. N. P. C. van Wijk, te Rotterdam.
Mr. P. J . van Wijngaarden, te Rotterdam.
S. S. Wijsenbeek, te Rotterdam.
*1. IJssel de Schepper, te Gouda.
*J. IJzerman, te 's-Gravenhage.
Mr. Dr. S. Zadoks, te Amsterdam.
Mr. J. W. van Zanten, te Rotterdam.
M. Zeldenrust Szn., te 's-Gravenhage.
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CONTRIBUEERENDE INSTELLINGEN
Algemeene Nederlandsche Diamantbewerkersbond, te Amsterdam.
Bibliotheek der Gemeente Rotterdam, te Rotterdam.
Bibliotheek der Nederlandsche Handels-Hoogeschool, te Rotterdam.
Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel, Afdeeling "Handel",
te Buitenozrg.
N. V. Handelsveem. te Rotterdam.
Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Ned.
Indi/!, te 's-Gravenhage.
De Nederlandsche Bank, te Amsterdam .
Nieuwe of Litteraire Societeit, te 's-Gravenhage.
Openbare Leeszaal en Bibliotheek, te Dordrecht.
Openbare Leeszaal en Bibliotheek, te 's-Gravenhage.
Provinciale Bibliotheek van Friesland, te Leeuwarden.
Vereeniging van Oud-Leerlingen der Openbare Handelsschool te Amsterdam "Hou' en Trouw", te Amsterdam.
R.K. Openbare Leeszaal "Geloof en Wetenschap", te Bergen-op-Zoom.
CORRESPONDEERENDE LEDEN

J. de Groot, te Weltevreden.
D. van Lookeren Campagne, te Wassenaar.
DONATEURS
Algemeene Nederlandsche Diamantbewerkersbond, te Amsterdam.
*Prof. Dr. H. Blink, te 's-Gravenhage.
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam, te Amsterdam.
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam, te Rotterdam.
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Tilburg en Omstreken. te
Tilburg.
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Haarlem en Omstreken,
te Haarlem.
Jhr. H. Loudon, te Wassenaar.
Ph. Mees, te Rotterdam.
Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek, te Delft.
Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, te
Utrecht.
*Dr. J. W. IJzerman, te Wassenaar.
DONATEURS VOOR HET LEVEN
G. Eschauzier, te 's-Gravenhage.
Hollandsche Stoomboot-Maatschappij, te Amsterdam.
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*Dr. C. W. Janssen, te Amsterdam.
Frans Jurgens, te Nijmegen.
A. de Koster, te Leiden.
*A. Labouchere, te Rijswijk.
Mr. N. M. Lebret, te Oosterbeek.
Jan Leis, te Kinderdijk.
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, te Leiden.
Maatschappij voor Nijverheid, te Haarlem.
B. Nierstrasz, te Amsterdam.
H . D. Pierson, te 's-Gravenhage.
H. C. Rehbock, te Amsterdam.
*Dr. D . F . Scheurleer, te 's-Gravenhage.
H . Smulders, te 's-Gravenhage.
W . Spakler, te Amsterdam.
H. Tutein Nolthenius, te Vrijenban bij Delft.
Utrechtsche Hypotheekbank, te Utrecht.
E. H. de Vries, te 's-Gravenhage.
DONATEURS VAN HET PUBLICATIEFONDS
Algemeene Nederlandsch Indische Electriciteit Maatschappij, te Amsterdam.
Anton Jurgens ' Vereenigde Fabrieken, te Nijmegen.
Bank-Associatie Wertheim en Gompertz 1834 en Credietvereeniging 1853,
te Amsterdam.
Bataafsche Petroleum-Maatschappij, te 's-Gravenhage
Van den Berghs Limited, te Rotterdam.
Cultuur Maatschappij der Vorstenlanden, te Amsterdam.
Het ..Deli Archief", te Amsterdam.
Fransch-Hollandsche Oliefabrieken: Nouveaux Etablissements Calve-Delft, te Delft.
Handelroaatschappij R. S. Stokvis en Zonen, te Rotterdam.
HandeIsvereeniging voorheen Maintz en Co., te Amsterdam.
Hengelosche Electrische en Mechanische Apparaten Fabriek (Heemaf),
te Hengelo.
Hollandsche Bank voor Zuid-Amerika, te Amsterdam.
Hollandsche Stoomboot Maatschappij, te Amsterdam.
Hudig en Veder, te Rotterdam.
Java-China-Japan Lijn, te Amsterdam.
Javasche Bank, bijkantoor te Amsterdam.
Koninklijke Paketvaart Maatschappij, te Amsterdam.
Koninklijke Stearine Kaarsen Fabriek .. Gouda", te Gouda.
Lijm- en Gelatinefabriek .. Delft", te Delft.
R. Mees & Zoonen, te Rotterdam.
Wm. H. Muller & Co ., te 's-Gravenhage.
Nederlandsche Bank, te Amsterdam.
Nederlandsche Bank voor Zuid-Afrika, te Amsterdam.
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Nederlandsche Handel Maatschappij, te Amsterdam.
Nederlandsch Indische Handelsbank, te Amsterdam.
Van Nievelt, Goudriaan & Co.'s Stoomvaart Maatschappij, te Rotterdam.
Pierson en Co., te Amsterdam.
Rotterdamsche Bankvereeniging, te Rotterdam.
Scheepvaart- en Steenkolen-Maatschappij, te Rotterdam.
Scheurleer & Zoonen, te 's-Gravenhage.
Solleveld, van der Meer en T. H. van Hattum's Stoomvaart-Maatschappij,
te Rotterdam.
Stoomvaart Maatschappij ..De Maas", te Rotterdam.
Stoomvaart Maatschappij Nederland, te Amsterdam.
Stoomvaart-Maatschappij .. Rotterdamsche Lloyd", te Rotterdam.
N. V. Gebr. Stork & Co., te Hengelo.
Surinaamsche Bank, te Amsterdam.
Thomsen's Havenbedrijf, te Rotterdam.
De Twentsche Bank, te Amsterdam.
De Twentsche Bank, te Rotterdam.
N. V. Wilton's Machinefabriek en Scheepswerf, te Rotterdam.
Het Archief is gevestigd te 's-Gravenhage, Prins Mauritslaan 53,
tel. Sch. 2890.
Het is geopend van v.m. half tien uur tot n.m. half vijf uur.

STATUTEN
DER VEREl!NIGING

H E T NED E R LAN D S C H E CON 0 MIS C HHISTORISCH ARCHIEF
GEVl!STiGD TE 'S-GRAVENHAGE

(Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d. d. 8 Juni \914 S. 170)

ARTIKEL 1.
De Vereeniging "HET NEDERLANDSCH ECONOMISCH-HISTORISCH ARCHIEF" is opgericht op 2 April 1914. Zij is gevestigd te
's-Gravenhage.
ART. 2. De Vereeniging stelt zich ten doel het verzamelen,
bewaren en bewerken van het bronnenmateriaal, dat van belang
kan worden geacht voor de economische geschiedenis van Nederland en zijn kolonien in den ruimsten zin des woords.
ART. 3. De Vereeniging tracht dit doel te bereiken:
a. door het in eigendom verwerven of in bruikleen ontvangen
van handelsboeken, handelscorrespondenties, koers- en prijslijsten en verdere bescheiden en publicatien betreffende bestaande of opgeheven handels- en industrieele ondernemingen enz.;
b. door het in eigendom verwerven of in bruikleen ontvangen
van archieven, schrifturen en publicatien van vereenigingen
of instellingen, werkzaam op economisch gebied;
c. door het verzamelen van oudere en nieuwe documenten
betreffende de economische geschiedenis van Nederland in
het algemeen;
d. door het verzamelen van afbeeldingen enz. betreffende de
econOInische geschiedenis:
een en ander ter plaatsing in het archiefgebouw van de Vereen iging;
e. door hetzij het publiceeren van bescheiden en ander bronnen-
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materiaal Op het gebied der economische geschiedenis van
Nederland, al of niet in eigendom der Vereeniging, alsmede
van wetenschappe1ijke studien op dit gebied, hetzij het ondersteunen of het bevorderen van de uitgave van dergelijke
pUblicatien;
t. door alle verdere wettige rniddelen, die tot het doel van de
Vereeniging kunnen leiden.
ART. 4. Door de Vereeniging zal een archiefgebouw worden
gesticht ter bewaring van de door haar verkregen documenten.
Zoo moge1ijk zal door de Vereeniging ook een Museum worden
opgericht, waarin de arbeidsmiddelen enz., belangrijk voor de
kennis van de technische ontwikkeling en de economische geschiedenis, zullen worden opgenomen.
ART. 5. Het vereenigingsjaar loopt van 1 Januari tot ultimo
December.
ART. 6. De Vereeniging wordt opgericht voor den tijd van 29
jaar en 11 maanden, te rekenen van den dag der oprichting, zijnde
2 April 1914.
ART. 7. Leden van de Vereeniging zijn:
1e. de oprichters;
2e. zij, die na het verkrijgen van de koninklijke goedkeuring
door het Bestuur der Vereeniging daartoe worden benoemd.
De jaarlijksche contributie bedraagt tien gulden 1).
Er kunnen zijn correspondeerende leden, door het Bestuur te
benoemen. Zij hebben dezelfde rechten als de overige leden, maar
betalen geen contributie.
Donateur of donatrice wordt men door een gift ineens van ten
minste 1 100.- aan de Vereeniging te schenken of ten rninste
125.- jaarlijks aan de Vereeniging te betalen.
De rechten van leden en donateurs zijn gelijk, behoudens het
bepaalde in de artt. 9 en 19.
ART. 8. Het lidmaatschap gaat verloren:
a. door overlijden;
b. door schriftelijke opzegging, ten minste twee maanden v66r
het eindigen van het vereenigingsj aar;
c. door royement door het Bestuur, inzonderheid wegens wan1) Volgens besluit der algemeene vergadering is de contrlbutie tijdeJijk met 20
verhoogd.
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betaling van de aan de Vereeniging verschuldigde gelden.
ART. 9. Ret Bestuur bestaat uit ten hoogste vijf en twintig
leden, door en uit de leden der Vereeniging te kiezen.
Het Bestuur kiest uit zijn midden een Dagelijksch Bestuur van
5 leden, dat de werkzaamheden onderling verdeelt.
Ret Dagelijksch Bestuur vertegenwoordigt de Vereeniging in
en buiten rechten.
ART. 10. De leden van het Bestuur worden voor den tijd van
5 jaar gekozen. Elk jaar treedt een vijfde of zoo na mogelijk een
vijfde der bestuursleden af, volgens een daarvan door het Dagelijksch Bestuur op te maken rooster. De aftredenden zijn terstond
herkiesbaar.
ART. 11. De Directeur van het Archief der Vereeniging wordt
voor onbepaalden tijd door de Algemeene Vergadering benoemd
en is als zoodanig lid van het Bestuur en het Dagelijksch Bestuur.
De Directeur wordt zoo noodig ter zijde gestaan door een Conservator, door het Bestuur te benoemen.
De verdere beambten worden door het Dagelijksch Bestuur
benoemd.
ART. 12. Er is een Raad van Advies, bestaande uit:
a. door de Algemeene Vergadering te benoemen personen;
b. ten hoogste vijf door de Algemeene Vergadering te benoemen vertegenwoordigers van vereenigingen of instellingen,
die zich bereid hebben verklaard hunne archieven of gedeelten hiervan in het archiefgebouw der Vereeniging te deponeeren.
Het Bestuur maakt v66r elke benoeming een aanbeveling op.
De leden van den Raad van Advies hebben een raadgevende
stem in alle aangelegenheden, die door het Bestuur aan hun oordee! worden onderworpen. Zij vergaderen ten minste eenmaal
per jaar met het Bestuur, dat hen tevens op de hoogte houdt van
alle belangrijke zaken, de Vereeniging betreffende.
ART. 13. Bescheiden, die in bruikleen worden aangenomen,
kunnen slechts met toestemming van den uitleener worden gepubliceerd.
Raadpleging van bescheiden door derden kan de deposant van
zijn toestemming afhankelijk maken.
ART. 14. Er zal zijn een Ruishoudelijk Reglement, dat niet
in strijd mag zijn met den inhoud van deze statuten.
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ART. 15. Een instructie betreffende het beheer en het gebruik van het Archief zal door het Bestuur worden opgesteld.
Voor de publicatien, door de Vereeniging uit te geven, zal een
Algemeen Reglement door het Bestuur worden vastgesteld.
ART. 16. De inkomsten der Vereeniging bestaan uit contributien, subsidien, giften, legaten en de opbr,engst van publicatien.
ART. 17. Jaarlijks wordt in Maart of April eene Algemeene
Vergadering gehouden, waarin door het Bestuur verslag wordt uitgebracht over den toestand en de werkzaamheden van de Vereeniging in het afgeloopen jaar en rekening en verantwoording
wordt gedaan van het gehouden geldelijk beheer. Door de goedkeuring dezer rekening is het Bestuur gedechargeerd.
T!'!vens worden in deze Algemeene Vergadering de vacatures,
ontstaan door de periodieke aftreding van Bestuursleden en in
den Raad van Advies, vervuld.
Algemeene vergaderingen zullen verder worden gehouden zoo
dikwijls het Bestuur of de Raad van Advies dit wenschelijk oordeelt of als minstens 25 leden dit in een gemotiveerd schrijven bij
het Bestuur aanvragen.
In een Algemeene Vergadering kunnen een of meer voordrachten worden gehouden over onderwerpen, verband houdende met
den werkkring van de Vereeniging.
ART. 18. AIle stemmingen over personen geschieden, tenzij
de vergadering met algemeene stemmen hiervan wenscht af te
wijken, schriftelijk, over zaken mondeling.
AIle besluiten worden genomen bij meerderheid. van stemmen.
Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, over
zaken de Voorzitter.
ART. 19. Besluiten tot verandering der statuten, behoudens
nadere koninklijke goedkeuring, en tot ontbinding van de Vereeniging kunnen slechts genomen worden op voorstel van het
Bestuur of van minstens 25 leden.
ART. 20. Bij ontbinding van de Vereeniging zullen, met inachtneming van art. 1702 Burgerlijk Wetboek, hare eigendommen
komen aan het Rijk, ter plaatsing in het Algemeen Rijksarchief
te 's-Gravenhage voor zoover het geschriften betreft. Van de afbeeldingen en overige eigendommen der Vereeniging bepaalt de
Algemeene Vergadering de nadere bestemming.
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TWEE MEMORI~N OVER DEN TOESTAND DER BRITSCHE
EN ZUID-NEDERLANDSCHE IJZERINDUSTRIE DOOR
G. M. ROENTGEN UIT DE JAREN 1822 EN 1823,
MEDEGEDEELD DOOR DR. M. G. DE BOER.
Omstreeks 1820 maakte de Zuid-Nederlandsche ijzerindustrie, welke
dank zij het Continentaal Stelsel tijdens de Fransche overheersching tot
grooten bloei was gekomen, een zeer bedenkelijke crisis door. Het Belgische
ijzer kon noch in kwaliteit, noch in prijs met het Britsche concurreeren;
voor velerlei gebruik was het zelfs totaal ongeschikt. Steeds krachtiger
werden de stemmen, die aandrongen op protectie, zelfs op verbod van
vreemden invoer. Een prijsvraag in het jaar 1820 door de Hollandsche
M aatschappij van Wetenschappen uitgeschreven : Is het waar dat, gelijk door
sommigen wordt beweerd, het inlandsche ijzer beneden de deugdelijkheid van
het Zweedsche of eenig ander hier te lande gebruikt vreemd ijzer is, en op welke
wijze kan de bewerking van het inlandsche ijzer tot zoodanige volkomenbeid
gebracht worden, dat hetzelve de deugdelijk'heid van bet bovengenoemde vreemdfJ
ijzerevenaardt? had geen succes. Daarop werd door een Belgisch industrieel.
d'Artigues, in een memorie aan de regeering de meening uitgesproken, dat
de minderwaardigheid van het Belgische ijzer te wijten was aan de slechte
behandeling in de grofsmederijen; hij drong er op aan, dat men iemand
naar Engeland zou zenden om daar de Britsche :il;ldustrie te bestudeeren.
waarna door een ecole pratique de Engelsche methodes in Belgie zouden
moeten worden bekend gemaakt. Nader onderzoek toonde evenwel aan,
dat het kwaad niet aIleen in de grofsmederijen, maar vooral ook in de
hoogovens en in de afscheiding van het ruwe ijzer zat; de directeur der Geschutgieterij te Luik, kolonel Huguenin, betoogde dat het Belgische ijzererts, uit aangespoelde gronden, mines d'alluvion, verkregen, in den hoooven niet voldoende van schadelijke bijbestanddeelen werd gezuiverd ; ook
hij yond een onderzoek in Engeland uitstekend, maar wist niemand daarvoor aan te wijzen. Evenmin wist dit d'Omalius de Halloy, gouverneur van
Namen, te doen; hij wees er op, dat er periculum in mora was, daar de Bel-

4

TWEE MEMORIEN VAN ROENTGEN

gische ijzerindustrie geheel te gronde dreigde te gaan; hoogst moeilijk wu
het echter zijn iemand voor het onderzoek, dat zoowel mechanische als
physische en chemische kennis vereischte, aan te wijzen.
Op voorstel van Falck, minister van Openbaar onderwijs en Nationale
Nijverheid, werd daarop aan Gerhard Moritz Roentgen, Luitenant ter Zee,
het verzoek gericht, het bedoelde onderzoek op zich te nemen.
Roentgen, geboren op 7 Mei 1795 te Esens in Oost-Friesland, en opgeleid
op de school voor de Marine te Enkhuizen, had reeds meermalen aan de
Regeering belangrijke diensten bewezen.
Eerst in 1816, toen hij van een langdurig verblijf van het linieschip B,aband te Portsmouth gebruik had gemaakt om, deels op eigen initiatief,
deels op last der Regeering, verschillende nasporingen te doen aangaande
den Engelschen scheepsbouw. Laterwerd hij, in Februari 1818, naar Engeland gewnden voor het bestudeeren der scheepsconstructien; gedurende
zijn tweejarig verblijI in dit land bracht hij tallooze rapporten uit over allerlei kwesties, den scheepsbouw rakend; na zijn terugkeer werd hij, wegens zijn verdienstelijke onderzoekingen, zijn "buitengewonen aanleg en
bijzondere kundigheden" bij keuze bevorderd tot eerste luitenant.
Juist in de dagen, dat de door d' Artigues opgeworpen kwestie aan de orde was, zou Roentgen naar Engeland gezonden worden om daar het toericht te houden op de aflevering van een voor de Regeering gebouwde boot
voor het veer aan den Moerdijk; toen hij zich bereid verklaarde zich met
het onderzoek naar de Britsche ijzerindustrie te belasten, kreeg hij de opdracht om na afloop van zijn andere taak tot 1 November 1821 in Engeland te blijven, "om aIle bijzonderheden te verzamelen over de in dit rijk
gebruikelijke wijze van ijzer te smeden en te bewerken". Op 3 Augustus
werd hem zijn instructie toegezonden, waarin zoowel met de door d'Artigues als de door Huguenin gestelde vraagpunten rekening was gehouden.
Op den voorgrond was gesteld, dat het Nederlandsche ijzererts, afkomstig
van mines d'alluvion, verbonden was met koper, zink, arsenicum en phosphor; weI moest hij ook aandacht wij~eIi aan het verwerken van zuiver
ijzererts, maar van meer belang was het om na te speuren, welken weg men
volgde bij het afscheiden van genoemde bijbestanddeelen. In de tweede
plaats moest hij studie maken van de inrichting der verschillende hoogovens, koepelovens, reverb~re-ovens en pletmachines en van het gebruik
van steenkool bij het uitsmelten der ijzerertsen.
Roentgen, die op dit gebied geheelleek was, begon met zich op de hoogte
te stellen van de litteratuur over de ijzertechniek. Tot dit doel schafte hij
een groot aantal werken aan, o.a. Tillock's Magazine in 50 deelen, het
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Edinbuygh Philosophical]ouynal en Rees. Cyclopaedia, welke na gebruilc
in de Koninklijke Bibliotheek zouden worden geplaatst. Daar hij niet met
een maatstok in de fabrieken kon rondloopen, schafte hij een zakmesje aan
met maatverdeeling 1).

Blijkens zijn declaratie van reiskosten, in het Algemeen Rijksarchief bewaard gebleven, h~eft Roentgen van 22 Juli tot 20 Augustus in Londen en
omgeving vertoefd; op laatstgenoemden datum verliet hij deze plaats om
naar Birmingham te reizen, ten einde de mijnen en ijzerfabrieken van Staffordshire te bezoeken. Hij bleef hier tot 4 September en verkreeg vele inlichtingen; daarna vertrok hij naar Glasgow, waar hij de maand September
verder doorbracht. Gedurende de maand November bezocht hij Wales en
Cornwall, waar hij reeds op zijn vorige reis geweest was en introducties had
bij twee zeer bekwame fabrikanten, David Mushet en William Crawshay.
Zijn verblijf hier is van de grootste beteekeni~ voor hem geweest; wij zullen zien, hoe dikwijls deze namen in zijn memorie worden genoemd; de
ertskwestie is hem vermoedelijk hier eerst duidelijk geworden. Te Port~
mouth is hij daarna nog aBerlei teekeningen aangaande de werktuigen voor
de ijzerpletterij machtig geworden. Op 11 December was hij weer te Rotterdam terug; hij deelde den minister mee, dat hij goed gesla.agd was en dat
hij zich onafgebroken bezig zou houden met het opstellen van zijn rapport.
Elders 1) heb ik aangetoond, hoe hij dit, door veelvuldige opdrachten
voor de Marine, niet zoo snel heeft kunnen voltooien, als hij weI gewild pad;
ondanks allen aandrang van den minister, die met het oog op de te heffeJ;l
invoerrechten op het vreemde ijzer gaarne het rapport spoedig in zijn be zit
zag, is het eerst op 24 Aug. 1822 en nog weI in onvoltooiden staat, slechts
van een enkele teekening voorzien bij den Minister ingezonden. Of het voItooid is, is onzeker; <:l.e toegezegde teekeningen zuBen waarschijnlijk onmiddellijk bij Cockerill gebruikt zijn, toen deze ingevolge de voorsteBen
van Roentgen met steun van de Regeering een volledig ijzerwerk in EngeIschen stijI ging opzetten, en daar met vele andere oudere archivalia zoek
geraakt zijn. Ook in ander opzicht was zijn rapport niet volledig; gaarne
zou hij hebben medegedeeId, wat voor de ijzerindustrie in de Zuidelijke:
Nederlanden moest worden gedaan, maar daarvoor ontbrak het hem aan
lokale kennis.
De memorie, die hierachter voIgt 2), is een lijvig stuk van 225 bladzijden
') Zie voor details mijn Leven en Bedrijf van Gerhard Moritz Roentgen. Gedenkschrift der Maatschappij voor Scheeps- en Werktuigbouw "Fijenoord", 1923 Groningen, P. Noordhoff.
.) Als no. I, b1adz. 13. Het stuk is aanwezig in het Algemeen Rijksarchief te
's-Gravenhage, Waterstaat na 1813, no. 933.
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folio, buiten de bijlagen, die door tallooze germanismen voortdurend herinnert aan de Duitsche afstamming van den schrijver. Daar zij, niet in hoofdstukken ingedeeld, wellicht op het eerste gezicht minder overzichtelijk zal
schijnen, volge hier ter orienteering een beknopt overzicht van den inhoud.
De schrijver begint met het geven van enkele cijfers over de jaarlijksche
productie van het ijzer en den invoer en uitvoer en wijst er op, dat slechts
een zeer klein gedeelte wordt vervaardigd op de wijze als in de Zuidelijke
Nederlanden gebruikelijk is. Hij laat daarop volgen een uitvoerige beschrijvingvan de ontwikkelingderijzerindustrie (bladz. I3-30), waarbij hij vooral de aandacht ve/>tigt op de bezwaren, teweeggebracht door het steeds toenemend gebrek aan hout en de moeilijkheden bij het in gebruik nemen van
steenkool ondervonden; de rol, door Dudley i.n dezen gespeeld, treedt daarbij sterk naar voren (bladz. IS). Omstreeks 1740 was de toestand der
ijzerwerken zeer bedenkelijk, ook door de omstandigheid, dat men voor de
beweegkracht der blaasmachines bij het bouwen van hoogovens gebonden
was aan de watervallen; het gebruik van houtskool, door het erts sterk ineengeperst, maakte verder dat de hoogovens slechts geringe grootte kondenhebben. Omstreeks 1740 begon echter de atmospherische stoommachine
in gebruik te komen voor het bewegen der blaasinrichtingen; ook verving
men de houtskool meer en meer door verkoolde steenkool, vooral voor de
productie van gietijzer.
Zeer uitvoerig bespreekt hij daarna de inrichting der blaasinrichtingen
en de daarbij aangebrachte regulateurs voor den luchttoevoer; de luchtpompnoemt hij "de ziel, de drijfveer van de hoogoven"; verder wijst hij op
de voordeelen door het in gebruik nemen der stoommachines van dubbele
werking, door James Watt uitgevonden (bladz. 30--38). Snel namen nu de
steenkoolovens toe in aantal en in grootte en productie; deze laatste steeg
van 1788 tot 1796 van 53.800.000 tot 120.000.000 Ned. Ponden; de houtskoolovens namen daarentegen af en konden niet meer het noodige smeedijzer leveren. De uitvindingen van Henry Cort maakten het evenwel ten
slotte mogelijk ook het steenkoolijzer voor het smeden te gebruiken. De
vooruitgang werd nu steeds grooter; Roentgen schat de productie in 1821
op 450.000.000 N.P.; de prijs van het staafijzer, die tegen het eind der achttiende eeuw t 216 voor de 1000 N.P. had bedragen, daalde in 1821 op
t 72.-, zoodat het ijzer hierdoor voor allerlei doeleinden beschikbaar werd.
Nog een andere vondst droeg bij tot dezen opbloei der ijzerindustrie, nl.
het in gebruik nemen van andere ijzerertsen. Tot dusver werden verschillende minder geschikte soorten gebruikt; daaronder, naar hij vernam, ook
ertsen uit aangespoelde gronden als in Belgie gebruikt werden; de bewer-
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king wierp aIleen voordeel af, zoolang de loonen zeer laag waren en slechts
een stuiver daags bedroegen; nu de Engelsche werkman van 30 tot 84
stuivers verdiende, werden deze ertssoorten niet meer benut. Uitvoerig
bespreekt hij daarop het in gebruik nemen der klei-ijzersteenen, welke in
de kolenmijnen overvloedig voorkwamen en vermoedelijk ook in Belgie
zouden worden aangetroffen. Bracht aanvankelijk de smelting moeilijkheden mede, men was deze te boven gekomen ; vreemde bestanddeelen yond
men er niet in. Uitvoerig gaat hij op dit belangrijke punt in, vooralop de
proeven door Mushet en Crawshay, die hem hadden voorgelicht (bl. 38 vlg.).
Daama bespreekt hij de bewerking, die de ertsen v66r de smelting moeten ondergaan, het roosten van het erts en het vervaardigen van cokes
(bladz. 45 vlg.); hij wijst er o.a. op, van hoeveel belang de keuze der steen-

kool is voor de kwaliteit van het product. Daama komt de vorm en de
grootte der hoogovens en der andere smeltovens aan de orde. Waren de
hoogovens in 1740 nog slechts 16 tot 24 voet hoog en 6 tot 7 voeten wijd,
met een productie van hoogstens 15.000 N.P. per week, nu is er een hoogoven van 50 voet hoog, met een diameter van 18 voet en een productie van
100.000 tot 120.000 N.P. ijzer per week (bladz. 5I vlg.). Uitvoerig spreekt
hij verder over het gebruik der hoogovens, het aanbrengen der grondstoffen, het gebruiken van rails en het aanwenden van den stoom als beweegkracht (bladz. 57 vlg.).
Daama komen de verdere smeltovens, reverbere-, cupola-ovens en smelthaarden aan de beurt (bladz. 6I vlg.), het maken der gietvormen en het
daarvoor benoodigde materiaal (bladz. 67 vlg.). Zeermerkwaardigis, wat hij
eindelijkmededeelt over het gebruikvan het gietijzer, dat voor allerleidoeleinden het hout vervangt: voor waterleidingen, gasleidingen, bruggen, rails,
trappen, vloeren en bovenal onderdeelen der stoommachines. (bl.69).
Vervolgens komt hij op het smeedijzer en de bewerking daarvan in de
grofsmederijen, op welk gebied vooral Henry Cort, weleens genoemd the
father of the irontrade, zich buitengewoon verdienstelijk maakte; van zijn
proefnemingen vindt men in het rapport een uitvoerige beschrijving
(bladz. 73). Dank zij deze uitvindingen, aangevuld door die van Hompfray, wist nu het Engelsche smeedijzer de Europeesche markt te veroveren,
vooral toen na den Parijschen vrede in 1814 het vasteland weer voor import openstond; op allerlei gebied yond het toepassing; kettingen vervingen de kabels; het maken van hangende bruggen werd nu mogelijk; ook in
den scheepsbouw werd het smeedijzer op uitgebreide schaal gebruikt; trekschuiten en stoombooten werden geheel van ijzer gebouwd, waardoor de
diepgang zeer verminderde.
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Uitvoe1jg worden daarop de puddelovens, smederijen en de pletmachines, speciaal die van Wales, waar men op dit gebied, dank zij mannen als
Mushet en Crawshay het snelst vooruitging, beschreven (bladz. 83);
belangstellenden vinden hier allerlei bijzonderheden, welke Roentgen in
hoofdzaak aan mededeelingen van fabrikanten zal hebben ontleend, maar
waarvan ook veel aan eigen aanschouwing zal zijn te danken.
Hij eindigt zijn memorie met een blik in de toekomst en wijst b.v. op de
omwenteling, welke het gebruik van ijzer in de scheepvaart zal teweegbrengen; het hout zal overal worden vervangen door het ijzer; de zeilschepen zullen worden vervangen door stoomschepen; oorlogsschepen met 80
stukken zullen niet meer dan 12 voet diepgang behoeven te hebben, wat
voor ons land met zijn ondiepe zeegaten een onberekenbaar voordeel zal
kunnen worden; de snelheid der schepen zal toenemen; rampen zullen uitzonderingen worden enz.
Gevolgtrekkingen voor de Zuidelijke Nederlanden durft hij niet te maken bij gebrek aan locale kennis; hij wijst er evenwel op, dat Belgil! voortreffelijke kolen bezit, welke van dezelfde 10rmatie schijnen te zijn als de
Engelsche en verwacht dus dat de klei-ijzersteenen, die er moeten voorkomen, van dezelfde samensteIling zullen zijn. Hij meent daarom, dat het
Belgische ijzer, wat kwaliteit aangaat, met het Britsche zeer goed zal kunnen wedijveren, terwijl het door de lagere werkloonen vermoedelijk voor
/4 de 100 Nederl. ponden geleverd zal kunnen worden.
Ten slotte bespreekt hij (bl. IOI), hoe men de Engelschemethodeszoukunnen invoeren; hij wijst daarbij op het voorbeeld van Rusland. Men had hier
de geschutgieterij van Petrosawodsk, een stichting van Peter den Groote,
geheel in verval was gekomen, Catharina II deed echter uit Schotland den
die heer Gascoine overkomen, die met groot voordeel de Engelsche methodes aldaar invoerde en in zeven jaar tijds de fabriek tot grooten bloei
bracht; voor de Nederlanden zou iets dergelijks mogelijk zijn.
De memorie werd door de Regeering met groote waardeering ontvangen en leidde, zooals te verwachten was, tot een nieuwe opdracht,
tot inspectie namelijk der zuidelijke gewesten. Deze reis heeft ongeveer
een maand geduurd, gedurende welke hij Luik, Seraing, de provincie
Namen, Charleroi en Bergen heeft bezocht; daar de zaak hem nu geheel
bekend was, kon hij reeds op 7 Januari 1823 het gevraagde rapport
indienen; het begeleidend schrijven is gedateerd van 7 Januari 1822,
maar moet blijkens inhoud en exhibitum van het volgende jaar dagteekenen; Roentgen heeft in den aanvang van het jaar, zooals hem meer gebeurde, blijkbaar nog het oude jaartal gebruikt. De memorie is 94 blad-
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zijden groot 1) en vlotter geschreven dan de vorige; blijkbaar heeft hij de
materie beter beheerscht dan bijde vorige gelegenheid.
Ook hier begint hij met een historische inleiding, tot verklaring van den
achterlijken toestand in de Belgische ijzerindustrie. In het tijdperk, waarin
de Engelsche industrie zich zoo ontwikkelde, was in Belgi~, waar concurrentie door het Continentale Stelsel uitgesloten was, alles achterlijk gebleven. Daar het Belgische ijzer in Frankrijk een goede markt Yond, werd
aileen getracht de prod uctie te vergrooten, zonder op de kwaliteit te letten.
Het eenigste wat men deed, was het aanleggen van stuwdammen ter bekoming van meer waterkracht; overa!, waar een waterval te vinden was,
werden grofsmederijen gesticht. Toen nu de markt open kwam voor het
Engelsche ijzer, was het met den bloei gedaan; de fabrikanten dachten echter niet aan verbeteringen, maar vroegen enkel protectie. WeI waren er enkelen, die de Engelsche methodes trachtten na te volgen, maar door onkunde kwam hiervan weinig of niets terecht: voor technisch onderwijs had
men niet de minste belangstelling.
Zeer achterlijk waren in de eerste plaats de hoogovens, die veel te klein
en geplaatst waren bij de watervallen, ver van de vindplaatsen ·v an het
ijzererts, dikwijls zonder goede wegen, zoodat de prijs van het erts veel te
hoog werd. Dit laatste werd op veel te kleine schaal verzameld; men ging,
daar men niet over goede pompen beschikte, niet diep genoeg in den bodem, hoewel daar de betere ertsen gevonden werden . Ook de bereiding van
het erts, v66r het in den hoogoven kwam, was zeer gebrekkig.
In de hoogovens werd houtskool gebruikt, terwijl de voorraad hout beperkt en de prijs der houtskool dus hoog was. De blaasinrichtingen waren
gebrekkig; bij gebrek aan water moest soms menschelijke kracht den luchtstroom onderhouden; de hoogovens moesten klein blijven en het geleverde
product was ook daardoor inferieur, terwijl veel ijzer verloren ging. Uit een
hoogoven moesten allerlei soorten ijzer komen; vaak hing het van het toeval af, wat er uit kwam; leiders en werklieden waren eve~ onwetend en lieten zich alleen leiden door routine.
Ook de gieterijen stonden achter bij de Engelsche; aileen die van Cockerill te Seraing kon met deze wedijveren, alleed zij schade door de slechte
kwaliteit van het gietijzer; veel verbeteringen waren van Seraing uit ook in
andere gieterijen overgebracht. Vrij slecht was daarentegen de geschutgieterij te Luik, waar men het werkvolk ook bij den dag betaalde; in de Engelsche geschutgieterij betaalde men naar de hoeveelheid en de kwaliteit van
') Zie hierachter no. II, blzd. 103. Het stuk is aanwezig in het Aigemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage, Waterstaat na 1813, elth . 10 Januari 1823, no. 927.
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het geleverde (bladz. II4). De andere gieterijen stonden ver achter bij die
van Cockerill.
Nu zou van de Regeering een invioed ten gOede kunnen uitgaan; de provincialc en plaatselijke autoriteiten waren echter meest tegenstanders van
allen vooruitgang, terwijl ook de ingenieurs van het rijk geen kennis hadden
van hetgeen voor bruggen en sluizenbouw met ijzer bereikt kon worden ;
men zou daarom het maken van plannen kunnen aanbesteden; voor goedgekeurde plannen zou men een belooning kunnen toekennen om vervoIgens de wer ken uit te besteden : talenten en kundigheden zouden aId us naar
verdiensten beloond worden, terwiji ambtenaren maar al te vaak slachtoffer der routine zijn .
Oak de grofsmederijen waren in den regel slecht; de hamers waren te
klein en beschikten over te weinig kracht; ze waren geheel gelijk aan de
Engeische van 30 jaar geleden; herhaaidelijk moesten zij stilstaan door gebrek aan water. De Ieiding werd aan onkundige ondergeschikten overgeIaten; aIleen de stoommachine kon hier verbetering brengen.
Vervolgens behandeIt hij enkele betere grofsmederijen, waarvan die
van Hanonnet te Couviti, door hem in de memorie verkeerdelijk Hannonet genoemd, verreweg de beste is; deze heeft veel ambitie, maar verspilt zijn kapitaal door slecht geleide proefnemingen, hem aangeraden door
lieden, die de zaak niet beheerschen. Hij beschikt over uitnemend erts en
veel waterkracht, maar niet over steenkooI; zijn pletmachine is gebrekkig.
Veel minder zijn de werken van Huart bij Charleroi, die ook de Engeische
methode tracht na te volgen; de slechtste van de drie is die van Orban bij
Luik. In de hoogovens wordt nergens cokes gebruikt, behoudens in die van
Jaumene bij N amen, die beweertmet goed gevoig cokes te hebben gebruiktl).
Het hoofddoel van Roentgens onderzoek was evenwel het beantwoorden der vraag, of de klei-ijzersteenen in Belgie voorkwamen. En dit
bleek inderdaad het geval te zijn ; op verschillende plaatsen geIukte het hem
de aanwezigheid aan te toonen, hoewel verschillende ingenieurs zich zeer
sceptisch hadden getoond; vooral te Mons, Namen en bij Luik werden bij
onderzoek in de kolenmijnen groote hoeveelheden gevonden . Daar ook
zeer geschikte kolen voor de cokesbereiding gevonden werden, waren aIle
elementen voor de ijzerindustrie aanwezig en Roentgen berekende, dat het
steenkooigietijzer voor t 3.5 per 100 N.P. kon worden geleverd. Na mededeeling te hebben gedaan van deze hoogst belangrijke ontdekking gaat
1) Een uitvoerige lijst van alJe hoogovens en grofsmederijen in BeJgie vindt men in
het boekje van Huguenin: VerhandeIing van het Nederlandsche IJ zer ('s-Gravenhage)
A. Kloots en Co., 1822) . Zie mijn Leven en Bedrijf van Gerh . M. Roentgen, biz. 27.
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Roentgen na, welke gevolgen een opbloei der ijzerindustrie voor het land
kan hebben. In de eerste plaats zal hierdoor de behoefte aan steenkool
grooter worden, wat de opening van nieuwe mijnen zal meebrengen en de
productie doen toenemen; door.gebruik van rails zullen de transportkosten en dus ook de prijs dalen. Daardoor zal de stoommachine voor allerlei
doeleinden gebruikt worden; vooral in het polderland zal zij de molens
kunnen vervangen en het drooghouden der landen bevorderen; ook de
scheepvaart en de industrie zullen profijt trekken . Vooral de ijzerindustrie zelve zal tot bloei komen; reverbere-ovens en pletmachines zullen
in gebruik genomen, ijzer geexporteerd in plaats van geimporteerd worden .
De vraag is evenwel, op welke wijze de zaak het best kan worden bevorderd. In zijn eerste memorie helde Roentgen over tot het binnenroepen van
een vreemdeling en het scheppen van een rijks-etablissement; de kennismaking met Cockerill heeft hem echter blijkbaar op andere gedachten gebracht. Hij wijst op de groote uitgaven, die zulks zou meebrengen, daar
men ook zelf steenkoolmijnen zal moeten openen. Beter acht hij het echter
om een particulier, die de zaak wil aanvatten, te steunen, en Cockerill acht
hij daarvoor de persoon bij uitnemendheid. Hij kan aIle werktuigen maken; zijn werken liggen bij rijke vindplaatsen van ijzer en kolen; reeds lang
heeft hij het plan gehad een ijzerwerk naar Engelschen trant in te richten
en hij wil hiertoe nu overgaan, als het gouvernement hem financieel wil
steunen . Roentgen zou dan Cockerill van de noodige teekeningen kunnen
voorzien; sterk zou hij echter aanraden een ervaren ijzerfabrikant, en als
zoodanig beveelt hij David Mushet aan, die vermoedelijk de leiding op zich
zou willen nemen, te laten overkomen. Ook de andere fabrikanten en speciaal Hanonnet zouden voor ondersteuning in aanmerking kunnen komen
Verder geeft hij een aantal andere maatregelen in overweging, als het
uitloven van premies voor dengene, die het eerst een hoogoven in werking
brengt, het successievelijk verminderen der invoerrechten, om daardoor de
fabrikanten te dwingen tot het aanbrengen van verbeteringen - een voorstel, dat zeker niet bij den koning in goede aarde zal zijn geva.llen, maar dat
aantoont, hoe Roentgen, bewust of onbewust, onder den invloed van de
economische stroomingen van zijn tijd staat. Men zou eindelijk plannen,
teekeningen en modellen van Engelsche ijzerwerken kunnen ten toon stellen om tot navolging te prikkelen .
Hij eindigt met een beschouwing van de voordeelen, die de Waalsche gewesten opleveren voor de ontwikkeling der ijzerindustrie; men vindt hier
ijzererts, zoowel voor de houtskool- als voor de steenkoolovens; men vindt
zeer geschikte steenkool en kalksteen voor de smelting; het werkloon is
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veellager dan in Engeland en weinig hooger dan in de armste landen van
Europa; men vindt er hoogescholen, waar de leiders der bedrijven de noodige kennis kunnen verwerven, bevaarbare rivieren, bruikbare kanalen en
uitstekende wegen, die de transportkwestie gemakkelijk oplosbaar maken;
men heeft eXPortgelegenheid naar het buitenland en naar de kolonien.
Worden zijn plannen gevolgd, dan zullen, naar hij meent, binnen enkele jaren de vervallen ijzerwerken "verheft zijn tot eene nu onbekende groote en
die van aIle lande Europens overtreffen".
Ten slotte nog een enkele opmerking over de redenen, die mij tot deze
publicatie brachten. Het belang der tweede memorie spreekt weI voor zich
zelf. Van de industrie, ja, van den geheelen economischen toestand onder
Willem I weten wij tot dusver zeer weinig; het artikel van Terlinde 1), hoeweI aan de oppervlakte blijvend, toont aan, dat er in de economische politiek van Willem I veel meer lijn zit, dan vaak wordt aangenomen. Het was
mijn plan geweest mijn studie over Roentgen uit te breiden en de geheele
industrie in mijn onderzoek te betrekken; gebrek aan tijd maakt het mogelijk, dat ik van deze plannen moet afzien. Daarom stelde ik er prijs
op althans deze bijdrage te leveren als een bewijs, hoeveel belangrijks er op
economisch gebied in onze archieven op bewerking wacht.
Bovendien, de gevolgen van Roentgens onderzoek zijn buitengewoon belangrijk geweest; niet alleen Cockerill, maar ook Hanonnet en vermoedelijk
nog andere fabrikanten zijn volgens het door hem aangegeven systeem gesteund bij het invoeren der Engelsche methodes, die de Belgische ijzerindustrie tot bloei hebben gebracht; Mushet heeft voor Cockerill een hoogoven gebouwd; te Brussel, later ook in den Haag, zijn verzamelingen van
teekeningen en modellen aangelegd; ik verwijs voor dit alles naar mijn
studie over Roentgen.
Ook de Engelsche memorie schijnt mij van beteekenis. Meer bevoegden
op dit gebied mogen beoordeelen, in hoever de memorie voor de economische geschiedenis van Engeland van belang is; zij bevat verder allerlei gegevens, die nergens anders te vinden zijn en ons de techniek van die dagen
begrijpelijk maken; zij vormt daardoor een noodzakelijke inleiding voor de
tweede memorie, die anders niet altijd begrijpelijk zou zijn.
Deze verduidelijking was' te meer noodig, omdat Roentgens stijl dikwijls
gewrongen, on-Nederlandsch is. Herhaaldelijk is daarom overwogen, of
niet bij duistere passages een emendatie moest worden voorgesteld; het
bleek echter, vaak, dat bij gezette overweging Roentgens bedoeling weI kon
' ) " La politique economique de Guillaume I en Belgique," in de Revue Historique,
47e annee, 1922.
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worden gevonden, zoodat ik in die gevallen mij van toevoegingen, die bet
karakter van de memories dreigden aan te tasten, beb ontbouden.

G. M. d. B.

I.

SCHETS VAN DE TOE STAND DER IJZERWERKEN VAN GROOTBRITTANNI:ltN IN 'T JAAR

1821.

In Groot-Brittannien word nu gemaakt, behalven bijnaalhet
ijzer, dat in dat rijk en deszelfs bezittingen word gebruikt, nog
ruim 100.000.000 Nederlandsche Ponden, welke na buitenlands
worden gevoerd; en bijna alle andere landen ontvangen hier een
gedeelte van, indien ook niet onder de naam van gietelingen of
staafijzer, dan toch onder die van werktuigen of gereedschappen.
Invoeren doet Engeland bijna geen ijzer, onder welke gedaante
ook, als tenhoogsten 10.000.000 N.P. staafijzer om deszelfs voortrefflijk staal daarvan te maken, want nog is het inlandsch ijzer
daartoe niet goed bevonden, en de pogingen dit gebrek te verhelpen zijn bijna geheel mislukt.
In Groot-Brittannien word nu omtrend 450.000.000 N.P. gietijzer vervaardigd, waarvan circa 300.000.000 tot stacd- of smeedbaar ijzer jaarlijks. word verwerkt, en het overige grootendeels
word gebruikt in de menigvuldige gieterijen Engelands en Schotlands; alleen een klein gedeelte gaat in die staat na 's buitenlands.
Van deeze groote hoeveelheid wordt maar circa 2.000.000 N.P.
of naauwlijks een half procent op die wijze vervaardigd, zooals gebruikelijk is in onze zuidelijke provincien en de meeste overige gedeeltens van Europa; al het overige ondergaat eene geheel verschillende bewerking en zelfs worden daartoe verschillende ertse
en brandstoffen gebruikt; en aan deze revolutie in de ijzermanufactuur heeft Engeland deszelfs bloeyende ijzerwerken te danken,
met alle de voordeelen, die dat land daaruit heeft getrokken en
nog geniet.
De waarde dezer belangrijke en zoo algemeen ingevoerde veranderingen in de bewerkingswijze van het ijzer kan niet juist beoor•
deelt worden zonder de toestand der Engelsche ijzerwerken in
vroegere jaren te beschouwen, en de invloed, die deze veranderingen op dezelve schijnen gehad te hebben.
Het zal dus nodig zijn eene korte schets te geven van de geschiedenis der Engelsche ijzerwerken van dat tijdstip af, dat de eerste
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proeven wierden gemaakt om van de algemeen in Europa gevolgde wijze het ijzer te vervaardigen af te wijken en een ander brandstof te gebruiken.
De toestand der Engelsche ijzerwerken was aan het eind van de
16e eeuw zeker zeer bloeyend, zelfs indien geen volkomen geloof
word gehecht aan de opgaven van Dudley 1) in deszelfs werk "Metallum Martis", volgens welke omtrend het jaar 1615,300 hoogovens in Engeland waren, welke door elkander elk 600.000 N.P.
's jaars opleverden of gezamentlijk 180.000.000 N.P. gietijzer,
waarvan door omtrend 500 grofsmederijen 75.000.000 N.P. staafijzer wierd vervaardigd, en het overige wierd hoofdzakelijk tot
gietwaren verwerkt.
Deze opgaaf is welligt veel te hoog, bijzonder omdat op die tijd
de ijzerwerken door schaarsheid van hout reeds aanmerkelijk waren verminderd, doch het is zeker, dat de hoeveelheid ijzer, welke
in Engeland aan het eind van de 16e eeuw wierd vervaardigd, zeer
aanmerkelijk was en weI veel groter als deszelfs behoefte, zoodat
veel ijzer, zoowel staalijzer als gietwaren, wierd uitgevoerd.
Van dat tijdstip af verminderden de ijzerwerken Engelands met
rasse schreden door gebrek aan hout, hetwelk zoowel door de talrijke zich tot die tijd toe gestadig vermeerderde ijzerwerken, als
door de toen sterk toenemende land- en scheepsbouw, vooral voor
de koninklijke marine, zeer verminderde.
Daar hierdoor veele hoogovens moesten stilstaan, en dus schielijk aan de behoefte voor ijzer, welk jaarlijks door de opkomende
scheepvaart en fabrieken sterk toenam, niet meer kon voldaan
worden, zoo rees de prijs van het ijzer, en dus vermeerderde de
winst der ijzerfabriekanten, welke nog genoegzaam hout hadden.
Engelands rijke kolenmijnen, welke toen reeds lange bewerkt
wierden, boden een even goedkoope als overvloedige brandstof
1) Dud Dudley (1599-1684) , de vierde, natuurlijke zoon van Edward Sutton, 5e
baron van Dudley, werd in 1619 door zijn vader op diens ijzerwerk Pensnet in Worcestershire geplaatst. Hij deed verschillende uitvindingen; vooral maakte hij zich verdienstelijk door steenkool (pitcoale) in plaats van houtskool (charcoale) te gebruiken
als smeltmiddel; vermoedelijk gebruikte hij reeds cokes. Herhaaldelijk werden zijn
smeltovens door het oproerige volk verwoest, waartoe niet aIleen concurrentie-vrees
bijdroeg, maar ook het feit dat na den val van Karel I als partijgangers der Stuarts hij was kolonel in Karels leger - bekend stond. Toch werd door Karel II een aanvrage
om een patent op zijn procede, door hem na de Restauratie aangevraagd, gcweigerd.
In 1665 gaf hij het door Roentgen gen';emde werk uit : "Metallum Martis or iron made
with pitcoale, sea-coale, etc. and with the same fuell to melt and fine imperfect metals and refine perfect metals".
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aan. Zeker was hier het publieke gevoelen zeer tegen, daar de
steenkool, hoewel dezdve naar dit land wierd gevoerd voor de
smederijen, noch hiertoe noch voor andere fabrieken in Engeland
zelven wierd gebruikt, waar hout te krijgen was.
Noch streed hiertegen het belang der ijzerfabrikanten, welke
nog een genoegzame hoeveelheid hout hadden, en riu groote winsten von den en alle hoop om die te behouden moesten verliezen,
zoude men met voordeel goed ijzer door steenkool in plaats van
door houtskool kunnen maken.
Dus is het niet te verwonderen dat alle die, welke ondemamen,
ijzer door steenkool te maken, groote moeylijkheden in de weg
wierden gelegd, en hoofdzakelijk hieraan is het toe te schrijven,
dat het gebruik van steenkool in de hoogovens eerst in het midden
van de 18e eeuw zich uitbreide, in plaats van in 't begin van de
17e, wanneer de mogelijkheid reeds bewezen wierd.
De groote winst, die te verwagten was, indien het gelukte een
brandstof te gebruiken, waarvan de bronnen onuitputtelijk scheenen, bewoog veele ondemeemende ijzerfabrikanten en zelfs andere
menschen, die of door hunne kundigheden of door hunne geldmiddelen hoopten te reusseeren, dit te beproeven.
Verschillende poogden zich de voordeelen der uitvindingen, die
zij hoopten te doen, te verzekeren door octrooyen te vragen.
In 't jaar 1612 bekwam reeds Simon Sturtevant een uitsluitend
octrooy voor 31 jaaren om ijzer door steenkool te vervaardigen,
doch onder de gewone conditien binnen eene bepaalde tijd deszelfs
uitvindingen bekend te maken. Daar alle zijne pogingen mislukten, was hij genoodzaakt reeds het volgende jaar wederom afstand
van zijn octrooy te doen.
Zijne ontdekkingen maakte hij bekend in een werk genaamd
"Metallica". Op hem volgde John Ravenson 1), die ook een octrooy kreeg, doch vrugteloos; hij was ook genoodzaakt daarvan
afstand te doen.
Hij maakte zijne proeven bekend in een werk "Metallica", reeds
in't jaar 1613 door F. Thorp gedrukt.
Verschillende andere volgden hem, met geen beter gevolg, tot
dat in't jaar 1619 Dudley zijn octrooy bekwam en de eerste was
1) Zie voor Sturtevant en Ravenson de .. Dictionary of National Biography op Dud
Dudley", waardoor de mededeelingen van Roentgen bevestigd worden.
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die verkoolde steenkool in de hoogoven gebruikte en het voortgebrachte ijzer met winst kon verkopen.
Deszelfs werken waren te Pensent 1) in Worcestershire.
De gietelingen van de houtskoolovens kosten toen £ 6 de ton of
1000 N.P., doch Dudley verkocht die van de steenkooloven voor
£ 4. Hij vervaardigde zoowel gietelingen als staafijzer en ook verschillende gietwaren; in deze laatste heeft hij waarschijnlijk de
voortbrengselen van de houtskoolovens spoedig overtroffen.
Het voordeel, dat Dudley hieruit trok, vereenigde niet aileen de
eigenaars der houtskoolovens, maar ook veele andere lieden tegen
hem en deze bewerkten, dat zijn octrooy, dat voor 31 jaar was
verleend, tot op 14 jaar wierd verkort. Doch hierbij lieten zij het
niet berusten; verschillende poogden deszelfs octrooy te ontwijken door de steenkool in deszelfs onverkoolde toestand te gebruiken; dit wierd in de Forest of Dean 2) beproefd; en weI in reverbere-ovens, in welke door de vlam van steenkool het ijzer zoude
gesmolten worden; hiertoe wierd het erts met eene zekere hoeveelheid houtskool in groote potten gedaan en deze in de reverbereovens geplaatst.
Dit was niets als de gewone proeven van de chimist op een groote schaal overbrengen; doch dit mislukt dikwerf en zulk yond ook
hier plaats; de potten braken, eer de hitte genoegzaam was het
ijzer af te scheiden en te smelten.
Eindelijk, toen Dudley met volkomen succes gebruik maakte
van deszelfs octrooy, gebruikten deszelfs tegenpartij geweldige
middelen deze nieuwe uitvinding aile voortgang te beletten; en
zooals vermoed wordt, door hun opgestookt, viel 't graauw op deszelfs werk aan en vernielde zijne verbeterde ovens, blaasbalgen enz.
Het schijnt ,dat Dudley op het spoor was om de verkoolde
steenkool met vrugt te leren gebruiken, dat hij reeds wist, dat
hiertoe een grotere oven nodig was en een armer erts, en eindelijk
vooral meer windkracht.
Ook zegt hij in't jaar 1663, toen hij wederom een octrooy vroeg,
dat hij het zoover gebragt heeft, om's weekelijks 7 ton of 7000
N.P. gietijzer in een oven van 27 voet in 't vierkant en met verbeterde blaasbalgen te maken.
Doch deze blaasbalgen moeten nog zeer gering geweest zijn,
') Vermoedelijk een vergissing van Pensnet, zie noot lop bladz. 14.
") Bij Coleford in het graafschap Gloucester tusschen Severn en Wye.
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daar hij zegt, dat een man dezelve een uur lang in werking kan
houden, zonder zeer vermoeid te zijn.
Ret schijnt dat Dudley, nadat deszelfs werken waren vemield,
dit niet meer heeft voortgezet, doch hiervan zijn de onlusten, die
toen in Engeland plaats vonden, waarschijnlijk de voomaamste
'oorzaak geweest, daar Dudley sterk aan 's konings huis gehecht
was.
Doch veele andere bekwamen octrooyen gedurende de Republiek; eenige, die een temporair succes hadden, zagen hunne wer~
ken door 't graauw vemield, en aile pogingen waren eindelijk vergeefs, zoodat Dudley in 't jaar 1663, na de Restoratie, wederom
een octrooy kon vragen; doch dit geweigerd zijnde, yond hij zich
genoodzaakt aile deszelfs groote verwachtingen op te geven, daar
zonder bescherming eene zulke onderneming niet raadzaam was.
De voomaamste oorzaken; waardoor de veele proeven, die in de
eerste helft van die eeuw, en zeker ook later, genomen zijn, mislukten, zijn, behalven de tegenwerking der eigenaars der houtskoolovens, weI:
1) de geringe vorderingen, toen in de werktuigkunde gemaakt
en daardoor de slegte blaasbalgen en geringe ~nd;
2) de kleine ovens, waarin deze proeven gewoonlijk genomen
wierden, welke voor 't gebruik van steenkool te laag waren;
3) het gebruik van te rijke ertse en te weinige bijvoeging van
aarde om de smelting te bevorderen;
4) de onkunde in het branden der ertse, hetwelk bijna noodzakelijk is voor de arme ertse, doch bij die, welke in de Engelsche
houtskoolovens worden gesmolten, niet gebruikelijk is . .
En men moet vermoeden, dat Dudley deze zwarigheden gedeeltelijk heeft gekend en is overkomen, of onder zeer gunstige omstandigheden heeft gewerkt ;dit zoude gedeeltelijk welligt nog beoordeelt kunnen worden uit de kwaIiteit der ertse en kolen, die nabij Pensent gevonden worden.
Doch na Dudley schijnt tot het jaar 1740 niemand met eenig
goed gevolg de steenkolen in de hoogovens gebruikt te hebben;
doch tegen die tijd waren de houtskoolovens door een gestadig en
snel afnemende voorraad van hout zeer sterk verminderd; en zedert geruime tijd reeds moest het grootste gedeelte der behoefte
van dat artikel [ijzer] van buitenlands ingevoerd worden, daar alle
houtskoolovens van Engeland in 't jaar 1740 maar omtrend
ECON.·HIST. ]AARBOEK IX.
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17.350.000 N.P. ijzer opbrachten; zie bijgaande lijst no. 1 1).
Daar omtrend het jaar 1795, toen in Groot-Brittannien reeds
85.000.000 N.P. gietijzer wierd vervaardigd, nog 70.000.000 N.P.
staafijzer van buitenslands (Rusland en Sweden) wierd ingevoerd,
zoo mag men vermoeden, dat, toen Engeland geene IS.000.000
N.P. gietijzer opbragt, ook weI 70.000.000 N.P. ijzer wierd ingevoerd; want dit stellende, blijft nog bijna 70.000.000 N.P. voor de
vermeerdering in consumptie, dat weI te veel mag zijn voor een
tijdstip van omtrend een halve eeuw.
Het nadeel, dat Engeland gehad heeft van omtrend 1t eeuw
lang het grootste gedeelte van het ijzer, nodig voor deszelfs bin-·
nenlandsche behoefte, scheepvaart en fabrieken, buitenlands te
moeten kopen, had het gouvernement waarschijnlijk kunnen
voorkomen, door in 't begin van de 17e eeuw kragtige en snelle
htilp aan Dudley te geven. Hierdoor zouden welligt jaarlijks, voor1t eeuw lang, omtrend f 10.000.000 of een som van f 1.500.000.000
minder uit Engeland na buitenlands gegaan zijn.
Dat deze berekening niet te hoog is, moet daaruit blijken, dat
in de laatste 20 jaar van de laatste eeuw Engeland jaarlijks doorelkander 70.000.000 N.P. staafijzer invoerde, dat, tot £ 18 of t 216.
de ton of 1000 N.P. gerekend, maakt £ 1.260.000 of t IS.120.000~
en boven hebben wij gezien, dat die hoeveelheid in 1740 niet veel
minder kan geweest zijn; daarna zoude de som door Engeland in
de 17e en ISe eeuw voor ijzer naar buitenlands gevoerd, waarschijnlijk veel nader bij 12.000.000.000 dan bij 11.500.000.000.
zijn.
De bijgaande lijst no. 1 toond, dat maar 59 hoogovens meer bestonden van de 300 van de tijden van Dudley; dat deze ovens weinig in grootte hadden toegenomen, daar zij als in de tijden van.
Dudley maar 600 ton konden opleveren; dus is het waarschijnlijk~
dat noch in de constructie of behandeling der ovens,noch in die derblaaswerktuigen enz. eenige groote vorderingen zijn gemaakt ; het
welk nog duidelijker daaruit blijkt, dat later door de aanwending
der stoommachine als beweegkracht voor de blaaswerktuigen de
hoogovens in groote en jaarlijksche opbrengst sterk toenamen~
waar namentlijk nog geen gebrek aan hout was.
Dat veele ovens, welke op de bijgaande lijst aangehaald zijn~
maar 100.000 tot 300.000 N.P. jaarlijks opbragten, moet waar-·
') Zie hierachter op bladz. 148.
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schijnlijk grootendeels toegeschreven worden aan gebrek aan hout
op die plaatsen, hetwelk niet veroorloofde aldaar grootere ovens
te bouwen, doch kan ook gedeeltelijk aan gebrek aan eene beweegkracht gelegen hebben.
De bijgaande lijst toond de graafschappen, in welke deze hoogovens gelegen waren, en de hoeveelheid ijzer, welk elk jaarlijks
voortbracht.
Tot dat tijdstip toe moest, om een ijzerwerk van eenig belang
aan te leggen, een plaats gezocht worden, waar hout te bekomen
was en een waterval gevonden wierd om de blaasbalgen te drijven;
doch nu begon de atmospherische stoommachine ook hier gebruikt te worden; dezelve was reeds lang tot die toestand gebracht, datdezelve maanden, en zelfs jaren goed kon gaan zonder
eenige reparatie nodig te hebben of meer dan eenige uuren of ten
hoogsten een dag achter elkander stil behoefde te staan; een bijna
noodzakelijk vereischte eener stoommachine voor een hoogoven.
Dat deze niet reeds vroeger bij de hoogovens wierden gebruikt
is gedeeltelijk aan de algemeene verval der ijzerwerken en de onkunde der eigenaars van dezelve toe te schrijven; doch omtrend
dat tijdstip begonnen eenige hoogovens, welke geene genoegzame
waterval hadden, hoewel nog rijkelijk van hout voorzien, en welke
steenkolen nabij hunne werke hadden, de stoommachine te gebruiken ter beweging van hunne blaasbalgen; nu eene onbepaalde
kracht hebbende, die geen nadeel had als vrij aanmerkelijke kosten, zocht men de blaasbalgen te verbeteren; dezelve wierden
spoedig vervangen door luchtpompen, en deze wierden spoedig algemeen bij de hoogovens, daar dezelve veel minder kracht vereischten om dezelfde hoeveelheid lucht onder dezelfde omstandigheden in een oven te werpen, hetwelk van belang was, zoodra men
gebrek aan water had of door stoommachines dezelve in beweging
bracht. Deze luchtpompen hebben veele verbeteringen ondergaan
zoowel als de stoommachine, en omtrend met dezelve; de stoommachine heeft bijna even algemeen het waterrad vervangen als de
luchtpomp de blaasbalg .
. Zoodra de stoommachine in gebruik kwam, en de fabrikant dus
eene onbepaalde kracht had, wierden eenige ovens, waar overvloed aan hout was, vergroot; en bij temporair gebrek aan hout
wierden nieuwe pro even gemaakt met alleen of gedeeltelijk verkoolde steenkool in de hoogoven te gebruiken, en weI met een be-
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ter gevolg als zulks vroeger geschiede; zoodat reeds' omtrend het
jaar 1750 verschillende ovens verkoolde steenkool, of gedeeltelijk,
of alleen, of het geheele jaar door, of aileen een gedeelte daarvan
gebruikten.
Doch breiden zich op dat oogenblik ook de houtskoolovens; welke overigens met sneile schreden jaarlijks afnamen, op eenige punten uit, wordende door de verbeterde blaaswerktuigen aangemoe.:.
digd en ondersteund; zoodat zelf in 't noorden van Schotland te
Bunau 1) in 't jaar 1753, en om trend terzelfder tijd te Goatfield 2):
een oven gebouwd wierd, alwaar overvloed van hout, doch geen
erts was, zoodat het erts van Lancashire gebracht moest worden.
Doch dit waren de laatste pogingen van de eigenaars der zin~
kende houtskoolovens, en daar de hoofdoorzaak van hun verval;
gebrek aan hout, toenam en gedureride de zich sterk verrneerende
landbouw en scheepvaart toe moest nemen, zoo konden geene verbeteringen dier aard dit verhinderen, en naauwlijks vertragen.
Het gebruik van verkoolde steenkool nam nu jaarlijks toe, doch
bij gebrek aan kennis niet overal met hetzelfde geluk.
De soorten steenkool, hiertoe voordeelig, wierden spoedig bekend; ook wierd ontdekt, dat de arme ertse, en vooral de kleiijzersteen, boven de rijke te verkiezen waren; doch nog waren in 't
algemeen de blaaswerktuigen niet van genoegzame grootte, nog
volrnaakt genoeg, waardoor veele pogingen mislukten.
Hiertoe strekt als een voorbeeld de Carron-werken 3), welke
omtrend 't jaar 1760 opgericht wierden door eene compagnie met
het voorneemen om van de voortreflijke steenkolen en klei-ijzersteene, welke daar in de grootste overvloed zijn, gebruik te maken; een zeer geschikte plaats wierd gekozen aan de Carron-rivier,
welke rivier eene overvloedige kracht aanbood om de blaaswerktuigen van eenige der grootste ovens dier tijd, de nodige harners,
enz. te drijven.
Doch van deze kracht wierd een slegt gebruik gemaakt; door
een waterrad wierden op de gewoone wijze leere blaasbalgen in beweging gebracht; en deze gaven eene zoo geringe hoeveelheid
lucht, dat het weeklijksche product van de oven maar 10 of 12
ton was, en in de zomer zelf minder.
1) Elders genaamd Bunow of Bunowe, gelegen in het N.W. van Schotland .

•) De Goat-fell is in het graafschap Arran in Schotland.
') De Carron mondt uit tegenover het eiland Skye op de Westkust van Schotland.
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Dus wierd besloten van het hout, dat in de omliggende streeken
te vergaderen was, gebruik te maken, en dit beantwoorde voor
eenige tijd beter; doch nu wierden de voordeelen der nieuwe blaaswerktuigen, de Iuchtperspompen, beter bekend, en toen de voorraad van hout verminderde, liet men door de beroemde SmeatonIuch tpompen1) van buitengewoone groote en j uistheid in uitvoering
en weI met gegotene ijzere uitgeboorde cylinders oprigten, en deze
door grootere waterraden van betere constructie bewerken, en
hierdoor vond men zich in staat met verkoolde steenkool ijzer van
betere kwaliteit en in grootere hoeveelheid voort te brengen dan
men te voren met houtskool kon doen; schielijk bragt men de
hoogste wekelijksche voortbrengst van een oven op 20 tot 30.000
N.P., en de jaarlijksche op 1.000.000 N.P., en dit ijzer vond men
oneindig veel beter voor gietwaren als het houtskoolijzer.
. De Engeische gietwaren, die reeds in de 15e eeuw na de vaste
wal van Europa waren vervoerd en voordeelig bekend geweest
waren, bereikten nu spoedig eene grootere waarde als dezelve ooit
gehad hadden, en die der Carron-werken munten boven alle andere uit.
Ret gebruik der steenkool in de hoogovens breide zich nu zeer
uit, en spoedig zag men over geheel Groot-Brittannien steenkoolovens, welke voortreflijke gietwaren opleverden; en ook wierden
de gietelingen tot staafijzer verwerkt, doch dit was bij verre niet
zoo goed als het Zweedsche of Duitsche, en zelf niet eens zoo goed
als het Engelsche ijzer, van de gietelingen der houtskoolovens
gemaakt.
De wijze, het gietijzer tot smeedbaar of staafijzerte veranderen,
bleef nog hetzelfde als die bij het houtskoolijzer, toen zoowel in
Engeland als de overige deelen van Europa in gebruik.
Ret Engelsche staafijzer was in 't algemeen tenminsten in de
18e eeuw niet zoo goed als het Zweedsche en Duitsche.
In Chambers Cyclopaedia 2) , 7e editie, vind men daarover het
volgende onder artikel Iron:
"E nglish iron, which is coarse, hard and brittle, fit for firebars
and such uses" .
' ) Een ingenieur Smeaton wordt genoemd als bouwmeest er d er Eddyst one. D eze
leefde van 1724---1 799 en s t aat ook als uitvinder bekend .
•) Chambers Cyclopedia or Universa l Dicti onary of Arts and ScienCfs (1728) met tal·
d jke berdrukken ..
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Bij het eerste in gebruik brengen van steenkolen voor de hoogoven wierd het staafijzer nog minder goed en kon naauwlijks een
markt vinden; wat zulks nu geworden is, en weI aileen door verbeteringen in de behandeling, moet altijd duidelijk toonen, dat zelfs
bij de slegtste ertse en brandstoffe men niet vreezen moet geen
goed ijzer te kunnen maken; het vereischt altijd maar meerdere
kundigheden om de geschiktste bewerkingswijze te kiezen en welligt bet ere werktuigen.
Volgens de bijgaande lijst no. 21) hadden zich in 't jaar 1788 de
houtskoolovens nog aanmerkelijk vermindert; in plaats van 59,
die nog in 't jaar 1740 bestonden, waren nog maar 26 in GrootBrittannien te vinden; deze leverden jaarlijks 14.500.000 N.P.
gietijzer op.
Hoewel het getal der ovens aanmerkelijk was verminderd, zoo
was de hoeveelheid houtskoolijzer, dat zij opleverden, doch zeer
weinig verminderd; dit is toe te schrijven aan het gebruik der
stoommachine en de verbeterde blaaswerktuigen, waardoor van
het bout, dat de noch aan bosschen rijke landstreken opleverden,
voordeel kon getrokken worden.
Het gemiddelde product der houtskoolovens was nu ruim
550.000 N.P. wekelijks en in't jaar 1740 geene 300.000 N.P., dus
bijna verdubbeld.
Uit het product der houtskoolovens van deze lijst zoude men
vermoeden, dat de grootte dezer ovens tenminsten niet veel verschilde met die van 't jaar 1740 en de blaaswerktuigen maar gelijk
stonden met de beste van die tijd.
Doch weet ik uit goede bronnen, dat de houtskooloven te Tintern Abbey2), Monmouthshire, omtrend die tijd 32 voet hoog was,
met eene grootste wijdte van 10 voeten, deszelfs blaaswerktuig
door een waterrad van 30 voet diameter gedreven wierd, uit 3
blaascylinders bestond van 5 voeten middellijn en 18 duim lengte
der beweging des zuigers, waarvan maar 2 voor de eene hoogoven
gebruikt wierden en 24 cylinders vol in elke minuut in de oven
wierd geworpen.
In deze oven wierd kool van eikenhout gebruikt, en daarmede
kon, door deze aanmerkelijke vergroting van de oven en blaaswerktuig, per week in dezelve tot 30.000 N.P. gietijzer gesmolten
') Zie hierachter, Bijlage II.
") VetmoedeJijk een schrijffout voor Fintern Abbey in Monmoutshite (zie Bijl. III).
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worden, en dit is tot nu toe het hoogste product, dat de houtskoolovens Engelands hebben bereikt, en hebben daarmede jaarlijks
van 1.000.000 tot 1.200.000 N.P. gietijzer opgeleverd.
Doch de gewoone houtskoolovens van dit tijdstip waren zooals
de grootste van 1740, of omtrend 20 tot 24 voeten hoog en 7 voeten wijd.
Dezelfde lijst toond, dat toen reeds 53.800.000 N.P. gietijzer in
steenkoolovens wierd gesmolten, en dat in 59 ovens; dus is het gemiddelde jaarlijksche product van een oven reeds omtrend 900
N.P., en enkelde zien wij leveren reeds tenminsten 1100.000 N.P.
Dit groote product van een oven toond, welke groote vorderingen reeds in de kunst, het ijzer door steenkool in de hoogoven te
smelten, gemaakt waren.
Reeds spoedig had men gezien, dat de grootere oven voordeelig
was, indien men een in evenredigheid groot blaaswerktuig had, en
de kostbaarheid en mooglijkheid dit te bekomen scheen nog alleen
perk te stellen aan de groote der hoogovens.
De groote steenkoolovens van 1788 waren van 24 tot 36 voeten
hoog, en van 8 tot 12 voeten hun grootste wijdte.
De hoeveelheid lucht, welke de grootste blaaswerktuigen dier
tijd in een oven wierpen, was omtrent 2000 kubiek voeten in een
minuut onder eene drukking van omtrent 1i pond op de vierkante
duim; doch veelen wierpen maar 1000 a 1500 kubiek voet lucht
onder eene drukking van Ii tot I t pond op de vierkante duim in
elke oven.
De hoeveelheid lucht, welke de houtskoolovens dier tijd gegeyen wierd, was omtrend 400 tot 700 kubiek voet lucht in een minuut onder eene drukking van i tot 1 en zelfs Ii pond op de vierkante duim.
De luchtpompen, welke spoedig na het gebruik der stoommachine waren ingevoerd, en waartoe waarschijnlijk de konstruktie
der stoommachine aanleiding gegeven had, was eerst van houte,
met ijzere banden voorziene cylinders gemaakt, doch deze werden
spoedig door gegotene ijzere vervangen; en nu bestond er geene
zwarigheid meer tegen derzelver algemeene invoering, daar :iij in
diezelfde werkplaatsen konden vervaardigd worden, waar d.e
stoommachines gemaakt wierden.
De constructie dezer luchtpompen wierd grotendeels bepaald
door de wijze, hoe hetzelve in beweging wierden gebracht.
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De eerste aanwending der stoommachine was om water op te
pompen en op het waterrad te werpen, welke de blaasbalgen dreef;
zoodra hier blaascylinders in plaats van leere blaasbalgen wierden
gebruikt, zoo behield men dezelfde wijze de beweging voort te zetten zooveel als mogelijk; de kommen aan de as van het waterrad
drukten nu de zuigers der blaascylinders neer.
De zuiger hing aan het eene eind van een hefboom, aan welks ondereind een gewigt hing, zwaar genoeg om de zuiger spoedig weer
op te ligten; hierdoor en doordat twee cylinders gebruikt wierden,
was de luchtstroom vrij regelmatig.
De cylinders waren van boven open en van onderen gesloten,
met uitzondering van de kleppen om de lucht in te laten bij het
rijzen van de zuiger, en die om de lucht uit te laten bij het neergaan van de zuiger.
De twee buizen, door welke de uitgeperste lucht van de cylinders weggelcid wierd, vereenigden zich zoodra mogelijk, om een
gelijkmatige luchtstroom te vormen.
Toen vervolgens de stoommachine gebruikt wierd waar in't geheel geen waterval was, zoo bracht men de luchtperspomp onmiddellijk door de stoommachine in beweging, en weI als eenc gewone
pomp; de zuigerstang der perspomp of des blaascylinders wierd
aan het eene einde van de hefboom gehecht, aan welke de zuigerstang des stoomcylinders aan het andere was gehecht.
Doch nu wierd de blaascylinder gewoonlijk omgekeerd, dat is,
dezelve was van onderen open, en van boven digt, waar de kleppen voor 't inlaten en uitlaten der lucht nu geplaatst wierden.
Doch deze wijze de zuiger te bewegen, bepaalde het blaaswerktuig tot een enkelde cylinder, en hierdoor was de luchtstroom zeer
onregelmatig, daar bij het dalen van de zuiger geen lucht uitgedreven wierd; dit was een zoo groot defect, dat zulks moest verholpen
worden, en dit wierd op de volgende wijze gedaan.
Boven de blaascylinder stonden een of twee andere cylinders of
buizen (regulateurs genaamd), waarin de lucht stroomde, die uit
de blaascylinder geperst wierd; deze buizen hadden zuigers, die
zwaar met gewigten beladen waren; deze zuigers wierden door de
instroomende lucht geligt, en persten deze lucht weer uit, zoodra
de zuiger des blaascylinders daalde.
Om te beletten, dat de zuiger des regulateursniet van boven uit
deszelfs buis wierd geworpen, was in de zuiger een klep, die open-
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gedrukt wierd, zoodra de zuiger zich tot nabij de bovenste rand
verhief; ook was om deze reden somts een klep in de deksel van de
blaascylinder, welke doch ook wierd opgelicht door de zuiger van
de regulateur.
Niettegenstaande deze voorzorg, geschiede zulks somtijds, en
dus wierden zware balken over de regulateur gelegd om zulks volstrekt te beletten, en twee zekerheidskleppen wierden aangebracht; later zelfs een toestel om de stoommachine voor eenige 00genblikken te stoppen, indien de zuiger des regulateurs zoo hoog
kwam.
Bij eenige der blaaswerktuigen wierd een tweede regulateur aan
gebracht, in welke de lucht door de zekerheidskleppen stroomde
en waarvan de zuiger minder beladen was; deze lucht was dus niet
verkwist en wierd gebruikt voor de gloeiovens etc., ter bewerking
van het staafijzer.
Dit werktuig, hoewel nog zeer onvolmaakt, bleef nog, zoolang
men aileen de atmospherische stoommachine kende, in algemeen
gebruik; deszelfs voomaamste nadeel was eene nog altijd onregelmatige of ongestadige wind en eene vrij groote verkwisting van
kracht; beides wierd vermindert door eene gestadige vergrooting
van den regulateur,of, indien de afmetingendaarvan te groot wierden, door twee te gebruiken.
Verschillende afwijkingen van deze constructie vonden somtijds
plaats, doch geene derzelve hadden groote voor- of nadeelen boven de hier beschreevene, welke ook het meest algemeen in gebruik is.
Zoo wierd bijvoorbeeld somtijds de blaascylinder van boven
opengelaten, de zuiger met gewigten beladen, zoodat dezelve door
deszelfs zwaarte neerzonk en de lucht uitperste en wederom door
de stoommachine wierd geligt.
De steenkoolhoogoven had reeds zedert verschillende jaren, en
nog meer het blaaswerktuig, - de ziel of drijfveer van de hoogoven - eene vrij bepaalde groote en vorm gekregen; de diameter
van de stoommachine voor een blaasbalg was omtrend 30 duim tot
36 duim middellijn; die der luchtpomp omtrend het dubbelde, en
die van de regulateur omtrend t groter; deze 3 cylinders waren
dus bijvoorbeeld 3 voet, 6 voet en 8 voet in middellijn. Hoewel het
getal der ovens zich jaarlijks vermeerderde, waren kortelings geene groote verbeteringen gemaakt, welke als eene nieuwe drijfveer
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tot vergrooting of vermeerdering der werken konden beschouwd
worden, tot de stoommachine van dubbelde werking, door de heer
J. Watt uitgevonden, in algemeen gebruik kwam.
Ais iets zonderlings verdient hier opgemerkt te worden, dat de
stoommachine van enkelde werking van den heer Watt, hoewel
veel beter als de atmospherische, nooit of bijna niet bij hoogovens
is gebruik in geweest.
De voomaamste reden hiervan is weI, dat dezelve vooral alleen .
eene groote bezuiniging in brandmaterialen aanbood, hetwelk op
ijzerwerken nabij koolmijnen gewoonlijk van minder belang was;
doch daarentegen kostbaarder was in de eerste aankoop en iets
meer zamengesteld was als de atmospherische stoommachine, en
niet geheel zoo gemakkelijk te behandelen was.
Hierbij moet nog in aanmerking genomen worden de onkunde
der meeste eigenaars van ijzerwerken dier tijd, en de geest, die bij
alle onkundige heerscht tegen aan hun onbekende werktuigen,
hoe voortreflijk zij ook zijn mogen.
Doch de stoommachine van dubbelde werking bood zoo groote
voordeelen aan, en wierd spoedig van een zoo groote kracht gemaakt, dat het gebruik daarvan met rasse schreden bij de hoogovens wierd ingevoerd en spoedig de atmospherische stoommachine bijna geheel verdreef; hiermede wierden blaaspompen vereenigd, welke hetzelfde voordeel hadden der stoommachine, en zooweI bij het op- als neergaan van de zuigers de lucht inzogen en uitpersten, en dus van dubbelde werking waren.
Dit is het blaaswerktuig, dat nu bij bijna aile hoogovens word
gevonden; en de weinige, die hierop eene uitzonderingmaken, hebben meest alle groote overvloed van water.
Bij deze luchtpompen van dubbelde werking zoude het gemakkelijker geweest zijn de luchtstroom regelmatig of gestadig te
doen zijn, indien niet tegelijkertijd de afmetingen zoozeer hadden toegenoomen, en het dus meer als ooit noodzakelijk wierd
een betere regulateur te hebben; deze wierd ook gevonden,
en weI dezelve, die nu bijna uitsluitend in Groot-Brittannien
word gebruikt.
Deze regulateur, genaamd waterregulateur, bestaat uit eene
groote van boven opene bak, gedeeltelijk gevuld met water, in
welke eene andere kleindere bak is omgekeerd; deze is van onderen open en boven digt, en staat een weinig verheven boven de bo-
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dem van de buitenste bak, zoodat het water uit de buitenste kan
vIoeien onder binnenste; eene buis van de blaascylinder leid de
lucht, daaruit geperst, na de binnenste of omgekeerde bak van deze regulateur; eene andere buis leid deze lucht na de hoogoven;
het water in de omgekeerde bak zal dus altijd gedurende de werking van de blaascylinder lager staan als in de buitenste bak, en
weI zal, bij ieder op- of neergaan van die zuiger des blaascylinders,
of bij elke inpersing van lucht, het water in de omgekeerde bak dalen en in de buitenste rijzen; daarentegen gedurende het tijdstip
van de stilstand des zuigers tusschen elke twee slagen en bij het
begin der beweging des zuigers zal het water in de buitenbak de
lucht meer uit de omgekeerde bak na de hoogoven persen, en het
water in de binnenste bak rijzen.
Indien deze regulateur van een genoegzaame grootte en de afmetingen weI geevenredigd zijn, zoo verkrijgt men daardoor eene
zeer gelijkmatige luchtstroom; en deszelfs voordeelen waren zoo
groot, dat dezelve binnen korte tijd bijna geheel algemeen in gebruik kwam en de oude regulateur verving.
Deszelfs hoofdzakelijkste voordeelen boven den ouden regulateur zijn:
1) dat of bijna geene of, bij eene goede constructie, in 't geheel
geene lucht verloren gaat, waardoor tot 10 percent der kracht
word bezuinigd;
2) dat de luchtstroom zeer gelijkmatig is, hetwelk die van de
oude regulateur bij verre na niet genoeg is;
3) dat de lucht bij't ingaan in de hoogoven koeler is, en weI 20
tot 25 % minder warm is als die van de oude regulateur, welke in
de vorm (het oogijzer) omtrend dezelfde warmtegraad heeft als de
atmospherische lucht buiten de perspomp of vanwaar de perspomp de lucht neemt.
Door deeze groote verbetering in de blaaswerktuigen vermeerderden de voordeelen van den fabrikant zeer, en dit werkte natuurlijk als een spoor ter vermeerdering en uitbreiding der ijzer':'
werken.
De schielijke gevolgen daarvan blijken duidelijk uit de bijgaande lijst der hoogovens van Groot-Brittannien van't jaar 1796, zie
lijst no. 3 1).
1) Zie hierachter, bijlage III.
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Vit deze lijst blijkt, dat in het jaar 1796 de hoogovens van Groot
Brittannien 125.079.000 N.P. gietijzer voortbragten, of ruim
55.000.000 N.P. meer als 8 jaar vroeger; en weI in 121 hoogovens,
welke dus door elkander reeds meer als 1.000.000 N.P. jaarlijks
leverden; doch daar hier 16 houtskoolovens bij waren, welk
op 5.616.000 N.P. opleverden, hebben de 105 steenkoolovens door
elkander ruim 1.000.000 N.P. gietijzer voortgebragt; dus ruim
200.000 N.P. meer als in't jaar 1788.
De opbrengst van de houtskoolovens heeft zich bij gebrek aan
hout in allen opzigten vermindert, en veele der nu noch overblijvenden stonden bijna geheel stil, door de volstrekte onmogelijkheid zich van hout te voorzien tot zulke prijzen, welke voordeel
konden geven.
De opbrengst der steenkoolovens, welke in 178753.800.000 N .P.
bedroeg, was nu in 1796, of.8 jaar later, bijna 120.000.000, dus
meer als het dubbelde, en het vijfvoudige van de vermindering
van de opbrengst der houtskoolovens in dat tijdstip.
Behalve dit zien wij in deze lijst reeds de bewijzen van nog grootere vorderingen; de 3 ovens van Cyfartha 1) brengen jaarlijks
reeds 7.304.000 N.P. gietijzer op, of per oven 2.400.000 N.P.
Verder zien wij, dat graafschappen, welke op de vroegere lijsten
niet genoemd worden, nu ook ijzerwerken hebben, en deze zich
over het grootste gedeelte van Engeland, Schotland en Wales verspreid hebben.
Daar de houtskoolovens zoo onbeduidend geworden waren, dat
dezelve de grofsmederijen Engelands niet meer met het nodige
gietijzer konden voorzien, en 70.000.000 N.P. of meer staafijzer
van buitenslands wierd ingevoerd, zoo is het natuurlijk, dat het
terstond beproefd wierd om dit gietijzer ook tot staafijzer over te
werken.
Dit yond in't begin moeilijkheden en breide zich zeer langzaam
uit, zooals zal blijken uit het volgende over de grofsmederijen Engelands 2). En omtrend 't jaar 1790 was het jaarlijks product van
smeedbaar ijzer nog maar omtrent 30.000.000 N.P.; in't jaar 1802
nog maar omtrend 40.000.000, waartoe 70.000.000 N.P. gietijzer
wierd vereischt om zulks voort te brengen, door het groot verlies,
veroorzaakt door de oude wijze van bewerking.
'} Cyfartha, ciders Cyfarthfa genaamd, bij Merthy r Tydfill in Zuid· Wales.
I} Zie bladz. 71 en vlg.
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Doch hierop wierden de laatste verbeteringen gebracht aan de
tegenwoordig in gebruik zijnde bewerkingswijze, welke reeds in't
eind van de 18e eeuw was uitgevonden door de heer Cort 1), en nu
nam de vervaardiging van staafijzer zoo spoedig toe als vroeger
die van het gietijzer, en nu word reeds in Groot-Brittannien van
210 tot 220.000.000 N.P. smeedbaar ijzer vervaardigd in die toestand, in welke zulks de grofsmederijen verlaat; hiertoe is nodig
omtrent 300.000.000 N.P. gietijzer en dus hebben de Engelschen
door deze uitvinding van de heer Cort het staafijzer voor hun ei-'
gen behoefte enz. kunnen maken, en ook hierdoor hebben zij de
hoogovens zoozeer kunnen uitbreiden, welke anders waarschijnlijk na het jaar 1800 maar met zeer langzame schreeden zouden
vooruitgegaan zijn, daar de consumptie van gietijzer zich niet
sterk meer vermeerderde.
Doch hierdoor zagen wij in 1802 reeds 168 hoogovens in Groot~
Brittannien, welke 172.079.000 N .P. gietijzer opleverden, en in
1806, maar 4 jaar later, leverden omtrend 220 hoogovens reeds
250.000.000 N.P. gietijzer op 2); in't jaar 18191everden omtrend
hetzelfde getal ovens 400.000.000 N.P. gietijzer op, en in 1821 kon
de opbrengst zeker op omtrend 450.000.000 N.P. aan gietelingen
gerekend worden, daar de ijzerwerken gedurende de jaaren 1818,
, 19 en '20 zulke groote voordeelen gemaakt hebben, dat alle krachten wierden ingespannen om de hoogovens te vermeerderen en te
verbeteren, waarvan ik op mijne reize in't eind van't jaar 1821 op
veele plaatsen de duidelijkstelsporen yond, en alleen op de werken, .
die ik gezien heb, eene kortelings gemaakte vermeerdering van
ruim 25.000.000 N .P. gietijzer kon waarnemen.
Hoewel aan't eind van't jaar 1821 de prijzen reeds zoo laag gevallen waren als dezelve nog nooit te voren geweest waren, en men·
in Zuid-Wales de grootste reden had te voorzien, dat de inkomende rechten op het ijzer in Frankrijk, waar hun beste markt was,
zouden verhoogd worden, dat, meen ik, nu ook geschied is, en de
prijs van goed staafijzer, welke in 1821 te Merthyr Tydvill in ZuidWales nog £ 7 of 184.- de ton of omtrend 1000 N.P. was, is dezelve nu gevallen op £ 6.- of 172; waarlijk dit is een prijs, die
hier te lande en overal, waar houtskoolijzer op de oude wijze word
gemaakt, onbegrijpelijk moet toeschijnen, en die een allervoorde') Henry Cort (1740-1800). Zie verder over dezen uitvinder bladz. 73.
") Zie hierachter, bijlage IV.
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ligste invloed moet toonen op de nuttigste kunsten in Engeland,
bijzonder, daar dit ijzer voor de meeste gebruiken, en op de wijze
hoe de Engelschen dit aanwenden, beter is als het Zweedsche of
Duitsche, of eenig ijzer, onder de hamer bewerkt.
Om redenen, welke nader duidelijk zuilen blijken, is de prijs van
het gietijzer niet in die evenredigheid laag als die van het staafijzer, en dezelve is nog op £ 5.- of f 60.- de 1.000 N.P.
De prijs der grove gietwaren van ijzer uit de hoogoven is 7 £ of
f 84.-, die van ijzer uit de reverbere-oven £ 10. a £ 12, f 120 a
1144, en die der kleine lichte uit de reverbere- of Cupoloven £ 12
tot £ 16,ofl 144totl 192 de 100o.N. Ponden.
Vit de bovenstaande opgaven van het product der hoogovens
Groot-Brittanniens blijkt, dat deze hoogovens in deze eeuw weinig
meer in getal hebben toegenomen, hoewel hun product zich in dit
tijdperk bijna verdriedubbeld heeft; dit is toe te schrijven eerstens
aan het verval der houtskoolovens, welke een zeer gering jaarlijks
product opleverden, en die in't jaar 1821 tot 2 vermindert waren,
waarvan de een te Tintern Abbay 1) stil stond, en de andere, te
Bunaw 2) in 't noord-westelijk gedeelte van Schotland, omtrend
1.00.0..0.00 N.P. aan gietelingen opleverde.
Tweedens, doordat het grootste gedeelte van de oude en kleine
steenkool-hoogovens vervailen waren en niet meer gebruikt wierden, en door grotere waren vervangen.
Zoo waren bijvoorbeeld tot in't jaar 1815 nog een aanmerkelijk
getal kleine hoogovens, vooral in Staffordshire 8) en Shropshire 4),
die tot de hoge prijzen, welke zich tot die tijd hadden staande gehouden, met voordeel konden werken, doch in dat en de volgende
jaren vervielen en de volgende jaren, welke veel voordeeliger waren, brachten deze niet weer in werking, daar dezeive vooral maar
voor de staafijzerwerken voordelig waren en deze kleine ovens
hoofdzakelijk ijzer voor gietwaren opleverden en dus hierdoor
door grootere vervangen wierden.
Eindelijk doordat de blaaswerktuigen zoo verbeterd waren, zooweI als de aanwending van de wind en de behandeling van de
hoogovens in't algemeen, dat deze vergroot konden worden; en
hierdoor niet aileen, maar vooral door de grootere hette, door de
')
")
")
')

Zie bladz. 20, noot 2.
Zie bladz. 18.
Graafschap in Midden Engeland, ten Noorden van Birmingham.
Idem, ten Westen van Birmingham.
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snelle en zwaare luchtstroom voortgebracht, is het dat de ovens
eene veel grotere hoeveelheid ijzer in dezelfde tijd konden smelten
of dat de erts in eene kortere tijd wierd gesmolten als vroeger hiertoe aangewend wierd.
Tot deze vergrooting der hoogovens heeft ontegenstrijdig niets
meer bijgedragen als de verbeteringen in de blaaswerktuigen gemaakt, en dit wordt genoegzaam bewezen, doordat de hoogovens
altijd met de blaaswerktnigen hebben stilgestaan of zijn vooruitgegaan, en nog mag men verbeteringen in beide verwagten.
Aan de water-regulateur, diezooals wij reeds gezien hebben,in't
eind van de laatste eeuw wierd uitgevonden en veel tot het volmaken der blaaswerktuigen bijdroeg, yond men dikwerf groote nadeelen, en somts hebben emstige ongelukken door deszelfs ge-'bruik plaats gehad; deze wierden weliswaar Of door een slegte constructie veroorzaakt, of zijn doch later verbeterd, maar de oorzaak
dezer gebreken toen niet zoo weI inziende, wierden dezelve door
veelen voor onvermijdelijk verbonden aan de water-regulateur gehouden, en't gevolg hiervan was, dat op verschillende werke gepoogd wierd andere regulateuren te vervaardigen.
De gebreken der water-regulateuren waren:
I) dat dezelve dikwerf te klein gemaakt wierden, en de wind
dus niet gestadig genoeg was;
2) de ruimte tusschen de binnenste en buitenste bak was niet
genoeg en de wind was niet gelijkmatig genoeg;
3) de buis, waardoor de lucht van de regulateur na de hoogoven
stroomde, was te laag of te nabij het water, en het water van binnen geraakte in zooveel beweging, dat het in die buis Of bij geringe
hoeveelheden Of in groote stroomen stroomde en in de hoogoven
liep of gedreven wierd; dit gebeurd zeer ligt, wanneer door eene
ogenblikkelijke stilstand van de luchtperspomp de lucht in de regulateur zeer verdund word.
Het instroomen van water in groote hoeveelheden op die wijze
is zeer gevaarlijk en heeft schrikkelijke gevolgen gehad; hoogovens
zijn hierdoor gedeeltelijk opgevlogen; te Coalford Dale 1) heeft een
diergelijk voorval plaats gehad, hoewel door eene andere oorzaak;
de beek, die de waterraderen dreef, overstroomde door het instorten van een dam het dal, waarin de hoogovens geplaatst waren,
1) Niet gevonden. Coalbrook Dale? in gr. Salop of Shropshire bij Shrewsbury aan
de Severn. Zie ook bladz. 57.
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en een gedeelte storte zich rondom een der hoogovens en in dezelve, waarop alles wat de oven onthield, zoowel het reeds gesmoltene als het nog ongesmoltene materiaal, plotseling met een geweldige slag opvloog en de oven hoewelleeg, doch zeer weinig beschadigd achterliet.
Geringere hoeveelheden water brachten de oven uit deszelfs
goede gang en veroorzaakten dikwerf, dat men een wit en hard ijzer kreeg met dezelfde of meer kosten, die anders het beste graauw
ijzer zouden voortgebracht hebben;
4) Wierd de buis, waardoor de lucht van de perspomp na de regulateur wierd geleid, aan het eene eind van de regulateur geplaatst en de andere buis aan het tegenovergestelde einde van dezelve, zoodat de lucht altijd over het water moest heen stroomen
en de met veel vochtdeelen verbondene lucht voor zich uitdreef
na de buis toe, welke deze na de hoogoven geleide.
Het water is door de zwaare luchtstroom, die langs deszelfs oppervlakte bij stootte heenvlied, en door deszelfs vallen en rijzen in
veel beweging en werpt veel water in een fijne stof op, hetwelk
door de lucht word medegevoerd.
Deze vochtige lucht, welke veel water met zich mede voert,
heeft de nadeelige gevolgen, die boven aangehaald zijn, en tot verbetering van deze fout moest eene extra hoeveelheid steenkolen
gebruikt worden, en niettegenstaande ging de bewerking in de
oven langzamer voort en het ijzer was minder goed in kwaliteit.
Dit gebrek toonde zich bijzonder in de zomer, wanneer de grootere warmte der lucht dezelve meer vatbaar maakte voor 't opnemen van dampen.
De oorzaken van deze gebreken niet kennende, wierd deze regulateur door veelen afgekeurd.
In hoeverre men met de oorzaken dezer gebreken in't algemeen
onbekend was, blijkt uit een proef, die genomen is ingevolge een"
algemeen gevoelen, dat de ovens in de zomer slegter werkten bij
vermindering van oxigen [of] zuurstof, en dat dit zoude te verhelpen zijn,door water op de witgloeyende materiaalen in de hoog- "
oven te werpen, hetwelk verwagt wierd, dat zich zoude ontbinden en door de grootere hoeveelheid oxigen, die alsdan aan de
werking van het vuur zoude blootgesteld zijn, dit ook vermeerd
zoude worden.
Het gebrek, dat door een overvloed van vochtdeelen en oxigen
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ontstond, moest zeker hierdoor erger worden, en dit wierd het ook
in een hooge graad.
Men bracht het water op eene zeer ingenieuse wijze in de oven;
namentlijk in de vorm van damp liet men het door een gat iets hoger als de vorm instromen; spoedig yond men de oven verkoeld,
waar de damp wierd ingelaten, en de hitte vermeerderde hoger op
in de oven in een zeer hooge graad; het ijzer, dat men na eenige
tijd kon aftappen, was wit en bros, en eenige uuren daarna verkoelden de materialen, welke grootendeels gesmolten van boven
neerzakten in den nu kouden haard, zoo spoedig, dat dezelve zich
geheel vastzetten en de oven opsloten en uit lieten gaan.
Het is duidelijk, dat de waterdampen hier, in plaats van de hitte te vermeerderen, hetwelk dezelven maar in een geringe graad
doen konden, voornamelijk gediend hebben om de hitte van het
onderste gedeelte van de oven na een hoger over te brengen en
daardoor het ijzer van de erts af te scheiden en te smelten, eer
zulks met eene genoegzaame hoeveelheid koolstof was verbonden,
en eindelijk het onderste gedeelte van de oven zoo te verkoelen,
dat de dalende gesmoltene materialen hier zich vastzetten en dus
de wind beletten eenige verdere werking te doen.
Het is door tallooze proeven allerhande aard, dat de Engelschen
eene vrij grondige kennis van de werking der hoogovens hebben
bekomen; en de ijzerfabrikant van dit land, die van hunne verbeteringen wenschen mogt gebruik te maken, zoude met groot voordeel in Engeland zoowel de tegenwoordige toestand hunner hoogovens, als uit de mond van de oude ijzerfabrikanten, welke de
meeste der verbeteringen en gebreken der hoogovens hebben gezien en de veelvuldige proefnemingen of zelf hebben bijgewoond
Of weI daarmede bekend zijn, en zoowel demoeylijkheden, waarmede men in het begin heeft geworsteld, als de wijze hoe men dezelve
overwonnen of vermeden heeft, kennen, de geschiedenis derzelve
kunnen studeeren.
En deze vervolgens aan het publiek bekend te maken, zoude
voor de ijzerwerken hoogst nuttig zijn en waarschijnlijk meer invloed op de verbetering derzelve hebben als alle geleerde boeken,
welke tot nu toe over dit onderwerp zijn geschreven.
Tot eene der op eene groote schaal genomene en dikwerf herhaalde proefnemingen behoord de volgende, welke ook van groot
belang is geweest, doordat men daardoor bewijzen van de nadeeECON. -HIST. JAARBOEK. IX.
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len der warrne en vochtige lucht voor de hoogoven heeft bekomen .
In Schotland wierden de eerste proeven genomen met regulateuren, welke reeds zedert eene geruime tijd met groot succes zooweI op eene groote als kleine schaal bij waterwerken gebruikt waren; in welke namentlijk alleen van de veerkracht der lucht gebruik word gemaakt.
Deze regulateur bestond uit niets als een groot luchtreservoir,
in hetwelk de Iucht wierd geperst, en door de veerkracht der zaamgeperste lucht in een gelijke stroom uitvloeyde, indien namentlijk
dit reservoir groot genoeg is in evenredigheid tot den inhoud der
luchtpomp.
Daar de nodige grootte van zulk een reservoir zeer aanmerkelijk
was, zoo was het moeylijk hiertoe een goed materiaal te vinden,
dat niet te kostbaar was; en de eerste pogingen misIukten bijna
geheel door eene slegte uitvoering.
Op de Clyde en Muirkerk-ijzerwerken 1) in Schotland zijn de eerste regulateuren van deze constructie gemaakt.
Deze waren gemetseld, van boven gewelfd; op dezelfve was geplaatst het hel1end vlak om de materialen na de bovenkant van de
oven te brengen, en het huis, waar deze gebroken, gemeten en gewogen worden.
. Dezelve hadden elk omtrend 20.000 kubiek voeten inhoud, hetwelk volkomen voldoende was om hier een gelijkmatige luchtstroom voort te brengen, doch niettegenstaande alle voorzorgen
drong de lucht sterk door de muuren en gewelven van 't gebouw
heen, en aIle pogingen dit te verbeteren, schijnen aldaar niet gelukt te zijn, zoodat deze regulateuren aldaar door de water-regulateuren zijn vervangen.
Bij de Devon-hoogovens werd vervolgens een zulke regulateur
gemaakt; hier waren 2 hoogovens in de rots uitgehouwen, en zoo
wierd de luchtbehouder, om zeker te zijn dat dezelve geen lucht
zoude doorlaten.
De inhoud van deze luchtbehouder was omtrend 13.000 kubiek
voeten; en dit was voldoende voor een enkeld blaaswerktuig, dat
in elk slag geene 200 kubiek voeten lucht in de oven wierp en niet
meer dan 20 slagen in eene minuut maakte; en gaf een zeer gelijke
luchtstroom.
Deze luchtbehouder was veel beter als de vorigen; dezelve was
1) Graafschap Ayr, Schotland.
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bijna geheel of volstrekt digt, en vrij droog; in het begin is zeker
over vochtigheid geklaagd, doch ik meen, dat dit naderhand verminderde; zoodat zulks van weinig belang was, en ik geloof, dezelve word nog gebruikt.
De gebreken, die deze luchtbehouders hadden, sprooten voort
uit de materialen, die tot den bouw derzelve gebruikt waren, en alles doet mij geloven, dat deze regulateur de voorkeur boven alle
andere zal verkrijgen, zoodra dezelve van ijzer worden gemaakt.
Rieraan scheen voor 30 jaren geheel niet gedacht te worden,
door de groote kosten, daarmede verbonden; doch nu kost een ijzere kast niet meer als een derde van hetgeen zulks toen zoude gekost hebben; en het ijzer word op de ijzerwerken zelf reeds zeer algemeen gebruikt voor het geraamte hunner giethuizen, grofsmeederijen etc. , en verschillende daken vind men reeds met bladijzer
bedekt; dus kunnen nu daar de kosten niet te hoog zijn om de
luchtbehouder van ijzer te maken, indien alleen bewezen kan worden, dat dezelve beter is als de water-regulateur, hetwelk moeilijk
zal zijn door de groote graad van volmaaktheid, die deze tegenwoordig bereikt hebben, waardoor derzelver nadeelen vermindert
of bijna vernietigd zijn, en derzelver voordeelen blijven.
Te Bradley in Staffordshire, hoor ik, is reeds een zulke ijzere
luchtbehouder, welke volkomen voldoet; deze is van gesmeede ijzere platen; is cylindervormig, omtrend 12 voet middellijn, en 50
voet lang. Ook yond ik in Staffordshire een diergelijke omtrend 8
voet middellijn en 30 voet lang, welke met de hulp van een zuigerregulateur een zeer geregelde luchtstroom gaf.
Zoo is ook kortelings te Woolwich 1) een zulke gesmeed ijzere
luchtbehouder opgericht, welke omtrent 6 a 800 kubiekvoet inhouds is, die met hulp van een zuiger-regulateur een zeer gelijke
luchtstroom geefd; doch hier zijn 3 enkelde blaascylinders door
eene dubbelde stoommachine van 14 paardekracht bewerkt,
waardoor deze luchtstroom reeds niet zeer onregelmatig is.
Daar de eerste proeven met deze regulateur dus niet reusseerden en de water-regulateur in die tijd verbeterd wierd, waardoor
de gebreken aanmerkelijk verminderden, zoo wierd dezelve spoedig op bijna alle ijzerwerken ingevoerd, waar door het gebruik van
stoommachines met een dubbelde of enkelde luchtpomp een regulateur nodig is.
I) Bij Londen aan de Theems.
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Door de regulateur afmetingen te geven, geevenredigd aan de
hoeveelheid lucht, die door een slag der luchtpomp[wordt bewogen]
en het tijdstip, dat verliep van het begin van de eene slag tot het
begin van de tweede, wierd de luchtstroom, die uit dezelve
vloeid, vrij regelmatig en tenminsten genoegzaam zoo voor het doe!.
Door de binnenste kast, welke nu in't algemeen van gegotene ijzere platen gemaakt word, eene aanmerkelijke hoogte te geven boyen de oppervlakte van het water, zoo vereenigd men het voordeel
van de luchtbehouder met de water-regulateur.
In plaats van de lucht aan het eene eind in de regulateur te doen
invloeyen en't andere uit, zoo heeft men nu maar eene buis van
boven op de binnenste kast aangebracht, en op deze buis komen
beide buizen uit, die de lucht aan- en wegvoeren; hierdoor geraakt het water in veel minder beweging, de lucht daarboven
neemt minder water op, dit valt grootendeels weer neer, eer zulks
de loodregte buis bereikt; en de vochtige lucht, die digt bij het water is, koomt altijd maar bij geringe hoeveelheden tegelijk na de
hoogoven, doordat het grootste gedeelte der lucht uit de blaascylinder in de loodregte buis koomt, die op de regulateur staat, en
niet tot in deze.
Hierdoor is men nu zoover gekomen, dat bij veelen ondersteld
word, dat de lucht, uit deze regulateur vloeyende, even zoo goed
voor het smelten van het ijzer is als die, welke terstond uit de
blaascylinders koomt, zooals bij die werken, waardoor het getal
der blaascylinders geen regulateur nodig is, zooals bijvoorbeeld
nog bij de hoogovens van de heer Anthonij Hill, Plymouth Iron 1)
Works, waar een waterrad 3 dubbelde blaascylinders drijft; of
zooals voor ruim 20 jaren op de Carronwerken 2), alwaar 4 waterraderen elk 4 blaascylinders en een 5de waterrad 2 dubbelde blaascylinders bewerkten. Daar waren 5 hoogovens, en elk waterrad
wierd voor een hoogoven gebruikt, hetwelk in veele opzichten nadeelig was, doch bijzonder, doordat de luchtstroom niet zoo gelijkmatig was als dezelve zoude geweest zijn, hadden aile deze 18
blaascylinders in dezelfde buis hunne lucht geworpen, van welke
deze zich voor de verschillende hoogovens had verdeelt.
Door gebrek aan water om meer waterraderen te kunnen drijyen, konden op dit werk de hoogovens niet zoo spoedig vergroot
1) In het manuscript staat Jion.
1) De Carron Iron Works in Schotland, opgericht in 1760.
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worden als op de omleggende werken, en reeds onder de ondernemende en kundige directeur Gascoigne 1) wierd omtrend 't jaar
1770 door de beroemde mechaniker Smeaton 2) aldaar eene atmospherische stoommachine opgerigt, welke 4 pompen werkte van 30
duim middellijn elk om hetwater van de voet der waterraderen op
te pompen, ten einde zulks bij gebrek van water weer te gebruiken
om de hoeveelheid water te vermeeren; dit gaat met veel krachtverspilling gepaard, en de helft der steenkolen, op die wijze nodig,
zijn voldoende bij eene gewoone dubbelde stoommachine met
blaascylinder.
Was de heer Gascoigne toen niet na Rusland gegaan 3) zoo zoude dit ook waarschijnlijk spoedig verandert zijn, doch deszelfs opvolger de heer Staenton, de vader van de tegenwoordige directeur,
was een groote vijand van aIle nieuwigheden, die hij niet kende, en
vooral van de stoommachine, waardoor dit werk tot het jaar 1800
van het nut eener dubbelde stoommachine ontstoken bleef, hoewei de noodzakelijkheid van eene vermeerdering van wind door
een ieder wierd ingezien.
De heer Staenton weigerde deszelfs toestemming tot het plaatsen eener dubbelde stoommachine met blaascylinder, totdat een
der geinteresseerden hem als bij toeval in de katoenspinnerijen
van Manchester bragt en aldaar toonde, hoe in een sierlijk betimmerd en welverlicht, met een net tapijt voorzien vertrek, eene
stoommachine van 100 of meer paardekracht, zonder geraas, ja
zelfs bijna zonder geluid te veroorzaken, met eene bijna volkomen
geregelde snelheid werkt.
Dit deed de van vooroordeelen bezielde Staenton van verwondering verstommen, en dus zijne toestemming geven.
Een jaar daarna zag men op de Carronwerken eene dubbelde
stoommachine van 48 duim middellijn, bewegende een blaascylinder van 78 duim middellijn, beide van 8 voet lengte van slag, met
twee zuiger- of oude regulateuren, elke omtrend 9 voet middellijn
en 5 voet hoogte. Door deze en nog meer doordat aIle de lucht van
de 18 blaascylinders, door waterraderen gedreven, met deze regulateuren in onmiddellijke verbinding wierdgebracht, was de luchtstroom vrij gestadig, hoewel niet zoo geregeld als voorheen; en
1) Directeur der Carron-werken; Zie bladz. 34 en 100.
S) Zie bladz. 19.
0) Zie bladz. 100.
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doch bewogen zich de zuigers in de regulateuren maar omtrend een
voet op en neer. Een gevolg dezer aanwending der stoommachine
was, dat dezelfde 5 hoogovens aanmerkelijk meer gietijzer ople~
verden, zelfs eer dezelve vergroot waren; en nadat zij omtrend 8
voet verhoogd en 2 a3 voeten verwijd waren, leverden zij omtrend
tweemaal zooveel ijzer op.
Dit is minder te verwonderen, indien men nagaat, dat deze eene
stoommachine meer lucht in de oven wierp als aIle 5 waterraderen
met hulp der atmospherische stoommachine, die meer kolen gebruikte als de andere, met 18 blaascylinders doen konden; dit bewijst genoegzaam de kracht en de eenvoudigheid der nu zoo algemeen in gebruik zijnde dubbelde blaascylinders, door eene dubb~lde stoommachine bewogen.
Hoewel de hier gedeeltelijk beschreevene verbeteringen aan de
blaaswerktuigen der hoogovens meer dan iets anders bijgedragen
hebben tot het in algemeen gebruik brengen Van het gebruiken
van verkoolde steenkool in de hoogoven en tot hetl succes, met
welk dit uitgebreid is, zoo hebben ook andere verbeteringen bijgedragen om de steenkoolovens op die hooge trap van volmaaktheid
te brengen, waarop wij dezelve nu zien.
Onder deze verdiend vooral genoemd te worden het algemeen
en bijna uitsluitend gebruik der minder"rijke klei-ijzersteenen (le
ler argileux, clay iron stone 1) ), welke zoo algemeen in de koolmijnen gevonden worden, tusschen de kleiachtige leisteen, waarin
men ook de steenkool vind.
In de houtskoolovens Engelands wierd vooral gebruikt de roode
ijzersteen 2), (red iron-stone, la mine de ler rouge, Werner), welke
vooral in Lancashire en Cumberland word gevonden, doch ook in
Cornwallis, en een "ge andere gedeeltens van Engeland en Schotland; dezewierd bijzonderinlatere tijden, in voorkeur boven eenig
ander ijzererts Engelands, in de houtskoolovens gebruikt, daar deze erts met eene geringere hoeveelheid houtskool kon gesmolten
worden en het daarvan bekomen gietijzer zeer geschikt is tot het
verwerken tot staafijzer, en hetzelve gelegen ligt om bij water na
veele bosschenrijke streeken Engelands vervoerd te worden.
Dit erts word ook nog in de beide houtskoolovens te Tintern Abbay en te Bunaw gebruikt; naar beide plaatsen kan zulks in sche_
') IJ zt'rspaath, sideriet of spaathijzersteen, koolijzersteen of blackband, ijzercarbonaat, FeC03 • ") Ferri-oxyde, FezOa, soort. gew_ 4.5 tot 4.9.
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pen over zee gebracht worden, zoodat de 1.000 N.P. maar 112.kost bij dehoogoven afgeleverd, en dit leverd 600N.P.gietijzerop.
Verder wierd gebruikt ijzerglans I), (Ie ler speculaire, iron glance), hetwelk in de bovengenoemde landstreeken, doch ook in andere, in geringere hoeveelheden word gevonden.
Ook zegt men, dat ertse der aangespoelde lande (des mines d'alluvion) gebruikt zijn, zooals, die welke in Bedfordshire en Sussex
gevonden worden; deze worden in het Engelsch bloodstone en sand
ironstone 2) genoemd, alsook verschillende andere ertse, welke zooals deze in kleine stukken of dun verspreid gevonden worden, en
dus alleen kunnen gebruikt worden, zoolang het ijzer eene groote
waarde heeft in evenredigheid van de arbeid der menschen.
Zooals bijvoorbeeld, toen het dagloon een stuiver was of het
weekgeld zes stuivers, en het staafijzer per pond ook zes stuivers
koste; maar niet nu een werkmim in Engeland van 30 tot 84 stuivers daggeld heeft, en het staafijzer 72 stuivers per 50 N .P. kost.
De meeste dezer ijzerertse zijn dus bij de tegenwoordige ijzerfabrikant van dat land niet meer bekend, en verschillende graafschappen Engelands, welke voorheen ijzer opleverden, doen zulks
om die reden nu niet meer.
Eindelijk wierden in de houtskoolovens gebruikt de rijkste soorten der klei-ijzersteenen 3) (le ler argileux), die 60 of meer procent
ijzer-verzuursel onthielden, ook schaars gevonden worden en dus
nu niet of zelden meer worden gebruikt. Hieronder behoren vooral
genoemd te worden de rijke soorten van de kalkachtige ijzersteen
(calcareous iron stone) van de Forest of Dean '), in Gloucestershire,
welke eeuwenlang, ja waarschijnlijk zedert meer dan 2000 jaren,
door de verschillende natien, die Engeland bezocht hebben, zijn
verwerkt .
. Bij Coleford 5) worden nog mijnen gevonden, welke door de oude Britten, Romeinen en Denen zijn bewerkt, waarin de langzame
voortschreden, in deze kunst gemaakt, kunnen nagegaan worden;
en met verwondering en genoegen moet de vergelij king gemaakt
worden tusschen de voortbrengst van de arbeid van een man in de
tegenwoordige tijd en voor een of twee duizend jaren.
') Evpneens ferri oxyde Fe. 0 8 met SOOTt. gew. 5.2.
") 2Fe 20 a, 3(HP)·
8) Zie bladz. 36.
') Zie bladz. 14.
0) In the Forest of Dean, zie bladz. 14.
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Bij het gebruik der steenkool in de hoogovens is het natuurlijk,
dat het spoedig beproefd wierd de minder rijke klei-ijzersteenen,
die in zoo groote hoeveelheden in de koolmijnen gevonden worden,
te gebruiken. Dit ging in het begin met groote moeilijkheden gepaard, door gebrek aan kennis dezer ertse, van hunne bestanddeelen en de grondbeginselen, waarop het smelt en derzelve· berust.
Doch de gelukkige combinaties of meerdere kundigheden van
eenige fabrikanten reiisseerde zulks op eenige plaatsen, en men
vond, dat de arme ertse met meer voordeel gesmolten wierden en
een beter ijzer voortbrachten, bijzonder voor gietwaren, hetwelk
in het begin vooral gezocht wierd. Zoodra dit bekend wierd, herhaalde men de proeven op alle die werken, wiervoorraad van rij kere ertse was uitgeput, en op aIle nieuwe werken, waar geen ander
erts te vinden was dan deze klei-ijzersteenen, die omtrend 40 procent ijzerverzuursel onthielden; en door herhaalde pogingen wierden de eigenschappen dezer ertse meer bekend, en spoedig wierd
het gebruik derzelve algemeen, daar de groote voordeelen, die dezelve aanboden, overal eene aanmoediging was het gebruik derzelve te beproeven, totdat men zulks met succes deed.
Deze erts word gewoonlijk in bijna horizon tale lagen gevonden,
evenwijdig lopende aan de andere lagen, waar dezelve tusschen
leggen, als die van de steenkool, vuurbestendigekleienanderekleisoorten, etc. etc.
Hetzelve word gevonden tusschen de leiachtige kleisteen der
koolvorming, doch op verschillende diepte Of grotendeels boven
de steenkool Of tusschen deze lagen verspreid Of onder dezelve, tot
digt bij de kalksteen (limestone), en zelfs tusschen deze als in de
Forest of Dean; en indien men de roode ijzersteen (la mine de ler
rouge) tot deze soort durft te rekenen, zooals verschillende der tegenswoordige Engelsche mineralogisten en geologisten wenschen
te doen, zoo word dezelve ook onder de kalksteen gevonden; doch
noch tusschen de kalksteen noch onder dezelve vind men het erts
in lagen, zooals tusschen de kleiachtige leisteen, maar in groote
massen van geheel ongeregelde vormen en afmetingen.
De klei-ijzersteenen, welke tusschen de koollagen gevonden
worden en algemeen in de steenkoolovens worden versmolten, bestaan uit omtrend 40 procent ijzerverzuursel, omtrend 30 procent
koolstofzuur, omtrend 2S procent aluinaarde, kiezel en kalksteen,
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en 5 procent magnesis en mangenese, en somts eene zeer geringe
hoeveelheid zwavel.
Deze ijzersteenen, welke in zoo groote overvloed in de meeste
Engelsche koolmijnen en ook waarschijnlijk in die der zuidelijke
Nederlandsche provintien worden gevonden, verschillen in't algemeen weinig in de hoeveelheid ijzerverzuursel, die zij bezitten, en
door vermenging der rijkere en armere soorten worden dezelve op
de meeste ijzerwerken op een gemeene standaard gebracht, zoodat
zij, wanneer gebrand, omtrent 40 procent ijzer bevatten en omstreeks 37t procent gietijzer opleveren.
Doch word in de hoogovens, welke ijzer voor gietwaren wenschen
voort te brengen, iets armere ertse verkozen als voor die, welke gietijzer willen voortbrengen, dat tot staafijzer zal verwerkt worden;
zulks maakt hoewel maar een verschil van eenige procenten.
In de bestanddeelen verschillen deze klei-ijzersteenen het meest,
en gewoonlijk zijn dezelve vooral met die aarddeelen verbonden,
tusschen welke dezelve leggen.
Zoo bestaan die, welke tusschen de kleiachtige leisteen gevonden worden, vooral uit klei en bezitten eene zeer geringe hoeveelheid kalksteen en kiezel; daarentegen die, welke in de kalksteen
legd, vooral kalksteen en weinig klei; de roode ijzersteen, welke
onder de kalksteen-Iagen en in leisteen gezegd word te leggen, bevat zeer weinig aarddeelen, doch ook overeenstemmende met die,
waarin dezelve legd.
Bij die hoogovens, waar men de roode ijzersteen van Lancashire
of Cumberland goedkoop kan krijgen, zooals te Merthyr Tydvill,
in Zuid-Wales, waar het maar omtrend t 12.- de I.OOON.P.kost,
en vooral waar gietijzer voor de grofsmeederijen word vervaardigd, gebruikt men gaarne eene geringe hoeveelheid van dit
erts, en vind zulks voordeelig, doch tot nu toe kan men niet meer
als 10 procent daarvan gebruiken zonder nadeelige gevolgen te
ontwaren; hetwelk alleen te verhelpen zoude zijn door een zeer
kostbaar middel aan te wenden, namentlijk eene vermindering
van erts op dezelfde hoeveelheid kool.
Voor eenige jaren wierd ook nog de kalkachtige ijzersteen van
de Forest of Dean met steenkool gesmolten en weI met volkomen
succes; het ijzer was weliswaar iets roodbros, doch niet zoo zeer, of
het was zeer geschikt voor veele gebruiken, zooals om blik daarvan te maken.
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De hoogovens, die dit vervaardigden, staan zedert verschillende
jaren stil, doordat zij niet zoo goedkoop hunne waar kunnen leveren als andere nabijgelegene.
Dit erts rijk genoeg zijnde, voegde men in de steenkooloven
niets daarbij als een weinig klei als smeltmiddel; ook kan de kleiijzersteen niet goedkoop genoeg bekomen worden[?]; doch in de
houtskooloven gebruikt men, in plaats van klei, voor smeltmiddel
de klei-ijzersteenen, welke veel zuivere klei bevatten, zooals men
ook bij de roode ijzersteenen, die een weinig bijna zuivere klei bevatten de kalkachtige ijzersteen, waar dezelve te bekomen is, in
verkiezing van de kalksteen als smeltmiddel voegd, daar de rijkste ertse in de houtskoolovens de verkieslijkste zijn, doch in de
steenkoolovens, waarvoor de ertse, die men vind, reeds rijk genoeg zijn, voegd men als smeltmiddel die aarde bij, welke aan de
ijzersteen ontbreekt om ligt te smelten, want hierbij is eene groote
hoeveelheid ligtsmeltende aarde noodzakelijk om een graauw ijzer
met weinig kolen voort te brengen.
Dus voegd men bij ijzersteenen, welke veel klei onthouden, een
weinig kalksteen; zooals ook bij die, welke vooral kiezel bevatten,
voegd men kalksteen; daarentegen bij die, welke met veel kalksteen verbonden zijn, gebruikt men klei, en deze smeltmiddelen
vind men gewoonlijk in de nabijheid der koolmijnen, tenminste in
de meeste deelen Engelands.
Geen dezer klei-ijzersteenen bevat eenig ander metaal of tenminsteh niet in zulke hoeveelheid. dat zulks bemerkbaar is bij de
naauwkeurigste analyse.
Ret schijnt. dat in Engeland nergens ijzerertse, welke vreemde
metaalen onthielden, gesmolten zijn, en zeker nu geene zulke gesmolten worden; aile deskundige stemden hierin overeen, dat de
klei-ijzersteene geheel onvermengd met vreemde metalen zijn, alsook de rijke roode ijzersteenen, en tegenswoordig worden geene
andere ijzerertse in Engeland gesmolten. Men heeft zelfs gevonden, dat lagen ijzersteen, welke nabij eene laag looderts zijn, geheel onvermengd met lood waren.
Ret scheen hun hoogstwaarschijnlijk, dat tenminsten onze kleiijzersteenen geene vreemde metalen of half-metalen onthielden,
doch zoude zulks plaats vinden, dan zouden dezelve zeker zeer
moeilijk te bewerken zijn.
In Cornwallis worden ijzerertse gevonden, welke met een koper-
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verzuursel verbonden zijn; doch deze worden niet in de hoogoyens gebruikt, en zijnhiertoe reeds om andere redenen niet geschikt.
Maar weI hebben vrij algemeen op de ijzerwerken vooroordeelen
of gevoelens geheerscht tegen hunne ijzerertse, of eenige soorten
derzelven, naar welke alle gebreken in het ijzer, dat men bekwam,
of aIle moeilijkheden, die men ondervond, aan de chemische verbinding van vreemde metaalen of half-metaale met het erts werd
toegeschreven, en deze vooroordeelen zijn niet verdweenen dan
nadat men de gebreken had overwonnen door eene betere handelwijze te volgen.
Indien nu ook in Engeland geene ijzerertse gesinolten worden,
welke in zoove.r re met die der Nederlandsche mijnen overeenstemmen, dat dezelve met andere metaalen verbonden zijn als koper of
zink, zoo is toch aldaar eene proef genomen met een kunstlijk ijzererts, die aantoond, dat men tot nu toe het in dat land nog niet
zoover gebracht heeft om gedurende de smelting of verdere bewerking van het ijzer deze vreemde metaalen af te zonderen, of de
nadeelige invloed, die zij op de kwaliteit van het ijzer hebben, weg
te neemen.
De heer D. Mushett 1), die in Engeland gehouden word voor de
kundigste ijzerfabrikant van dat land, daar dezelve bij uitgestrekte geologische, mineralogische en chemische kundigheeden ook die
van de praktische ijzerfabrikant bezit, en aIle zijne kundigheeden
aIleen op dit zijn lievelingsvak heeft toegepast, met de heer W.
Crawshay 2), van Cijfarthfa-ijzerwerken, in Glamorganshire 3),
de grootste ijzerfabrikant van dat land, namen deze proef.
De heer D. Mushett had de nodige proeven in het klein geno1) David Mushet, (1772-1 '147), geboren te Dalkeith bij Edinburg, trad in dienst
der Clyde Iron Works, waar hij door zijn welgeslaagde proefnemingen weldra een der
eerste krachten werd; ook ontdekte hij een tot dusver nog niet gebruikt ijzererts,
de Blackband-ironstone, terwijl het hem gelukte staal direct van staafijzer te maken;
in de Philosophical Magazine plaatste hij verschillende belangrijke artikelen_ Na oneenigheid met zijn patroons, die blijkbaar naijverig waren, nam hij zijn ontslag
en vestigde hij zich te Colcford in de Forest of Dean, waar bij zich van 1812-1823
heeft bevonden_ Ingevolge Roentgens voorstellen is hij daarna naar Seraing gegaan,
waar hij voor Cockerill den eersten steenkolen-hoogoven bouwde_ Een nader onderzoek
naar zijn werkzaamheid in de Nederlanden ware zeer gewenscht.
Zijn artikelen zijn verzameld in zijn Papers on Iron and Steel (London 1840)_ Mushett is een der eersten geweest, die opkwam tegen de mishandeling van dieren, speciaal van honden (Zie Dict_ of Nat_ Biogr. i.v. Mushett).
I) Willem Crawshay (1788-1867) , eigenaar der Cyfartha Ironworks bij Merthyr
Tydfill; "of all the Crawshay's the finest type of the Iron-king" (Zie Dict. 01 Nat.
Biogr_ i. v _Crawshay).
") Bij Merthyr Tydfill.
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men om zich voor overtuigd te houden, dat uit de droes of schuimslag van het in de reverb ere-oven gesmoltene kopererts van Cornwallis, hetwelk van 15 tot 50 procent ijzer onthoud, en dat te
Swansea 1) in zeer groote hoeveelheden voor het weghalen te bekomen is, het ijzer met voordeel te smelten zoude zijn, en nam
hierop met de heer Crawshay, die de onkosten droeg, een octrooy;
en vervolgens beproefden dezelve zulks in een der hoogovens te
Cyfarthfa2), met voorneemen om, zoude dit reusseeren, hoogovens
en ijzerwerken te Swansea op terigten, daar de reverb ere-ovens
van Swansea genoeg droes opleveren om jaarlijks 12.000.000 N.P.
ijzer te maken, en daar legt nu een voorraad genoegzaam om
400.000.000 N.P. ijzer te maken. Dit kunstlijke erts behoefde geene 10 stuivers de 1.000 N.P. tot in de hoogoven te kosten; en de
steenkool is daar zoo goed, .goedkoop en overvloedig als te Merthyr Tydvill.
Dit droes van het kopererts bestaat hoofdzakelijk uit kiezel en
bevat behalven het ijzer eene zeer geringe hoeveelheid koper en
andere metaale of half-metaale; daar bestaan twee soorten, het
eene bevat omtrend 17 procent ijzer, het andere omtrend 48 procent. Het laatste zoude dus vooral tot de oversmelting geschikt
zijn, daar het andere te arm is, tenminsten om aileen gebruikt te
worden.
Doch de heer Crawshay liet in overhaasting en gebrek aan kennis 400.000 N.P. van dit arm droes na Cijfarthfa komen om deze
proef te nemen, en dezelve wierd dus daarmede genomen, hetwelk
zeer nadeelig was in veele opzichten, bijzonder doordat de in de
droes nagelaten hoeveelheid koper en andere vreemde metaalen
waarschijnlijk in evenredigheid tot de massa is en niet in evenredigheid tot de hoeveelheid ijzer, en dus verwagt mag worden, dat
hetzelve een nadeeligen invloed op het ijzer zal toonen.
Verder was dit droes zeer nadeelig voor eene proef door de groote hoeveelheid kiezel, die het onthoud, hetwelk omtrend evenveel
kalksteen als smeltmiddel noodzakelijk maakte; en dit veroorzaakte eene enorme consumptie aan brandstoffen.
Niettegenstaande maakten zij goed gietijzer voor eenige gietwaren, doch van geheel bijzondere eigenschappen; het is wit, zeer
hard en bijzonder sterk en geluidgevend als klokmetaal. Het was
') In den tekst staat overal Swarsey, bedoeld wordt blijkbaar Swansea .
•) Elders ook Cyfartha genoemd; zie ook Bijlage III.
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tevergeefs te pogen staafijzer hiervan te maken; het was te roodbros om het te kunnen bewerken, en in't geheel bij ver te duur.
Een klein stuk van dit gietijzer heb ik hierbij gevoegd, de bovenzijde is bedekt met eene dunne laag metaal van eene geele
kleur.
Vervolgens beproefden zij dit erts te smelten, vermengd met t
klei-ijzersteen (hiertoe had de kalkachtige soort moeten gebruikt
worden van de Forest of Dean, doch dit op het oogenblik niet hebbende, gebruikte men eene soort, welke omtrend gelijke hoeveelheden klei, kalksteen en kiezel bevat), en bracht een goed gietijzer
voort, alsook een redelijk goed staafijzer; dit was geheel bedekt
met eene dunne laag koper, door het pletten gelijk verspreid; doch
ook dit kon geen voordeel geven.
Deze proeven zijn niet herhaald met de rijkere droes, daar de
grootekostendezerproevenen het slegte succes de heer Crawshay,
die minder de reden van het mislukken inzag, de moed ontnamen
om nog uitgestrektere proeven te maken, zooals nodig zoude geweest zijn.
De eigenaars der koperwerken te Swansea zullen door een kortelings ingevoerde bewerkingswijze waarschijnlijk de weg banen dit
mogelijk te maken; zij precipiteeren dit koper en andere metaalen
uit het droes, en bekomen wat zij noemen wit metaal, hetwelk
reeds met vrucht in verschillende fabrieken word gebruikt.
Een groot voordeel van het algemeen en bijna uitsluitend gebruiken der klei-ijzersteenen in de Engelsche steenkoolovens verdiend nog opgemerkt te worden; dit is: de gelijksoortigheid dezer
ijzersteenen over het geheele land heeft de handelwijze zoo nabij
overeenstemmend gemaakt, dat de vorderingen, in eenig gedeelte
derzelve op een ijzerwerk gemaakt, spoedig deszeIfs invloed toond
op de overige hoogovens; hetwelk vee! bijgedragen heeft om de ijzerwerken Engelands op eene zoo hooge graad van voImaaktheid
te brengen.
Een der gevolgen is weI de gelukkige en algemeene aanwending
der smeltmiddelen" waardoor, welk ook de erts moge zijn dat gebruikt word, het erts altijd gemakkelijk smelt en een dun vloeyende droes geeft, waarvan reeds boven melding is gemaakt.
Doch heeft het gebruik van dit erts ook wederom veele zwarigheden met zich gebracht, welke met veel moeite overwonnen zijn.
Het erts, dat in de houtskoolovens wierd gebruikt, wierd in het
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algemeen niet gebrand; eenige soorten wierden gewasschen en
klein geslagen; en nog worden de roo de ijzersteenen en rijke kalkachtige ijzersteenen, die in de houtskoolovens worden gebruikt,
niet gebrand en aIleen in kleine stukken geslagen.
Maar de gewoone klei-ijzersteenen, die in de tegenwoordige
steenkoolovens worden gebruikt, moeten alle gebrand worden, eer
dezelve in de oven worden geworpen; dit is eene moeilijke operatie
en van de wijze, hoe dit gedaan word, hangd de economie van het
smelten in de hoogoven geheel af.
•
Door het branden der ijzersteenen is de wensch, alle de deelen,
welke onder eene hitte, niet genoegzaam om het ijzer te smelten,
verdampt kunnen worden, af te drijven, hetwelk eene zeer groote
bezuiniging in brandstoffen in de hoogoven veroorzaakt en een
hoogst voordeeligen invloed op de hoedanigheid van het ijzer en
de zekerheid van de geregelde gang des ovens heeft.
Ret spreekt dus vanzelve, dat te weinig branden hetzelfde nadeel gedeeltelijk heeft, dat door het branden word vermeden; en
te veel branden heeft het nadeel, dat het ijzer zich met eene grotere hoeveelheid zuurstof verbind en hetzelfde nadeel veroorzaakt
dat men wenschte te vermeiden: het verbruiken van eene grotere
hoeveelheid brandstoffen i~ de hoogoven, en eene ongeregelde en
onzekere werking in de hoogoven.
Deze groote hoeveelheden ijzersteen nu op eene eenvoudige en
onkostbare wijze en doch met de vereischte naauwkeurigheid te
branden, is geene gemakkelijke opgaaf; ook is dezelve bij verre
nog niet opgelost.
In Engeland en Schotland word het branden der ijzersteenen
vrij algemeen in de open lucht in groote hoopen gedaan; in Wales
geschied zulks in ovens; het branden in de opene lucht geschied op
een vlak veld gewoonlijk achter de hoogoven, door beurtelings
een laag steenkolengruis en een laag klei-ijzersteen op elkander te
leggen; deze met het fijnste kolengruis te bedekken, en dan de
hoop onder aan te steken.
Ret vuur verspreid zich langzaam; waar het te fel brand., word
het met as en stof van eene vroegere branding bedekt; en als de
koolen verbrand zijn, kan de ijzersteen, zoodra dezelve genoeg afgekoeld is, na de hoogoven gebracht worden; doch wagt men hier
gewoonlijk liever eenige weken mede.
Gewoonlijk word op deze wijze het eene gedeelte meer gebrand
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als het andere, het eene te weinig en het andere te veel, en dit weI
vooral het erts, dat aan de zijden ligt, waar de lucht te vrije toegang heeft. Dit word op eenige plaatsen voorgekomen, door deze
hoopen tusschen muuren te leggen, welke dezelke op drie zijden
omsluiten, hetwelk eene kleine nadering is tot de oven, welke zeker verkieslijk is, doch het nadeel heeft, kostbaarder te zijn in den
eersten aanleg; doch als eens die kosten gemaakt zijn, zoo is het
minder kostbaar door eene geringere hoeveelheid kolen, die zulks
vereischt, en koolen van geringere kwaliteit; zelfs het gruis van
verkoolde steenkoolen is dan voldoende.
Het branden in ovens geschied op twee verschillende wijzen;
volgens de eerste, welke in Noord Wales en eenige gedeeltens Engelands in gebruik is, word aan de bodem van de oven, die omtrend de vorm en groote heeft der ovens, in welke kalksteen worden gebrand, eene laag steenkolengruis gelegd, en de geheele oven
word met ijzersteen gevuld; door de luchtstroom te regelen, houd
men het vuur op de vereischte hoogte; het erts word met as bedekt, zoodra het vuur omtrend uitgebrand is en de lucht geheel af.,.
gesloten; vervolgens ledigt men de geheele oven en begind wederom opnieuw.
In Zuid-Wales word eene betere handelwijze gevolgd; men begind als boven, doch na eenige dagen te hebben laten branden,
word het onderste gedeelte, dat dan genoeg gebrand is, uitgehaald
en van boven word de oven wederom aangevuld, met beurtelings
lagen steenkolengruis en ijzersteen op te gooyen; vervolgens ledigt
men het onderste gedeelte van de oven ieder morgen, en dit is altijd gevuld met gebrande erts, en alleen het in het bovenste gedeelte van de oven leggende brand.
Het verkolen van de steenkool verschild niet veel van de met
houtskool gebruikelijke wijzen; hetzelve word ook grotendeels in
de opene lucht gedaan, zelf in Zuid-Wales, waar anders de ijzerwerken op de voordeeligste wijze ingericht zijn, en in het grootste
gedeelte van Engeland geschied zulks in de opene lucht; in Schotland daarentegen en op eeoige plaatsen van Engeland word zulks
grotendeels in ovens gedaan.
Bij Coalbrookdale 1), New-Castle, Muirkirk 2) en eenige andere
plaatsen wordt dit gedaan gedeeltelijk om de teer uit de kolen te
trekken, welke teer in Engeland de Zweedsche teer en pik, of teer
1) Coalbrook Dale in gr. Salop. Zie bl. 29.

") In Noord Schotland, zie bl. 153.
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door het plantenrijk opgeleverd, grotendeels heeft verdrongen, en
voor veele doeleindens, vooral door deszelfs onoplosbaarheid in
het water, verre boven de gewoone teer te verkiezen is; deze teer
is veel beter als die, welke door de gaswerken wordt geleverd.
Alsdan zijn de ovens hiertoe bijzonder ingericht, hetwelk de verkoolde steenkool somts bijzondere, doch geene nadeelige eigenschappen geeft.
In Schotland word de oven veelal gebruikt om de fijne steenkool te kunnen verkolen, of wegens de veel grotere opbrengst in
kool, bijzonder bij de ligte kool van dat land.
Word de kool in de opene lucht gebrand, zoo geschied zulks veel
al in grote hopen, van 100 tot 200 voet lang en 8 tot 15 voet breed,
2 tot 4 voeten hoog, waarin verschillende openingen gelaten zijn
om de hoop in brand te steken; zoodra dezelve doorgebrand is, bedekt men ,van onderen beginnende, de geheele hoop met kolenas
en stof of fijne verkoolde steenkool, en laat dezelve zoo afkoelen.
Door het ongeregelde branden, veroorzaakt door een zeer ongelijke toegang van lucht, word veel kool verbrand, en hierdoor
krijgt men op deze wijze van vette steenkolen (houille grasse de
Hassenlratz, bituminous coal) geene t van de kool, die dezelve onthoud of men in de oven kan komen; op magere steenkolen (houille
seche de Hassenlratz, clod coal) heeft zulks lang zooveel invloed
niet; dat is de voomaamste reden, dat deze wijze nog in Zuid-Wales word gevolgd.
Eene groote verbetering is op deze wijze, de steenkolen te verkolen, door de heer D. Mushett ingevoerd en word in veele deelen
van Engeland, Noord-Wales en Schotland gevolgd; dezelve veroorzaakt eene bezuiniging van omtrend 15 tot 20 procent op de
hoeveelheid steenkooL Rondom een omtrend 3 tot 4 voet hogen
met een ijzere deksel voorziene schoorsteen, van losse steenen,
luchtig gebouwd, word de steenkool geplaatst tot de hoogte van
de schoorsteen; langs de grond worden luchtgaten gelaten, na de
schoorsteen leidende; en door deze en de schoorsteen te sluiten;
kan de brand vrij juist geregeld worden, hetwelk een veel geringer
verlies aan brandstoffen veroorzaakt.
Deze hopen zijn maar omtrend 12 tot 15 voeten middellijn.
Het branden der steenkolen in ovens geeft zeker de grootste
hoeveelheid kool, doch is zulks niettemin dikwerf te kostbaar wegens de kosten van aanleg en onderhoud der ovens.

AANGAANDE DE IJZERINDUSTRIE

49

Het getal ovens, op een ijzerwerk nodig, is zeer groot, daar elke
oven maar omtrend 1.500 N .P. onthoud, en dit in 24 uur verkoold;
hierdoor hebben weinig ijzerwerken van eenig aanbelang ovens genoeg om aIle hunne steenkool te verkolen, met uitzondering van
die, welke de teer vergaderen, dus- daarin nu nieuwe winst vinden,
en dan ook ovens hebben, waarin eene veelgroterehoeveelheidkolen tegelijk kan verkoold worden.
Zooals hierboven reeds gezegd is, gaat bij de gebruikelijke wijze,
de steenkolen te verkolen, van het eene soort, en weI van de vette
kolen, meer verloren als van de magere; hierbij komt nog, dat deze steenkolen minder koolstof bezitten als de magere, en eindelijk,
dat met dezelfde hoeveelheid kool daarvan minder erts kan gesmolten worden; dit veroorzaakt het groote 'Verschil in de hoeveelheid steenkool, nodig om eene zekere hoeveelheid erts te smelten
of gietijzer voort te brengen, eri hierdoor ziet men bij de hoogovens
van Cyfarthfa zomts met 250 N.P. steenkoollOO N.P. gietijzer uit
de hoogoven voortbrengen, en bij New-Castle en op andere plaatsen is hiertoe 700 en zelfs 900 N.P. steenkool nodig, en men mag
zeggen, dat omtrend elke evenredigheid tusschen deze beide uitersten in Groot-Brittannien gevonden word, daar de steenkolen, die
in de hoogovens worden gebruikt, vaJ.'l 30 tot 90 procent koolstof
bevatten.
De Cyfarthfa-ijzerwerken schijnen op het scheidepunt gelegen
te zijn van de bruikbare en onbruikbare steenkool, want een weinig verder vind men eene steenkool, die bijna geheel kool is (stone
coal), niet meer vlamd en tot nu toe niet gebruikt is geweest om
ijzererts daarmede te smelten, hoewel dezelve word gebruikt tot
het branden van kalk etc. Dezelve ondergaat geene verandering in
de verkolingsoven als eene langzame verbranding.
Daarentegen de vetste en zachtste steenkolen worden in de
hoogovens gebruikt, doch bepaald vemleerderen de kosten van
het smelten van het gietijzer hier aanmerkelijk door, en daar die
ovens, welke deze kool gebruiken, tot nu toe het zachtste en beste
gietijzer voor gietwaren opleveren, zoo is het natuurlijk, dat zulks
duurder moet zijn als het gietijzer om smeedbaar ijzer van te maken.
Zeker kan met de steenkolen, die veel koolstof onthouden, ook
zeer goed gietijzer voor gietwaren of aan koolstof rijk gietijzer gemaakt worden, doch dit kost eene aanmerkelijke hoeveelheid meer
ECON.-HIST. JAARBOEK. IX •

.

50

TWEE MEMORIEN VAN ROENTGEN

steenkooI, ja weI soms .het dubbeIde; daarentegen is het verschil
van de nodige hoeveelheid steenkool om aan koolstof rijk of arm
gietijzer te maken, zeer onbeduidend, indien aan koolstof arme
steenkolen gebruikt worden, waaruit het klaar blijkt, dat. zoodra
men vette en magere kolen in de hoogoven moet gebruiken, de eerste moeten dienen om graauw ijzer, en de Iaatste om wit ijzer
voort te brengen, of de eerste voor gietwaren en de tweede om
smeedbaar ijzer van te maken.
De hoedanigheid der kolen bepaald dus in't algemeen de ijzersoort, welke de hoogovens maken, hoewel dezelve ook de andere
kunnen maken.
Zoo kan bijvoorbeeld te Cyfarthfa, waar men kool gebruikt,
welke tot 90 procent koolstof (carbon) onthouden, het voordeligst
gietijzer voor de grofsmederijen gemaakt worden, doch maakt
men ook daar het gietijzer, noodig voor hunne gietwaren, hoewel
met eene groote opoffering, daar dezelve oven, die omtrend 65.000
N.P. gietijzer voor smeedbaar ijzer 'sweeks voortbrengt, dan maar
omtrend 45.000 N.P. oplevert, en weI met eene grotere consumptie van kool als om de 65.000 N.P. voort te brengen; ook is het
ijzernocharmeraankoolstofalsdat van de Carron-werken, alwaar
de steenkool omtrend 56 procent koolstof onthoud, met welke het
voortreffelijke ijzer voor gietwaren word gesmolten, doch ook
goed gietijzer voor de grofsmederijen kan gemaakt worden, hoeweI men hiertoe bijna dezelfde hoeveelheid steenkool noodig heeft,
op zijn hoogst 10 procent minder 5.000 N.P. word hier gebruikt
om 1.000 N.P. gietijzer voor de grofsmederijen voort te brengen,
en geene 5.500 om hun graauwst ijzer voor gietwaren te verkrijgen, wanneer de oven wekelijks zelf iets meer ijzer oplevert.
Het is niet alleen de hoeveelheid koolstof, welke de steenkool
bezit, die invIoed heeft op het smelten der ertse, maar ook de hoeveelheid en bestanddeelen der aarddeelen, met de verkoolde steenkool verbonden; in hoeveelheid verschillen deeze van 1 tot 50 procent in de verschillende steenkolen.
De in Engeland gebruikelijke wijze om over de kwaliteit der kolen in deze opzichte te oordeeIen, is na de asch, die bij't verbraden der verkoolde steenkool achterblijft; hoe geringer en hoe witter deze asch is, hoe beter is de kool voor de hoogoven.
De bestanddeelen der steenkolen te kennen, is, indien dezelve
veel aarddeelen bevatten, van evenveel belang voor de ijzerfabri-
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kant als die der ijzerertse, en zonder dit kan de aard en de hoeveelheid van het smeltmiddel niet bepaald worden, hetwelk van het
uiterste belang is voor de goede gang des ovens.
Het is door gebrek aan kennis van dit gedeeIte, dat veele EngeIsche hoogovens zoo dikwerf zijn opgestopt geweest en veele noch
zoo onzeker zijn van het resultaat, wanneer dezelve van ijzersteen
of kool moeten veranderen.
Het gebruiken der verkoolde steenkolen in de hoogoven heeft,
zooals reeds gezegd is, tot gevolg gehad, dat de hoogovens vergroot zijn, en weI zijn dezeive vergroot in die evenredigheid als de
blaaswerktuigen vergroot en verbeterd zijn; proeven, kortelings
genomen, hebben stellig bewezen, dat de ovens nog niet de voordeeligste groote hebben.
In evenredigheid dat de ovens vergroot zijn, hebben de gebreken en moeilijkheden vermindert; de gang is geregeider geworden,
en met meer zekerheid heeft men de hoedanigheid van het te verkrijgen product kunnen bepalen; de prijs van het gietijzer is daardoor vermindert en de kwaliteit verbetert.
De nodige hoeveelheid kool is vermindert, alsook het werkloon
en de eerste aanlegkosten zoowel als die van onderhoud.
Doch heeft eike vergrooting in't begin nieuwe moeilijkheden getoond, welke dikwerf de reden geweest zijn, dat dezeive is afgekeurdenmen vooreenigetijd weer tot kleinere ovens is overgegaan.
Om aan te toonen, dat deze vergrooting der hoogovens, hoewel
langzaam, doch gestadig is voortgegaan, en waarschijnlijk nog zal
voortgaan, zoo zal ik de grootte der hoogovens van tijdstip tot tijdstip aanhalen, en weI alleen de twee voomaamste afmetingen, de
hoogte van de bodem des haards tot het ondereind van het gat,
waardoor de materialen in de oven gestort worden (ook de hoeveelheid lucht, die in een minuut ingeworpen wierd en het wekelijks product aan gietijzer) en de grootste binnenste diameter.
De houtskoolovens van't jaar 1740 waren van 16 tot 24 voeten
hoog en 6 tot 7 voeten wijd, en zoo groot waren ook de eerste
steenkoolovens tusschen de jaaren 1750 en 1760, en het product
was van 10 tot 15.000 N.P. per week, met eene consumptie aan
lucht van 12 tot 1600 K. voeten per maand; doch spoedig vergrooten zich de steenkoolovens, en tusschen de jaaren 1780en 1790waren dezelve reeds van 24 tot 36 voeten hoog en van 8 tot 12 voeten
wijd.
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In een zulke oven van het grootste zoort wierd omtrend 1.500
tot 2.000 kubiek voet lucht in een minuut geworpen, waarmede
wekelijks 15 tot 20.000 N.P. gietijzer wierd gesmolten.
Omtrend het jaar 1796 vinden wij reeds ovens van 45 voeten
hoog en 13 voeten diameter vrij algemeen, en zelfs enkelde nog
groter, in welke 2.000 tot 2.400 en zelfs in eenige 7.000 kubiek
voet lucht per minuut wierd geworpen, waarmede 30 tot zelf
50.000 N.P. gietijzer per week wierd voortgebracht.
Omtrend die tijd yond men in Zuid-Wales de voordeelen eener
grootere hoogte zoo groot, dat ovens van 50, 60 en zelf een van 70
voet hoogte wierd gebouwd, doch deze waren niet wijd genoeg
voor hunne hoogte en de windkracht was bij verre niet voldoende
voor de hoogte, zoodat men spoedig wederom tot ovens van 40
voet hoogte overging, de zich toch na eenige jaaren weder tot 45
voet verheften, en zedert om trend 10 jaren grootendeels tot op 50
voet zijn gekomen, en 14 voet grootste diameter, in welke 3.000
tot 4.000 kubiek voet. lucht word geworpen, en die 60 tot 70, en
zelfs 80.000 N.P. gietijzer wekelijks opleverden.
In't begin van deeze eeuw waren de hoogovens van Engeland en
Schotland in't algemeen 40 voeten hoog en 12 voet diameter, in
welke ook van 3.000 tot 3.500 kubiek voet lucht wierd geworpen
(die) 35 tot 40.000 N.P. gietijzer's weeks opleverden; en nog hebben dezelve in eenige streken die afmetingen, doch in veele andere
zijn dezelve 45 tot 50 voeten hoog en 13 tot 14 voet wijd, en leveren met 3.000 tot 4.000 kubiek voet lucht wekelijks 45 tot 50.000
N.P. gietijzer op.
Voor eenige jaren heeft de kundige heer Hill, eigenaar der Plymouth-ijzerwerken, een hoogoven gebouwd van 50 voet hoogte,
18 voet grootste diameter, dus van omtrend tienmaal zooveel kubische inhoud als de houtskoolovens van 1740, en de helft groter als
de gewoone van Merthyr Tydvill, welke, met ruim 6.000 kubiek
voet lucht per minuut, 100 tot 120.000 N.P. gietijzer heeft per
week, en in allen opzichte zulks goedkoper en beter doet als de andere ovens.
Dit voorbeeld is nog niet door andere gevolgd, doch heeft de
heer Crawshay dientengevolge een oven gebouwd van 16 voet
wijdte ; daar deszelfs kool beter geschikt is om meer hoogte aan de
oven te geven, kan hij zulks nog verder uitbreiden als de heer Hill
zelf.
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Het is waarschijnlijk. dat de voordeeligste hoogte en groote van
oven nog niet gevonden is; vooral is het te verwachten, dat de ovens zuilen verhoogd worden, zoodra de kool algemeen in ovens
word verkoeld, daar de zachtheid der verkoolde stteenkool de
grootste zwarigheid is tegen het verhogen der ovens, en de kool
aanmerkelijk harder en vaster word in de ovens als in de opene
lucht.
Dat de ovens in een gedeelte van Groot-Brittannien groter geworden zijn als in een ander, legd meer in de kwaliteit der kool als
in de grotere industrie en kundigheden van de eigenaars derzelve.
De kool, waarvan eene zekere hoeveelheid de meeste erts kan
smelten, word in het Engelsch gezegd de groQtste last te kunnen
dragen; hoewel dit alleen bedoelt, dat eene grotere hoeveelheid
erts daarmede kan gesmolten worden als met eene andere, heeft
die uitdrukking waarschijnlijk deszelfs oorsprong van eene andere
eigenschap, die daar in't algemeen mede verbonden is; dat de kool
wezentlijk in de hoogoven eene grot ere last kan dragen, zonder te
veel saamgedrukt en verbrijzeld te worden, en dus de oven hooger
kan zijn.
Hierdoor is het, dat de ovens bij Merthyr Tydvill hooger en groter kunnen zijn, en dit, gepaard tot de grotere hoeveelheid erts,
welke door dezelfde brandstof gesmolten word, geeft veel grot ere
wekelijksche producten aan ijzer.
De hoogovens in Staffordshire en Shropshire volgen om die reden na die van Zuid-Wallis in groote, en die van Schotland zijn
kleiner, die bij New-Castle eindelijk de kleinsten.
Dit gebrek of nadeel der zachte kool word iets verholpen door
het verkolen der steenkool in een oven in plaats van in de vrije
lucht, waardoor de kool meer specifieke zwaarte bekoomt.
Doch in 't algemeen vind men ook in Engeland, dat de hoogovens, welke die zachtere kool hebben, en dus ijzer voor gietwaren
opleveren, niet aileen door de aard hunner kool kleiner, maar ook
kleiner als zij daardoor behoefden te zijn of als sommige zijn, die
onder dezelfde omstandigheden met diergelijke materialen werken
en zelfs veele der nieuwste verbeteringen nog niet hebben.
Zoo yond ik zelf op de Carron-werken 1), waar voor de markt
niets als gietwaren gemaakt worden, nog niet meer als eene vorm
') Zie bladz. 18.
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in elke hoogoven, hoewel het voordeel van 3 in geheel Groot-Brittannien is aanerkend en nooit betwist word.
Ook hadden deze ovens nog niet de voordeligste hoogte; voor
omtrend 5 jaren heeft men twee der ovens 10 voeten verhoogd en
op 40 voet hoogte gebracht, en deze hoogte is bij hun brandstof
nog te gering.
De reden, waarom deze ovens zoo ver achter die uit zijn, welke
gietijzer voor de grofsmederijen maken, is mij niet bekend.
De inwendige vorm der hoogovens heeft geene aanmerkelijke
verbetering ontvangen, en is nog bijna dezelfde als die der houtskoolovens in de laatste tijden v66r het gebruik der steenkoien; dezelve bestaat uit 4 deelen: 1e. de haard, welke eene omgekeerde
afgestompte pyramide is, omtrend t of t der hoogte des ovens
hoog, de bovenste wijdte gelijk aan t tot f der hoogte, de onderste
gelijk aan t tot f der hoogte; hierop staat 2e. de rust, een omgekeerde afgestompte kegel van omtrend dezelfde hoogte of iets weinigs meer, en de bovenste middellijn tusschen :l- en t der hoogte
des ovens, en hierop 3e. de oven, een afgeknotte kegel, omtrend ider hoogte, en de bovenste middeilijn gelijk :l- tot t van de onderste.
Op deze kegel staat 4e de schoorsteen, een cylinder van omtrend
:l- der hoogte des ovens, en de middellijn gelijk aan de kleinste van
de bovenste afgeknotte kegel.
Deze inwendige vorm is niet altijd zoo gebleven; gedurende de
vergrooting en verbetering der blaaswerktuigen en de vergrooting
der ovens zijn veele verschillende vormen beproefd, en dikwerf
zijn aan eene veranderde vorm aile die voordeelen toegeschreven,
welke door een verbeterd of vergroot blaaswerktuig en door de
vergrooting des ovens veroorzaakt waren, en dientengevolge zijn
zulke vormen dan met eene belachelijke naauwkeurigheid op andere werken herhaald, hoewel gewoonlijk zonder een goed resultaat te veroorzaken, daar men alsdan, zich verzekerd houdende
van een goed succes, het voor onnodig hield iets aan het blaaswerktuig te doen; hierdoor zijn aile deze fraaie vormen bijna in vergetelheid gekomen, en er is niets meer van overgebleven als eene afwijking, welke waarschijnlijk geene groote nadeelen heeft, bij welke de oven, in plaats van een afgeknotte kegel te zijn, eene afgeknotte ellipsoide is; deze word nog, hoewel zelden, gevonden.
Doch heeft dit zoeken na verbeterde vormen en afmetingen het
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voordeel gehad, dat men tot die vorm is gekomen, welke met de
tegenswoordige materialen en windkracht hoogstwaarschijnlijk
zeer nabij de beste is; bij elke afwijking van eenig belang van de '
tegenwoordig gebruikte evenredigheid in hoogte en wijdte worden
gewoonlijk spoedig nadeelige gevolgen ontdekt, en alle onze ovens;
die dezelve nog niet geheel hebben aangenomen, naderen dezelve
van tijd tot tijd.
Eene der grootste verbeteringen, welke in deeze eeuwindehoogovens is gemaakt, is het gebruiken van ~wee en tegenwoordig van
drie vormen, de voordeelen hiervan zijn zoo groot en zoo onbetwistbaar, dat dezelve spoedig algemeen zijn geworden; aile nieuwe ovens krijgen nu drie vormen, en de oude, die oorspronkelijk
maar eene hadden, zijn grootendeels reeds op 2 of 3 gebracht; zeer
weinige hoogovens worden nog in Groot-Brittannien gevonden
met maar eene vorm.
In de constructie van de ovens zijn aanmerkelijke vorderingert
gemaakt; de ovens, welke voorheen dikwerf maar een of twee jaren bestand waren, waarvan de haard gewoonlijk aile jaren vernieuwd wierd, blijven 12 of 14 jaren staan, worden dan vernieuwd
of krijgen eene nieuwe laag vuurbestendige steen van binnen in
plaats van de oude die dan gewoonlijk zeer beschadigd is, en aile 6
of 7 jaren wordt de. haard maar vernieuwd; daarbij worden de.
ovens veelligter of met minder materialen gebouwd en komen dus
minder kostbaar.
De uitwendige vorm was voorheen vierkant of een afgeknotte
piramide, en is zulks nog, waar tot zeer lage prijzen goede steen
tot den bouw gevonden word, als bijvoorbeeld te Merthyr Tydvill
in Zuid-Wales; doch waar gebakke steenen gebruikt worden, hebben de ovens in't algemeen van -buiten de vorm eens afgeknotten
kegels, en deze word met ijzere banden als hoepels zaam verbonden; deze worden gezegd in't algemeen minder aan't scheuren onderhevig te zijn, en door de mindere hoeveelheid bouwmaterialen,
die zij vereischen, zijn dezelve minder kostbaar, indien van bak-·
steenen gebouwd, welke men na bepaalde afmetingen kan vormen.
De eerste ovens van zoo groote afmetingen, als men dezelve nu
bouwd, wierden dikwerf vernield door groote scheuren, welke veroorzaakt wierden door de vochtigheid in deze enorme massa steen;
het heeft veel moeite gekost deze zwarigheid te overkomen, doch
is zulks eindelijk gelukt doot veele openingen of kanalen in het
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metselwerk te laten, waardoor de vochte, in damp verandert, afgeleid worden door eene of meerdere openingen van 3 tot 4d te laten tusschen de binnenste laag steene en de tweede, de tweede en
de derde, waardoor deze kunnen uitzetten en scheuren, zonder de
buitenste te scheuren; door een hecht en weI met ijzer verbonden
gebouw daarom op te voeren; tot deze bouw zoo drooge steenen te
gebruiken als men maar kan bekomen, en eindelijk de oven te drogen door langzaam het vuur en de hitte te vermeerderen.
Het is opmerkenswaardig dat door geheel Groot-Brittannien de
zelfde materialen voor't bouwen van't binnenste der hoogovens
gebruikt worden, en daar het niet aan proeven veeler aard ontbroken heeft, zoo moet ondersteld worden, dat deze materialen het
voordeeligst voor dit doeleinde zijn.
De bodem en zijden des haards worden gebouwd van een steen
welke, hoewel een weinig verschillende in uiterlijke kenteekenen,
doch zeer nabij in bestanddeelen overeenkoomt; dezelve bestaat
uit meer of min groote stukjes zuivere kiezel, verbonden met een
cement, welke hoewel niet zuiver, doch bijna geheel uit kiezel en
een weinig water en zeer weinig aluinaarde bestaat. Deze steen
word in Engeland genoemd silicious gritstone, doch waar dezelve
gevonden word met groote keitjes in dezelve, is de gemeene naam
plumppudding stone.
De houtskoolovens wierden geheel van diergelijke steenen gebouwd, doch dezelve wierden gevonden meer onderhevig aan
scheuren en kostbaarder te zijn als van klei gebakken vuu,rbestendige steenen, en bij 't gebruik der steenkool in de hoogovens wierd
ook 'tgebruik van de vuurbestendige steenen algemeen. In't begin
van deze eeuw wierd nog de rust zoowel als de haard algemeen van
deze kiezelachtige steen gebouwd, doch nu vind men reeds vrij algemeen aIleen de haard en 1 of 2 voeten van't onderste gedeelte
der rust daarvan; al het overige van den oven, van binnen, zoowel
de rust, als de oven en schoorsteen zijn van vuurbestendige steenen: in de rust 2 tot 3 lagen onder elkander, in de oven 1 of 2 lagen, en in de schoorsteen eene laag.
Deeze vuurbestendige steenen worden gewoonlijk bij de hoogovens zelf gemaakt van de zuivere klei (aluinaarde), die in lagen in
de koolmijnen dikwerf onder de koollagen word gevonden, en welke'door geheel Engeland bijna even goed word gevonden, en zeker
in aBe koolmijnen goed genoeg voor't gebruik der hoog en andere
limeltovens.

AANGAANDE DE IJZERINDUSTRIE

57

Het buitenste der hoogovens word, waar goede zandsteen in de
nabijheid te bekomen is, daarvan gebouwd, en andere van klei gebakkene steenen. Hoe drooger aIle steenen zijn, die tot de bouw
der hoogovens worden aangewend, hoe beter is zulks; ter verbinding van't metselwerk worden of gegotene ijzere ribben of banden
of gesmeede ijzere hoepels of bouten gebruikt.
Waar de steen aan het gesmoltene ijzer of het vuur en de buitenlucht blootgesteld is, wordt dezelve veelal door ijzere plaaten
voor de werking beschermd.
De oven gereed zijnde, .word dezelve gedroogd door een vuur
van een kleine oven, die daarvoor word gebouwd, en waarvan de
hoogoven nu de schoorsteen is; hierdoor is de oven in eenige weken droog, en de kleine oven word weggenomen; een vuur wordt
op de bodem van de hoogoven aangemaakt, en dit word van boyen gevoedt met verkoolde steenkool; dit vuur word vermeerdert,
totdat de oven geheel vol is. Zoodra de oven zoo heet is en het
vuur zoo sterk, als men zulks zonder wind kan krijgen, word eene
zeer geringe hoeveelheid ijzersteen en van het smeltmiddel bijgevoegd; de,oven word van onderen schoon gehouden d00r de uitgebrande kool er uit te werpen.
Zoodra de erts smelt en de oven van boven weI gloeyend is, zoo
laat men eene geringe hoeveelheid wind toe en vermeerdert deze
langzaamerhand; ook word nu eene grotere evenredigheid erts en
smeltmiddel bijgevoegd, en de oven is na weinige dagen in staat
een goed ijzer op te leveren; de haard verwijd zich en kan spoedig
zooveel ijzer onthouden als de oven in 12 uuren kan leveren.
De oven kan nu geregeld voor verschillende j aren aan de gang
gehouden worden, indien geene onverwachte ongelukken voorvallen.
Voor den dam is een hellend vlak gebouwd, waarover een gestadige stroom van gesmoltene aarddeelen loopt, van het tijdstip af,
dat de haard vol is, totdat dezelve afgestoken word, hetwelk gewoonlijk aile 12 uuren word gedaan, juist eer het werkvolk zich aflost.
De kwaliteit ijzer, welke men verlangt, namentlijk zachter en
graauwer of witter en harder, krijgt men door de hoeveelheid erts,
welke bij dezelfde doeveelheid kool word gedaan, te vermeerderen
of te verminderen, en dit is de eenige verandering, welke gebruikt
word, zoolang dezelve goed gaat; doch zoude de oven niet goed
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gaan en men kan de oorzaak ontdekken, zoo bied zich ook gewoonlijk het middel daar, dit te herstellen. Dit legd gewoonlijk in
de materialen, welke in de oven worden gedaan, doch heeft ook
het weer, de hette of koude, eene vochtige of droge lucht, daar invloed op. Het is hierdoor dat in de zomer en bijzonder in het voorjaar de oven minder en slegter of witter ijzer geeft; dit word gedeeltelijk hersteld door eene vermindering van erts in evenredigheid tot de kool.
Bij eene plotselinge slegte gang van de oven, die de opstopping
van dezelve dreigd, verhindert men zulks dikwerf door aileen kool
zonder erts of smeltmiddel op te werpen, doch in plaats van dit eenig gegoten ijzer, en dit mag beschouwd worden als een afvoerend
en zuiverend middel indien in eene goede evenredigheid gebruikt.
De kleur en hoedanigheid der gesmoltene aarddeelen, de droes,
toond den kenner de toestand van de werking in de oven aan en de
hoedanigheid van het ijzer, dat hij te wachten heeft. Door ijzere
stangen in den droes in de oven te stellen, heeft men aan dat geene
(dat) zich aan deze stangen hecht, .andere kenteekenen, alsook
door de kleur van het vuur in de oven voor de verschillende openingen; aile deze zijn verschillend bij verschillende hoogovens en
met verschillende materialen.
Hierdoor is men in staat gesteld de gang der ovens te verbeteren en dezelve te regelen, en het schijnt, dat bij de geringe theoretische kundigheden, die men omtrend dit onderwerp heeft, het
noodzakelijk is, dat hij, die een steenkool-hoogoven weI wil dirigeeren, een lange reeks van jaren met oplettendheid dezelve heeft
gadegeslaan; chimische kundigheden zijn hiertoe zeker zeer voordeelig en van nog meer belang als de mechanische, hoewel deze
laatste oneindig meer hebben bijgedragen tot de verbetering, vergrooting en uitbreiding der steenkool-hoogovens.
Een punt van zeer veel aanbelang bij de hoogovens is hunne
plaatsing in betrekking der materialen. De houtskool-hoogovens
stonden in de vallijen, waar een waterval de nodige kracht gaf
voor't bewegen der blaasbalgen, en zoo nabij de bosschen, die het
nodige hout tot brandstof opleverden; het erts enz., dat in vergelijking eene geringe hoeveelheid was, kon er van een aanmerkelijke afstand tenminsten bij water aangevoerd worden. Doch de
steenkool-ovens konden door de uitvinding der stoommachine de
watervailen in de vallijen verlaten, en moesten zulks gewoonlijk,
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ook om de koolmijnen op de hoogtens te naderen, aslook de mijnen van het ijzererts; deze waren veelal bij elkander of dezelfde.
De bezuiniging in transport is zoo groot en belangrijk, dat alle
hoogovens, welke gepoogd hebben hunne plaatsing en het gebruik
der watervallen te behouden, dit hebben moeten opgeven, zelf in- .
dien dezelve maar op 2 tot 3.000 ellen afstand van de koolmijnen
lagen. Hiervan leverd Colebrookdale 1) een merkwaardig voorbeeld op; ook daar heeft men het voordeelig gevonden de hoogovens, welke aan de watervallen in de valley waren, op een geringe
afstand op de bergen bij de koolmijn~n te bouwen.
De zeer groote hoeveelheden materialen, die een steenkooloven
versmelt, dikwerf meer dan 600.000 N.P. wekelijks voor een hoog- .
oven, die 50.000 N.P. gietijzer per week oplevert, en voor de groote oven van de heer Hill meer als 1.000.000 N.P., maken het
hoofdzakelijk, dat in allen opzichten het transport zooveel mogelijk word vermindert; dit word nu veelal bereikt door de goede
plaatsing van de oven.
Het is om deze reden, dat gepoogd word de hoogovens tegen de
steile zijde van een heuvel te plaatsen, of dat men zelfs in de zijde
van een heuvel een steil gat snijd en de oven daadn plaatst; dan
verkoold men de steenkolen en brand de ijzersteen achter de hoogoven op die heuvel en kan dus deze zonder veel krachtopoffering
door eenige paarden na hefhuisje juist achter de oven laten slepen, waar dezelve gewogen, vermengd en gebroken worden, en
vanwaar dezelve door de arbeiders op kruiwagens na de oven gevoerd en in dezelve gestort worden.
Veroorloofd de localiteit niet, dat de oven tegen een heuvel aan
word geplaatst, zoo word een hellend vlak echter de oven gebouwd, en op dit legd men een gewoon ijzer spoor, op hetwelk de
wagens met de materialen door werktuigen, gewoonlijk door het
blaaswerktuig gedreven, worden opgesleept en uitgestort.
Deze werktuigen zijn van verschillende constructie, zoowel
doordat locale omstandigheden hiertoe aanleiding geven, of door:'
dat het talent der verschillende mechaniker dezelve eenvoudiger
en duurzamer poogd te maken.
Doch de kosten van het transport zijn zeer vermindert door het
gebruik der ijzere sporen en wagens (tram, en railroads en wa1) Coalbrook Dale in gr. Salon.

60

TWEE MEMORIEN VAN ROENTGEN

gons); nergens hebben dezelve eene meer uitgestrekte en nuttiger
aanwending gevonden.
Ook is de eerste weg van dien aard, die voor't publiek open was
en gegoten ijzeren sporen had, door een ijzerfabrikant, de heer S.
Homfray 1), aangelegd en weI van Merthyr Tydvill, waar de ijzerwerken zijn, naar Cadiff 2), de zeehaven, waar dit ijzer ingescheept
wierd.
Vroeger waren deze sporen van hout gemaakt en later met gesmeede ijzere platen .beslagen, doch deze constructie was slegt en
niet voor een zeer uitgestrekte uitbreiding vatbaar.
Zedert het gebruik van gegotene ijzere sporen en gegotene ijzere
wielen aan de wagens, hebben zich dezelve met een ongelooflijke
spoed uitgebreid en men mag de hoop voeden dezelve spoedig de
gewone wegen te zien vervangen, wanneer het vervoeren van goederen en reizigers op de vaste wal eene geevenredigde verbetering
in snelheid, gemak en goedkoopte zal ond.ervinden als het vervoeren bij water door de aanwending der stoommachine in vaartuigen gedeeltelijk heeft verkregen en nog dagelijks krijgt.
Bij de hoogovens worden dezeijzere sporen zoowel in de kool-,
ijzer- en kalksteenmijnengebruikt als om deze materialen van de
mijnen na de velde of ovens te brengen, waar dezelve verkoold of
gebrand worden en wederom vandaar na de hoogovens en somts
zelfs, zooals reeds is gezegd, tot boven aan de hoogoven.
Van welk uitgestrekt nut dezelve moeten zijn, mag daaruit blijken dat de heer Crawshay op zijne ijzerwerken te Merthyr Tydvill
alleen meer dan 100 Engelsche mijlen of bijna 200.000 N. ellen gegotene ijzere sporen heeft, met om trend 1.600 wagens met ijzere
wielen en 400 paarden, waarvan 200 tegelijk gebruikt worden.
Daar nu elke 1.000 N. ellen ijzere spoor zelf aan de heer Crawsshay, die dezelve zelf vervaardigd, omtrend f 3500.- kost, zoo is
hier omtrend f 700.000.- uitgelegd aan ijzere sporen, en de wagens en paarden enz. mag men ook nog op tenminsten f 300.000.rekenen.
Groot moeten de voordeelen zijn, indien het de moeite waard
word gevonden, een kapitaal vall f 1.000000 - uit te Ieggen aIleen voor het vervoer der materialen voor 10 of 12 hoogovens.
1) S. Homfray legde in 1812 verklaringen af voor een Committee oj the House of Com-

over de patenten van Cort.
") Blijkbaar wordt bedoeJd: Cardiff. Het hs. heeft: van Cadiff.
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Doch hoe belangrijk moet deze verbetering beschouwd worden,
indien men weet, dat niettegenstaande deze groote eerste uitlagen
de transportkosten hierdoor tot op 1/10 zijn vermindert van hetgeen zij op gewone wegen met gewoone wagens zijn zouden, en dat
het bijna onmogelijk zijn zoude 8 naast elkander staande hoogoyens, welke elk omtrend 70.000 N .P. gietijzer's weeks opleverden,
en tezamen omtrend 6.000.000 N.P. materialen per week verslinden, behoorlijk geregeld met dezelve te voorzien; welke wegen van
gewoone constructie zouden in staat zijn geregeld het vervoer van
zooveel materialen te dragen?
Rieraan heeft men te danken, dat hoogovens en ijzerwerken
kunnen bestaan, welke een gedeelte van hunne materialen verschillende 1.060 N. ellen ver af moeten halen, en andere, welke het
product daarvan tot 50.000 N. ellen bij land moeten brengen, eer
zij de voordeelen van een bevaarbaar water vinden.
Deze ijzere wagens op de ijzere spooren worden gewoonlijk getrokken door paarden, en een gewoon paard trekt 5 tot 10.000
N.P. op dezelve, behalven het gewigt derwagens, en keerd met de
ledige of bijna ledige wagens terug.
•
Hoewel reeds in't jaar 1804 beproefd wierd de stoommachine
van sterke drukking te gebruiken tot het slepen dezer wagens door
de stoommachine op een derzelven te plaatsen, en deze proeven
ook genoegzaam reiisseerden om de mogelijkheid te toonen, waren
de zwarigheden nog zoo groot, dat dit plan op die tijd wierd opgegeven.
Doch zedert eenige jaren zijn zulke bij Leeds in Yorkshire, na
eenige verbeteringen in het mechanismus te hebben ondergaan, in
gebruik gekomen en zijn tegenswoordig reeds zooveel verbeterd,
dat dezelve op verschillende plaatsen zijnnagevolgd, en reeds minder aan toevallen zijn blootgesteld als de paarden, en niet de helft
kosten. Daar deze verbeteringen geoctroyeerd zijn, zullen deze
stoomwagens gedurende de eerste jaren zich niet zoo spoedig uitbreiden als men mogt verwagten.
Ret gieten uit de hoogoven geschied zooals bij de houtskoolovens; al het ijzer, bestemd voor de grofsmederijen, of om tot
smeedbaar ijzer verwerkt te worden, word in vormen van zand
gegoten tot gietelingen van omtrent 50 N.P.
Het ijzer bestemd om.tot gietwaren gebruikt te worden, wordt
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gedeeltelijk terstond van de hoogoven in de vormen gegoten, doch
voor veele doeleindens verkiest men het ijzer of in een reverbereoven, Of in een cupola-oven over te smelten; hiertoe giet men het
ijzer van de hoogoven in vormen van zand tot gietelingen van omtrend 25 of SO N.P.
Het ijzer van de hoogoven is aanmerkelijk minder sterk, als dat
van de reverb ere-oven ; ook kan men niet met die zekerheid er op
vertrouwen, en men vindt de kwaliteit er niet zoo goed van; daarentegen is het goedkoper als dat van de reverbere-oven; gewoonlijk zelfs nog, indien men de sterkte in aanmerking neemt.
Dus kan zulks alleen gebruikt worden, waar een groter gewigt
of eene grotere dikte geen nadeel is en de zekerheid van eene aan
de afmetingen geevenredigde sterkte niet van 't grootste belang is.
Dus giet men hiervan bijvoorbeeld ballast, de kolommen voor
gebouwen, welke door de vorm en afmetingen, hun voor fraaiheid
gegeven, reeds eene zeer groote overvloedige sterkte hebben,deijzere sporen voor de wegen, het geraamte voor veele werktuigen enz.
De reverb ere-ovens hebben veele voordeelen; door de vermengingderverschillendesoortenijzer, welke de hoogovens opleveren,
kan men veel betere kwaliteiten krijgen en bijna alle hoedanigheden verbinden, welke men wenscht; ook is men bijna zeker van
het resultaat; men kan op de gelijksoortigheid van het ijzer vertrouwen en dit is in het algemeen omtrend 10 procent sterker als
dat van de hoogoven; daarentegen is zulks aanmerkelijk kostbaarder, en weI omtrend SO procent of meer, door de vorm, waar het
gietijzer inloopt en de behandeling in die toestand, het breken van
de gieteling om de kwaliteit te zien,doordat men graauwere of
kostbaardere gietelingen nodig heeft, de kosten van het oversmelten en het verlies van omtrend 10 procent aan ijzer.
Dit ijzer heeft de grootste sterkte, die men aan gegoten ijzer kan
geven; dus moet het voor alles gebruikt worden, waar groote sterkte en geringe zwaarte een hoofddoel is; alsook, waar het van veel
belang is, dat men op de sterkte en overige kwaliteit van het ijzer
staat kan maken.
Dus giet men hieruit het geschut, wielwerk, assen en veele andere deelen van werktuigen, de talrijke water- en gasbuizen, nodig
om de inwooners der steden Groot-Brittanniens volgens de tegenwoordige wijze van zoetwater en licht te voorzien, twee der voornaamste behoeftens der menschen.
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Door het overgieten in de reverb ere-oven neemd het ijzer toe
aan sterkte en hardte; doch door dit herhaalde malen te doen, verliest het wederom aan sterkte en word bros; de overblijfselen en
oude gietwaren van de reverb ere-ovens kunnen dus somts niet tot
nuttige doeleindens in dezelve overgegoten worden; deze kan men
dan in de cupola-oven oversmelten, en hun daarin iets meer koolstof geven.
Het hardste en witste ijzer kan in de cupola-oven overgesmolten worden en tot zacht en sterk ijzer gebragt worden, doch hiertoe is somts de bijvoeging van een w~inig graauw ijzer nodig.
Behalve dit heeft de cupola-oven nog veele voordeelen boven
de reverb ere-oven, in dezelve verliest men niet zooveel ijzer; dit
bepaald zich tot omtrend 3 procent; en daardoor is het oversmelten daarin goedkoper; het ijzer daarvan is ookzachteren vloeit beter, doch ook niet zoo sterk als dat van de reverbere-oven.
Verder heeft men met de cupola-oven altijd gesmolten ijzer gereed om in de vormen te gieten; behoefd niet meer uit te nemen
als men daartoe nodig heeft; de werking van deze gaat gestadig
door.
Hieruit worden dus gegoten de zoo menigvuldige goederen, welke een zacht of zeer vloeibaar ijzer vereischen, dus alle die deelen
van werktuigen, welke veel bewerking moeten ondergaan en zeer
nauwkeurig zekere afmetingen of vormen moeten bekomen, of zulke, welke terstond bij 't gieten met grote nauwkeurigheid zekere
afmetingen en figuuren moeten aannemen, en dus de vorm waar
dezelve in gegoten worden, ten naauwkeurigsten uitvullen, en dus
alles wat voor sierraad word gegoten, als de fraaye ovens etc.
Eene geringe hoeveelheid ijzer word ook in smeltkroezen gesmolten, doch dit word alleen voor zeer fijne gietwaren, als messen, vorken, spijkers etc. aangewend, daar het eene zeer kostbare
wijze is; het ijzer ondergaat weinig verandering bij dit smelten,
hoewel hetzelve met een aanmerkelijk verlies aan ijzer is verbonden.
Daar is nog een ander soort smeltovens in Engeland in gebruik
geweest, doch deze is nu nauwelijks meer bekend en word nergens
meer gevonden; dat was een cupola-oven, welke op twee toppen
hing en wanneer het ijzer gesmolten was, onderste boven wierd gedraaid om dit er uit te laten lopeno
Eer deze ovens bekend waren, goot men alleen uit de hoog-
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ovens; de reverbere-ovens, in gebruik gebracht zijnde, spreiden
zich snel uit, en langzamerhand wierd minder uit de hoogoven gegoten, niettegenstaande de geringere kosten; zedert de uitvinding van de cupola-oven, die van latere datum is, word deze al1e
jaren meer gebruikt, en het gebruik der reverbere-ovens is aanmerkelijk daardoor vermindert.
De reverbere-ovens Engelands voor 't smelt en van ijzer zijn omtrend van dezelfde figuur en afmetingen als de reverbere-ovens
voor dit doel van de vaste wal; zij wijken niet zeer daarvan af.
Men heeft dezelve van zeer verschillende grootte, en weI eenige,
waarin maar 500 N.P. en andere, waarin 6.000 N.P. tegelijk kan
gesmolten worden.
Doch de middelmatige schijnen in't algemeen te verkiezen te
zijn; tenminste verliest het ijzer in de grootten meer aan koolstof
als in de kleinen. De te bepalen grootte hangt ook eenigzints van
de voorwerpen af, die men daaruit gieten wil, en het ijzer, dat daarin zal gesmolten worden: dat is, of men meer of min graauw ijzer
heeft en of de te bekomene gietwaren groote vloeibaarheid met
sterkte moeten verbinden, of alleen sterkte het doel is.
De voomaamste verbetering, welke de reverbere-ovens in de
laatste tijden hebben ondergaan, is de verhoging van de schoorsteen; deze zijn van 45 of 50 voeten tot 70 voeten verhoogd, en dit
heeft het voordeel door eene sterkere trekking, dat het ijzer in
minder tijd gesmolten word, [wat] met minder verlies aan ijzer
verbonden is en iets minder brandstoffen vereischt. Deze verhoging der schoorsteenen is een gevolg der nieuwe algemeene
schoorsteenen, in welke men de schoorsteenen van de verschillende ovens laat ingaan, en die door eene sterkere en meergelijketrekking en minder kosten aan onderhoud zoo nuttig zijn, dat zij zich
dagelijks meer uitbreiden.
Deze algemeene schoorsteenen zijn gewoonlijk van 100 tot 150
voeten hoog, en reeds is te Glasgow een van 170 voeten hoog en
omtrend 12 voet binnenste diameter van onderen en 7 voet 6
duim van boven; deze waren eerst vierkant, doch worden nu meest
rond gebouwd.
De reverbere-ovens in Engeland worden altijd met steenkool gegloeid, en die soorten, welke de meeste vlam geven en niet bakken,
of zich aan de rooster vastzetten, zijn de besten; dat zijn die, welke
zoowel koolstof als olie bevatten en niet veel asch. De hoofdzake-
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lijkste vereischtens om uit de reverb ere-oven eene goede kwaliteit
ijzer te bekomen en dezelve met het grootste voordeel te gebruiken, zijn, dat de oven goed gebouwd is, zoowel van goede afmeetingen als materialen, en welluchtdigt is; dat verder de kool goed
is en de stoker een goed vuur onderhoud en nooit de rooster naakt
laat; dat eindelijk de oven wit gloeyend is, eer het ijzer daarln
wordgedaan; [dan] dit ijzer van goede kwaliteit, is iets graauwer
dan het ijzer, dat verlangd word, en het ijzer, gesmolten zijnde,
niet lang in de oven blijft leggen, en men hetzelve uit laat lopen en
niet uitschept, hetwelk met verlies aan ijzer gepaard is.
In eene goede oven smelt men met goede kool van 1.200 tot
1.300 N.P. goed graauw ijzer in't vuur, met 60 tot 70 N.P. kool
voor elke 100 N.P. ijzer, en het verlies aan ijzer behoord niet
meer als 5 tot 7 procent te zijn; onder minder voordeeliger omstandigheden is het resultaat in allen opzichten minder voordeelig.
De reverbere-ovens voor het smelten van gietijzer zijn noch
voor eene aanmerkelijke verbetering vatbaar; ook is dezelve reeds
in enkelde gevallen aangewend en verdient navolging; dit is het
gebruik van Bruntons omdraayende vuurplaatsen; deze beletten
alle toegang van lucht, veroorloven het gebruik van fijne kolen en
verminderen de nodige hoeveelheid van deze omtrend 25 procent;
het verlies van ijzer is daarbij omtrend 3 procent minder en de
kwaliteit beter en zachter. Verschillende andere voordeelen heeft
dit nog; het vermindert het werkloon en de noodzakelijkheid een
bekwame stoker te hebben, doch de eerste kosteri daarvan zijn zoo
aanmerkelijk, dat zulks, voordat deze voordeelen genoeg bekend
en aanerkend zijn, de algemeene invoering zal beletten . .
, De cupola-ovens zijn ook van zeer verschillende grootte, en
daar dezelve nu reeds veelal gebruikt worden om zwaar werk te
gieten, begind men dezelve gestadig groter te maken. Eenige kunnen wei 2.000 N .P. ijzer gesmolten onthouden, doch andere wederom maar 200 tot 300 N .P.
Deze ovens zijn .gewoonlijk ·. van 4 tot 8 vQeteri hoog, 2t tot 4
voet diameter en 1 tot 2 voet inwendige diameter, bestaan uit een
gegotene ijzere kast of 4 platen met bout en verbonden, of uit' een
holle cylinder (hetwelk beter is); van boven en onderen open; wel~
ke op eene gegotene ijzere plaat staat en vol met zand rondom
eene vorm word gestampt; deze vorm laat deholte open, in welke
van boven het ijzer en de verkoolde steenkool word geworpen.
ECON.-HIST.

J AARBOEK.

IX.
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. Van onderen is een gat om het gesmoltene ijzer te laten aflopen;
en iets hooger, daartegenover, eene of meerdere openingen boven
elkander voor de blaaspijp.
In deze ovens word het ijzer, vermengd met de nodige hoeveel.,
heid verkoolde steenkool en een weinig kalksteen, gesmolten, en
zooals in de hoogoven is het nodig het vuur te verheffen door lucht
daarin te drijven.
Ook heeft men gevonden, dat om dezelve met het grootste voor-:
deel te gebruiken, het noodzakelijk is hun eene aanmerkelijke
hoogte en hoeveelheid wind te geven, opdat het ijzer daarin eenige
koolstof moge opnemen.
Deze ovens zijn bijzonder geschikt voor kleine ijzergieterijen,
voor de dagelijksche behoefte van steden en dorpen; daar men aldaar dikwerf geen waterval vind om het blaaswerktuig te bewerken, zoo is eene stoommachine voordeelig en de ketel daarvan kan
boven de cupola-oven geplaatst worden, zoodat dit werktuig dan
geene uitgave voor brandstoffen vereischt.
De steenkool, welke in ovens verkoold is, word verkozen voor
de smelting in deze oven boven de in de opene Iucht verkooIde, en
de kleine ijzergieterijen hebben dus gewoonlijk een oven om de nodige steenkool te verkolen, en boven deze word dan met voordee1
de droogkamer geplaatst voor de vormen in zand, waarin nu bijna
alles gevormd word.
De verkolingsoven, indien weI gebouwd, geeft hiertoe genoegzame hitte, welke omtrend 600° van Farenheit moet zijn.
Door middel van een verkolingsoven kan fijne kool en kool van
minder goede kwaliteitgebruiktworden; overigensisookhierteverkiezen diekool, welke bij dehoogovensvoorhetzelfdedoelde beste is.
Voor de cupola-oven is in't algemeen minder kool nodig als voor
de reverbere-oven om dezelfde hoeveelheid ijzer te smelten, en ill
de grooten kan tot 1.000 N .P. per uur gesmolten worden.
Het gesmoltene ijzer uit deze ovens laat men door eene opening
van onderen uitlopen Of direct in de vormen, Of meer gewoonlijk
in de scheppers (ladles).
Uit omtrend 80 hoogovens word tegenswoordig in Groot-Brit:tannien omtrend 40.000.000 N.P. ijzer tot verschillende gietwaren
gegoten; in omtrend 250 reverbere-ovens word circa 70.000.000
N.P.,en in omtrend 300 cupola-ovens word circa 40.000.000 N.P.
Y~rsP1olten.
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Het groot getal ovens, in vergelijking met de hoeveelheid ijzer,
die versmolten word, koomt voort, doordat een aanmerkelijk getal altijd stilstaat Of door gebrek aan werk, Of doordat dezelve
worden gerepareerd enz. De machinemakers hebben veelal hunne
eigene gieterijen, en hebben een reverb ere-oven met een of meer
cupola-ovens; deze hebben dikwerf hun reverb ere-oven niet aan
de gang en somts zelfs geen der ovens, zoodat dit het getal der
stilstaande ovens zeer vermeerdert.
Het maken der vormen, waarin de verschillende gietwaren worden gegoten, heeft in deeze eeuw aanmerkelijke verbeteringen ondergaan, en wel vooral door het gebruik van zand in plaats van
klei of Ieem voor de vormen en kasten of gietflesschen.
Door de eerste verbetering kunnen de verschillende goederen,
die daarin worden gegoten, tot mindere prijzen worden geleverd,
en men levert veel beter gegotene waren .als vroeger kon gedaan
worden, en dit met onvergelijke grotere spoed.
Te Manchester, Glasgow etc. giet men ijzere raderen met tanden
zoo naauwkeurig en zuiver, dat de vorm der tanden zoo juist is,
dat dezelve de hulp der vijl niet behoefd en zoo, als zij uit het zand
komen, in de fraaye werktuigen der katoenspinnerijen kunnen geplaatst worden.
Men verdeeld het vormen in zand in twee soorten ; de eerste is in
droog z.a nd gieten; dan word in vogtig zand de vorm gemaakt en
deze word later gedroogd; de tweede is in een iets vogtig zand gieten; hiertoe worden de vormen niet gedroogd, eer het gesmoltene
metaal daarin word gegoten.
De eerste wijze is een gemiddelde tusschen de tweede en de oude
leemvormerij, en is kostbaarder en Iangzamer als de tweede, hoeweI nog oneindig veel goedkoper en spoediger als de leemvormerij.
In deze word al het zwaare werk gegoten, als geschut, zwaar wie1werk, assen, de zware ribben voor bruggen, gebouwen, buizen
enz., in kort alles, waar een aanmerkelijkgewigt en zwaare stroom
van metaal inkoomt; het zand, hiertoe gebruikt, moet kleiachtig
zijn of vermengd met eene aanmerkelijke hoevee1heid leem of kIei,
en weI meer of minder na het gewigt van het metaal, dat daarin
zal gegoten worden. Dit zand kan herhaald gebruikt worden door
bijvoegin,g van een gedeelte nieuw zand of water, in hetwelk veel
klei is opgelost.
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Het zand word in de gietflesch rondom het model (dat gewoonlijk van hout, doch ook somts van ijzer, metaal, tin etc. is) gestampt, na behoorlijk vogtig gemaakt te zijn; het model word uitgeligt, en de oppervlakte word glad gestreken en met water, waarin klei is opgelost, gewasschen; nu word de ijzere kast in de droogkamer gebragt, dit geschied gewoonlijk op kleine ijzere wagens op
ijzere sporen.
Zoodra de vorm uit de droogkamer koomt, noch heet zijnde,
word dezelve voor de tweede maal met kleiwater bestreken, en
zoodra dit droog is, word ze wederom met water, met houtskool en
klei vermengd, gewasschen en, hiervan volkomen gedroogd zijnde,
worden de kasten op elkander geplaatst en het ijzer kan daarin gestort worden.
Indien dit weI gedaan is, behoorde het stuk ijzer, dat gegoten is,
uit de vorm te komen, zonder dat eenig zand daaraan hangt, en
met een egale zwart blauwe kleur en gladde oppervlakte.
In vogtig zand gieten word alleen gebruikt voor goederen van
een gering gewigt of groote, zoodat men niet behoeft te vreezen,
dat de zwaarte of de val of de stroom van het metaal de vorm
breekt of beschadigd; zoo giet men hierin bijvoorbeeld al het ligt
wielwerk of andere kleine deelen van werktuigen, al de ovens, potten, pannen, raderen en ijzere sporen etc., en deze vorming is tot
een zoo hoge graad van volmaaktheid gebracht, dat dezelve zich
dagelijksmeeruitbr~idendedroogezand vormen vervangd; mengiet
hierinnuzachtijz.er, datzichlaat vijlen, borenenz., sterk en taayis.
Hiertoe word gebruikt een open zand, zeer welriig kleiachtig, en
dikwerf vermengd met fijn gemale kolen of kolenstof. De vorm
word nu, open of bedekt, in het zand van de bodem der gieterij gemaakt, of weI in kasten of gietflesschen; deze kasten worden vooJ;"
zeer groote artikelen van hout gemaakt en sterk met ijzer beslagen; doch die van ij~er zijn veel beter, en worden voor alle kleinde-:re artikelen gebruikt.
De vorm word, wanneer gereed, bestrooid met een fijn meel van
erwten, en vervolgens met stof van houtskool, eindelijk glad gestreken met ijzere gereedschappen van verschillende grootte en figuuren en is dan gereed om er in te gieten.
Het zand is, na met water bevochtigd en vermengd te zijn, na
verloop van een half uur of een uur geschikt om weer gebruikt te
worden.
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Verder gebruikt men met volkomen succes voor't gieten der
munietie gegoten ijzere vormen, hetwelk niet tot zoo lage prijs,
noch met die spoed, nauwkeurigheid van afmetingen en eenvormigheid in gewigt enz. in leem of zand kan gegoten worden.
Voor eenige weinige doeleindens, als voor artikelen, welke deels
hard en gedeeltelijk zacht en taay moeten zijn, gebruikt men vormen, welke deels uit ijzer en deels uit klei of zand bestaan, als
ploegscharen enz.
Ret vormen in leem geschied hoofdzakelijk nog maar voor die
a:rtikelen, welke te groot zijn om kasten daarvoor te maken en te
groot om in vochtig zand gegoten te worden, of zulke, waarvan
men maar een kan noodig hebben en geen model wi! makeil, of die,
waarvan het model kostbaar is, het vormen in leem minder kostbaar is of beter kan geschieden, of weI waarbij het vormen in zand
nog niet met succes gedaan word. Alles dit bepaald zich tot de
minste artikelen en tot een zeer gering gedeelte van de hoeveelheid ijzer, die versmolten word .
. Tot het bewegen deJ\ zwaare vormen in de ijzere kaSten en der
verschillende gegotene artikelen, worden kraanen gebruikt; deze
worden nu vrij algemeen van gietijzer gemaakt, kunnen om eene
loodregte as draayen, en de rol, waarover de ketting loopt, kan na
en van deze as getrokken worden, door welke twee bewegingen
met een zulke kraan alle ligchaamen kunnen bereikt worden, die
op eenige plaats leggen van de cirkel, die de kraan beschrijfd,
wiens radius somts omtrent 10 el is. Kraanen van bijna 10 el radi.us, die 10.000 N.P. op die afstand van de loodregte as bewegen,
vind men in de Engelsche gieterijen, en de daartoe nodige stukken gietijzer geven een bewijs van de groote vorderingen in de
gieterijen gemaakt.
Doch hiervan leverd de algemeene aanwending van het gegoten
ijzer in Engeland het beste bewijs op; ingebouwen van allerhande
aard, de scheepen uitgezondert, word het gegoten ijzer gebruikt
voor bijna alle doeleindens, waartoe hout in dit en andere landen
word gebruikt, en zelfs ziet men veelvuldig, dat reeds aan het ijzer
de voorkeur word gegeven boven de onkostbare en zoo duurzame
bouwstof steen, en dat hetzelve nog minder kostbaar is.
Zoo vind men in London naast eene nieuwe steene brug, welke
door den beroemden Canova de fraayste brug in Europagenoemd
wierd eene van gietijzer, die de steene verre in schoonheid over-

,

70

TWEE MEMORIitN VAN ROENTGEN

treft, en deszelfs waarschijnlijke mindere duurzaamheid zal we!
geen nadeel zijn van dat belang, dat hetzelve in vergelijking kan
komen met het voordeel, dat deze brug maar omtrend een derde
heeft gekost van de som, die voor de steene is aangewend.
Hetzelfde moet gezegd worden van de waterleiding te PontyCysilte 1), welke reeds bewijzen van deszelfs duurzaamheid heeft
gegeven, daar nog nooit de geringste ontzetting heeft plaats gevonden, noch een droppel water door lekkagie is verloren gegaan,
noch eenig deel de geringste reparatie heeft nodig gehad.
Deze waterleiding dient om een kanaal over eene valley, door
welke een rivier stroomd, te brengen; dezelve is omtrend 40 ellen
boven de rivier -verhefd en ruim 300 ellen lang, en hierdoor word
eene aan koolen rijke landstreek met een andere verbonden, -die
daaraan gebrek heeft.
Hier ziet men dus omtrend 30 ellen boven elkander twee vaartuigen dwars over elkander heen varen.
Eenige andere waterleidingen en een groot aantal bruggen bewijzen hetzelfde; het getal nieuwe steene bruggen in deze eeuw in
Groot-Brittannien gebouwd, is in vergelijking zeer gering.
Ook moeten de ijzere spooren beschouwd worden als eene aanwending van gegoten ijzer in plaats van steen, en deze is weI eene
der algemeen nuttigste, belangrijkste en voordeeligste.
Men heeft ook reeds eene proef genomen het gietijzer te gebruiken tot het bestraten, en het resultaat is in veelen opzichten voordeelig.
In gebouwen vind men gietijzer gebruikt, in plaats van steen,
voor kolommen, daar men deze goedkoper kan leveren en dezelve
het gebouw veel meer verbinden, vooral in zulke, waarin ook al
het hout door ijzer vervangen is, wanneer het ook dikwerf voor de
vloeren verkozen word.
Verder voor alle deelen, die aan bijzondere slijting onderhevig
zijn, als trappen enz., of die een bijzondere graad van sterkte moeten hebben of digt moeten zijn, als kelders, waterbakken, waterbuizen.
In veele gebouwen zien wij eene zeer nuttige aanwending van
gietijzer in plaats van steen of hout, namentlijk alle die, welke
men voor brand verzekeren wil, worden, in plaats van geheel van
1) Niet gevonden.
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steen gebouwd en verwulfd te zijn, nu van steen en gietijzer gebouwd, of alles wat in een gewoon gebouw hout is, word hierin
gietijzer; zeUs de deuren, raamen enz.
De vloeren worden dan Of met steen of met gegotene ijzere platen bedekt; de laatste hebben het voordeel, eene sterkere verbinding te geven en niet zoo zwaar te zijn.
Dit soort van gebouwen heeft zich zedert het begin van deze eeuw
zeer uitgebreid; de meeste katoenspinnerijen of andere fabrieken,
waarin een groot aantal kostbaare werktuigen zijn, alle nieuwe gouvernementsgebouwen, als bureaux, magazijnen, touwslagerijen
enz., worden zoo gebouwd, en reeds bedraagd dit een aanmerkelijk
getal, zeker meer dan duizend der grootste gebouwen Engelands.
In plaats van hout zien wij het uitgestrekste gebruik van gietijzer gemaakt en weI met een ongelooflijk voordeel.
Meer dan duizend draay- en ophaalbruggen, die nodig waren
over de nieuwe kanaalen en op de nieuwe wegen over kanaalen,
beeken of rivieren, zijn bijna geheel van gietijzer gemaakt, en hunne duurzaamheid schijnt met hunne sterkte te willen wedijveren.
Dit heeft dezelve zoo algemeen gemaakt, dat in deze eeuw van de
10 bruggen ten hoogsten maar een van hout gemaakt is. De groote
sluisdeuren wierden uit gebrek aan hout en de kostbaarheid van het
vervoer in een gedeelte Engelands van gietijzer gemaakt, en nu gebruikt men voor alle sluisdeuren dit materiaal in verkiezing boven
hout.
Doch de nuttigste aanwending van 't gegoten ijzer is in de werktuigen.
De stoommachine kan naauwlijks zonder gietijzer gemaakt worden, en zonder de kennis dit metaal zoo volmaakt te gieten, mag
men zeggen, zoude de stoommachine nooit algemeen hebben kunnen worden.
Niet alleen heeft in alle molens het gietijzer grootendeels de
plaats van't hout vervangen, zoowel voor de beweegende deelen
als voor't geraamte, dat deze draagt en verbindt, maar ook in bijna alle de werktuigen aller aard voor de menigvu1dige fabrieken
Engelands vind men de aanwending van't gietijzer evenzoo algemeen, en duizende der nuttigste werktuigen zouden waarschijnlijk
nooit uitgevonden of in algemeen gebruik gekomen zijn, had zich
door de algemeene aanwending van het gietijzer de kennis om
goede werktuigen te maken, niet zoo zeer uitgebreid.
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De volmaaktheid, die deeze werktuigen bereikt hebben, is men
ook grootendeels verschuldigd aan het gebruik van gietijzer in
plaats van hout; voorbeelden hiervan vind men in de werktuigen
om het katoen te spinnen, de drukpersen en de meeste der nieuwe
werktuigen.
Veele uitvindingen en verbeteringen zijn eerst algemeen geworden, nadat de gieterijen Engelands verbeterd waren, zooals bijvoorbeeld het gebruik der stoommachine om zoet water in buizen
door de straten en tot in de huizen te leiden; deze buizen wierden
eerst van uitgeholde boomen gemaakt; steen wierd vervolgensbeproefd, daar boomen geene buizen van genoegzame. diameter opleverden; dit mislukt zijnde, wierden ijzere gebruikt, en zedert dit
ogenblik hebben deze waterwerken zich met een ongeloo£lijke
spoed verbreid en vergroot.
Meer dan 20 zeer groote stoommachines worden gebruikt om
_h et water voor de inwoonders van Londen op te pompen en tot in
de bovenste gedeeltens der huizen te persen.
Men mag zeker de lengte der gegotene ijzere buizen, hiertoe nodig, op omtrend 1.000.000 N. ellen rekenen, en deze zijn van ruim
een el tot omtrend 10 duim in niiddellijn .
. Men kan niet twijfelen, dat zonder deze verbetering ook de gasverligting niet algemeen zoude geworden zijn, en deze heeft wederom een zeer aanmerkelijk debiet aan de ijzergieterijen geopend . .
In 1819 was de lengte der gegotene ijzere buizen voor dit doel in
London reeds omtrend 500.000 N. ellen, van 6 tot 40 duim diameter; dit is zedert dat tijdstip aanmerkelijk vermeerdert.
Doch niet alleen in plaats van steen of hout is het gietijzer met
groot voordeel gebruikt, zedert de groote verbeteringen in de gietkonst gemaakt zijn, maar ook het smeedbaar ijzer, het staal, het
rood en geel koper, is daardoor dikwerf met vrucht vervangen, en
dit vermeerdert zich dagelijks, en weI in die evenredigheid als men
meer en meer weet aan het gietijzer de hoedanigheden van gesmeed ijzer of staal te geven.
Voorbeelden hiervan ziet men gestadig rondom zich; spijkers,
leuningen langs bruggen, huizen enz., verder messen, schaaren,
vorken, ploegen enz.; in plaats van kopere ketels en potten voor
fabrieken worden gegotene ijzere gebruikt; veele deelen van werktuigen, welke vroeger van geel koper of metaal moesten gemaakt
worden, kan men nu van gegoten ijzer vervaardigen.
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Dit zoo zeer uitgebreide gebruik vanhet gietijzer heeft buiten
twijffel de grootste iilvloed op deverbetering en uitbreiding der
Engelsche fabrieken gehad, en de bezuiniging, welke voortspruitte
uit de vennindering van behoeftens van buitenslands, als hout,
gesmeed ijzer en koper, hoe aanmerkelijk ook, moet altoos als een
der geringste voordeelen beschouwd worden, welke daaruit voortvloeiden. Bij het staaf- of smeedbaar ijzer was dit daarentegen het
grootste voordeel, daar dit niet zoozeer in goede kwaliteit toenam',
behalven in de laatste tijden, wanneer de voortreflijke kwaliteit en
veele uitvindingen, die het werk van de smit aanmerkelijk venninderden, Engeland nieuwe voordeelen liet genietenvan deszelfs
grofsmederijen.
De geschiedenis der verbeteringen der grofsmederijen zal zulks
het best aantoonen, en duszal het noodzakelijk zijn hieruit het belangrijkste te ·ontleenen, ter opheldering van de invloed, die deze
verbeteringen gehad hebben, en de toestand waarin zich tegenswoordig Groot-Brittanniens grofsmederijen bevinden.
'luist voor het tijdstip, dat de steenkool algemeen in de hoogo-'
yens wierd gebruikt, of tot het midden van de 18e eeuw, waren de
grofsmederijen ingericht zooals zulks bijna algemeen plaats yond
in de overige landen van Europa.
Op opene haarden wierd het gietijzer van de hoogoven door
houtskool en door de aangevoerde lucht gesmolten en van deszelfs
koolstof beroofd, wanneer hetzelve onder hamers van 2 tot 300
N.P. gewigt, welke omtrend 100 slagen in een minuut doen konden, tot staven of bladen van de vereischte afmetingen wierd uitgesmeed; wordende vervolgens nog eens op dezelfde haard of een
diergelijke gegloeid en dan wederom onder een hamer gebracht.
Zeer gering was toen de hoeveelheid staafijzer, die jaarlijks in
Groot-Brittannien gemaakt wierd; dezelve bedroeg waarschijnlijk
geene 7.000.000 N.P.
Reeds in de 17e eeuw hadden verschillende ijzerfabriekanten
Engelands octrooyen gevraagd om steenkool te gebruiken tot het
verwerken van gietijzer tot smeedbaar; maar alle pogingen mislukten toen.
Nadat de steenkool algemeen in de hoogovens wierd gebruikt
en de eigenaars der grofsmederijen dus gedwongen waren zulks te
gebruiken, wierd het noodzakelijk gevonden om het gietijzer van
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deze ovens eene langere bewerking te doen ondergaan als te voren;
hetzelve wierd tweemaal gegloeid en dus driemaal onder de hamer
gebracht, en na deze verandering in de behandeling in gebruik was
gebracht, yond men, dat het mooglijk was in de haard, waarop het
gietijzer smeedbaar wierd gemaakt of gegloeid wierd, een klein gedeelte verkoolde steenkool met de houtskool te branden, ter bezuiniging van een brandstof, die toen zeer schaars wierd, en waarbij nog komt, dat de grofsmederijen zich toen uitbreiden.
Langzamerhand wierd meer steenkool en minder houtskool gebruikt, hoe meer het bleek, dat bij het gebruik van verkoolde
steenkool vooral nodig was, dat het ijzer meer bewerking onderging.
De hamers wierden zwaarder gemaakt, en door de voordee1ige
invloed, welke dit op de kwaliteit van't staafijzer had, zag men
spoedig hamers van omtrend 4.000 N.P., welke door de onbepaalde
kracht, die de stoommachine gaf, ook algemeen wierden.
Hierdoor wierd het ijzer beter gezuiverd van de droes, die zich
daarmede vereenigde, hetwelk bij het gebruik van verkooldesteenkool van meer belang is als bij dat van houtskool; eene tweede
verbetering, die ingevoerd wierd, was om door de zwaare hamer
de massa smeedbaar ijzer, die van de haard koomt, tot een dunne
plaat te slaan, dan in stukken te breken; aUe die stukken, welke
niet genoeg van koolstof gezuiverd waren, wierden nog eens met
het gietijzer verwerkt, doch aUe stukken, die genoegzaam gezuiverd waren, wierden, op elkander gestapeld, in een reverbere-oven
door de vlam van steenkool gegloeid en weer onder de hamer gebracht, vervolgens nog eens in een opene haard gegloeid en onder
een ligtere hamer tot de gewenschte afmetingen gebracht.
Hierdoor wierden deze verschillende stukken of deelen van het
ijzer, die aUe meer of minder gezuiverd waren en in hoedanigheden
verschilden, meer met elkander verbonden, en het ijzer wierd meer
gelijk in alle deszelfs deelen, waardoor de nadeelige invloed, die de
verkoolde steenkool op de kwaliteit van het ijzer scheen te hebben
zeer verminderde.
Het is door deze twee verbeteringen, dat men het in Engeland
zoover bracht om van steenkool-gietijzer, met hulp van niets als
steenkool, staafijzer te maken, dat sterk en taay was, hoewel altijd
minder goed als het Zweedsche en Russische, dat ingevoerd wierd.
Doch deze behandelingswijze was niet geschikt om eene groote
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hoeveelheid Op te leveren; het ijzer was ook duur door het groot
getal werklieden en de groote hoeveelheid kracht, de menigvu1dige ovens, hamers en blaaswerktuigen, die het vereischte, zoodat
op deze wijze Engeland lange niet aan zijne behoefte kan voldoen;
janooit wierden 30.000.000 N.P. smeedbaarijzer op deze wijze in
een jaar voortgebracht, en de grootste grofsmederijen leverden
maar omtrend 1.000.000 N.P. staafijzer jaarlijks op.
Daar de grofsmederijen Engelands nu een bijna onbepaald groote markt voor staafijzer open zagen, indien zij beter ijzer tot lagere prijzen konden leveren, zoo waren de proeven veelvuldig om dit
te bereiken; de meeste waren vrugteloos, ook waren veele onbeduidende veranderingen of herhaling ·van hetgeen over eeuwen
reedsgedaan was, zooals bijvoorbeeld: Colonel Fullartine 1) poogde op eene groote schaal met verkoolde steenkool in plaats van
houtskool smeedbaar ijzer onmiddellijk uit de erts te maken door
middel van een oven, weinig verschillende van die, welke vroeger
hiertoe wierden gebruikt (fourneaux amasse, Stikkolen).
Dit wierd op verschillende grofsmederijen gevolgd, en had ook
onder zeker omstandigheden geringe voordeelen boven de oude
wijze, doch wierd zoowel als alle andere behandelingswijzen vervangen door de uitvindingen en verbeteringen van de heer Cort 2),
aan wien Engeland ontegensprekelijk deszelfs bloeyende grofsmederijen te danken heeft.
Reeds in't jaar 1784 reiisseerde de heer Cort om het gietijzer in
reverbere-ovens tot smeedbaar ijzer te verwerken, en weI op eene
veel meer volmaakte en eenvoudige wijze als tot nu toe had kunnen geschieden.
En omtrend die tijd bracht hij ook de ijzere rollen of pletmachines in gebruik om staafijzer te pletten; deze werktuigen waren tot
die tijd alleen gebruikt om bladijzer te pletten, en hunne toepassing kon, door de ellendige wijze dezelve tezaam te stellen, niet
meer algemeen noch tot andere doeleindens uitgebreid worden.
De heer Cort maakte veele verbeteringen in derzelver zamenstelling en gebruikte dezelve tot het vervaardigen van het staafen boutijzer zoowel als het bladijzer, in al deszelfs verschillende
1) Niet gevonden.
I) Henry Cort (1740-1800), weI eens genoemd .. the father of the iron trade",

hoogst verdienstelijk door zijn verschillende uitvindingen op het gebied der ijzerindustrie.
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toestanden, en mag weI de uitvinder der ijzerpletterijen genoemd
worden.
Hoewel de uitvinder in't begin veele zwarigheden te overwinnen
had, zoo had hij ook reeds vroeg het genoegen te zien, dat zijne uitvindingen konden reiisseeren en in dat geval oneindig groote voordeelen na zich sleepten.
Reeds omtrend 't jaar 1790 maakte hij eene proef voor de Admiraliteit, die het grootste belang stelde in de verbeteringen der ijzerwerken, onder toezigt van twee baassmeden van's konings werven.
Omtrend 60.000 N.P. oude scheepsballast wierden de heer Cort
overgegeven, in schuitjes van 250 tot 350 N.P. elk, dus een zeer
sIegt materiaal in eene ongemakkelijke vorm; dit had de heer Cort
verzocht om te bewijzen, dat hij van eenige soort gietijzer goed
staafijzer kon maken.
De bewerkingswijze van de heer Cort was in't begin bij deszelfs
uitvinding de volgende: in een reverbere-oven, met een vlakke
haard of smeltplaats, wierd een gieteling of schuitje ballast, indien
mogelijk van niet meer als 1SO N.P. geplaatst; de oven wierd door
steenkool gegloeid; het ijzer wierd tot smelting gebracht en vervolgens zoo sterk omgeroerd als een man dit doen kon; omtrent
een uur, nadat het gesmolten was, verloor het deszelfs vloeybaai-heid en wierd spoedig tot klompen; deze klompen wierden, zooals
in de toen gebruikelijke wijze, in een kleie pot gedaan van boven
open, die omtrend SO N.P~ onthield, en in deze gegloeid in een andere reverb ere-oven, vervolgens onder de zwaare hamer gebracht,
en tot korte dikke staven gehamerd, eindelijk nog eens gegloeid
en nu tusschen rollen met de nodige groeven tot de vereischte afmetingen uitgeplet.
Hoe onvolmaakt deze uitvinding toen ook was, wierd toch het
ijzer in't geheel beter bevonden als het besteZweedsche, zoowel
voor sterkte als taayheid.
Door de onvoordeelige materialen, welke de heer Cort van de
marine had ontvangen, leverde hij van de 60.000 N .P. oude ballast
maar 30.000 N.P. staafijzer, doch gewoonlijk was het verlies lange
zoo groot niet, zijnde omtrend 40 procent.
Dit ijzer wierd aan de werf te Portsmouth afgeleverd en verwerkt tot ankers en andere scheepsbehoeften, en onderging vervolgens met succes een reeks van proeven, tegen gelijke behoeftens
van het beste Zweedsche (orground) ijzer gemaakt.
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Niettegenstaande dit had de heer Cort zijne uitvindingen nog
veel te verbeteren, eer dezelve algemeen gebruikt konden worden.
Hij maakte deze verbeteringen, doch dezelve kosten hem [in)
een reeks van j aaren van onophoudelijke proeven, zijn geheel vermogen van 1500.000,- en daar hierdoor zijn octrooy verliep,
heeft hij zijne uitvindingen de grondslag zien leggen van 't fortuin
van veele der eerste ijzerfabrikanten, zonder dat hij de welverdiende kracht (sic) van zijne pogingen kon plukken; een vroegtijdige dood ontrukte hem aan zijne weduwe en familie, die zich zonder middelen van bestaan beyond en zich genoodzaakt zag de Admiraliteit om een pensioen te vragen.
De grootste moeilijkheden wierden veroorzaakt, doordat de
werklieden, die het ijzer in de reverbere-oven moesten behandelen,
niet genoegzame kundigheden hadden om het ijzer verschillend te
behandelen, nadat de kwaliteit daarvan zulks vereischte, en dit
heeft de heer Cort nooit geheel kunnen verhelpe~, daar het niet
mogelijk was van de hoogoven een gelijk product over te brengen;
integendeel had men somts zeer grauw, en somts zeer wit ijzer te
bewerken, en natuurlijk ook alle mogelijke soorten tusschen deze
beide uiterstens in.
Aan de heer Hompfrey 1) heeft men te verdanken de algemeene
invoering van het gebruik van een opene vlakke oven, gelijk aan
de oude oven, om het gietijzer smeedbaar te maken, in welke het
gietijzer gesmolten wierd en zooveel mogelijk van koolstof wierd
beroofd, zonder dat hetzelfde deszelfs vloeibaarheid verliest.
Hierdoor bekwam men eerst volkomene zekerheid van de kwaliteit van 't product bij deze nieuwe handelwijze en hierdoor verdweenen de meeste zwarigh,eden. Ook aan deze verbetering is het
hoofdzakelijk toe te schrijven, dat de uitvindingen van de heer Cort
zooalgemeen.zi~h over Groot -Brittannienhebben uitgebreid endeze
ontzagchelij ke invloed hebben gehad. Eerst in deze eeuw wierd deze
laatste verbetering ingevoerd, en dus vind men, dat ook eerst
van't begin van deze eeuw af de Engelsche grofsmederijen zich zoo~
zeer hebben vermeerdert en uitgebreid, als boven reeds getoond is.
De heer Cort, worstelende tegen een reeks van moeilijkheden,
vooral voortkomende door het te graauwe en ongelijksoortige gietijzer, dat hij te gebruiken had, ontdekte veelvuldige verbeterin. 1) Zie bladz. 58. Waarschijnlijk dezelfde, die op bladz. 81 en 82 Humpfrey wordt
genoemd.
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gen in de constructie der ovens en pletmachines, en nog meer in de
behandelingswijze, zoodat hij deszelfs uitvindingen met uitzondering van het bovengenoemde punt tot een hooge graad van volmaaktheid bracht.
De ovens maakte hij eenvoudiger; in plaats van twee schoorsteenen, deeene boven 't eind van de haard en de andere bovende
rooster, gebruikte hij maar een, daar de eerste voldoende was.
De zamenstelling der pletmachines verbeterde hij in veele deelen, en begon dezelve te gebruiken voor het smeedbaar ijzer, zooals het van de reverb ere-oven kwam, zoowel als voor de reeds gevormde staven; bijna aIle uitvindingeri of verbeteringen, die naderhand in gebruik gebracht zijn, had hij reeds beproefd en bruikbaar gevonden, ZOOalS het hoekijzer en andere bijzondere vormen
te pletten.
Hij Yond, dat het tweede gloeyen in een reverbere-oven van de
klompen smeedbaar ijzer in de gloeioven kon vermeden worden,
doordat de werkman deze klompjes, door dezelve zaam te slaan
met een zeer zwaar ijzer, door een klein gat van de deur gestoken,
tot groote klompen of baIlen van omtrend 30 N .P. gewigt vormde,
welke in dezelve oven, door ze een korte tijd te laten leggen, meer
volmaakt en gelijker de smeedbare eigenschappen aannamen als
op de vorige wijze. Dit was een aanmerkelijke bezuiniging en groo.,
te voortschrede; ook yond hij door 't gebruiken van verschillende hulpmiddelen, als het in de oven werpen op het gesmolten
ijzer van water, ijzer met veel zuurstof verbonden enz., dat hij de
bewerking in deze oven zeer bespoedigen en meer verzekeren kon.
In het smeden vooerde hij noch grot ere verbeteringen in, door
de staven, welke in de eerste pletmachine van het ijzer uit de reverbere-oven of onder de zware hefhamer tot omtrend een of twee
ellengte getrokken waren, in korte stukken te breken, en deze op
een rond en vlak stukje klei te plaatsen en in een andere reverbereoven te gloeijen, dan onder een hefhamer tot omtrend een ellengte rekken, vervolgens, door verbeteringen in de behandeling, kon
hij de staven reeds na de eerste pletting niet meer breken en moest
dezelve doorsnijden, en yond dat de ronde kleitafeltjes overtollig
waren en geheel weggelaten konden worden, daar de korte einden
staven, op elkander gestape1d, door de hitte van de reverbereoven zich genoegzaam vereenigden om zoo uit de oven genomen
en geplet te worden in plaats van gehamerd.
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In beide gevallen wierden de staven doorgesneden, nog eens in
een reverbere-oven gegloeid en dan geplet; meer of minder van de
stukken der eerste staven wierden hiertoe op elkander gestapeld,
na de hoeveelheid ijzer, die nodig was ter vorming der staaf.
Dit beeindigde in gewone gevallen de bewerking, en de staven
wierden opeens tot de vereischte lengte geplet. De dubbelde
stoommachine, die in't eind van de 18e eeuw algemeen wierd, gaf
de beweegkracht om overal groote pletterijen op te rigten, en niets
verhinderde dus de uitbreiding van de grofsmederijen als de onvolmaaktheid van de bewerkingswijze, die nog altijd verhinderde,
dat men met zekerheid op de kwaliteit van hetijzerkonrekenen;
hierbij kwam ook nog het gebrek aan een werktuig om met eenige
naaukeurigheid de wezentlijke sterkte van een staaf ijzer te beproeven. Men deed dit door een staaf met hamerslagen op de kant
van een aambeeld te breken; eene zulke proef kan bij de beste wil
niet nauwkeurig zijn en geeft ook veel gelegenheid om door kunstgrepen een verschillend resultaat voort te brengen. Verder beproefden de smits het ijzer, door hetzelve tot veele doeleindens op
te werken en dit ook van ander ijzer te doen, en die voorwerpen
door trekking te breken. Dit geeft geen zekerder resultaat; de
smit kan gewoon zijn de eene soort ijzer te bewerken en de andere
niet, en hoeveel kunnen niet twee ringen van dezelfde afmetingen
in sterkte verschillen, zelfs indien zij van deelen derzelfde staaf
gemaakt zijn.
De eigenaars der grofsmederijen bezaten dus niet de nu bekende
middelen de sterkte van hun ijzer te meten en konden dus ook dikwerf met geene zekerheid weten, of hun ijzer beter was geworden
door eene verandering in de bewerking of door eene verschillende
soort gietijzer, dat gebruikt was, nog in hoeverre de smits, die het
ijzer verwerkten, wezentlijk reden tot klagen hadden.
Tot in't begin van de 1ge eeuw breiden zich de grofsmederijen
Engelands dus daardoor maar langzaam uit; het algemeene gevoelen der smits enz. was tegen het inlandsch ijzer, en in't begin van
deze eeuw wierd nog algemeen Zweedsch en Russisch staafijzer
gebruikt, waarvan toen nog 50.000.000 N.P. jaarlijks wierd ingevoerd, en het vooroordeel was zoo sterk tegen het inlandsch ijzer,
dat de Engelsche grofsmederijen de vreemde merken nabootsten,
zooals zij nu nog doen om hun ijzer. in veele vreemde havens te
verkopen, waar men zeer, aan het Zweedsche ijzer gehecht is.
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Doch door de verbetering, door de heer Hompfrey ingevoerd
om al het gietijzer eerst in een opene haard over te smelten en tot
een gelijksoortig wit ijzer te brengen, eer hetzelve in de reverbereoven tot smeedbaar ijzer wierd verwerkt, wierd het Engelsche ijzer gelijksoortig, en de verbeteringen in de bewerkingswijze wierden nu algemeen, waarvan een gevolgwas, dat het Engelsche staafijzer langzamerhand zelfs door de smits boven het Zweedsche en
Russische wierd verkozen. Ook kon men het staafijzer veel goedkoper leveren als het van buitenslands te bekomen was, zoodat de
invoer van staafijzer spoedig zeer verminderde en eindelijk geheel
ophield, behalve, zooals reeds gezegd is, om staal daarvan te maken, waartoe men nog geen inlandsch ijzer kan gebruiken.
Ook begon toen Engeland spoedig ijzer uit te voeren, en zedert
de Parijsche vrede 1) word Engelsch staafijzer in bijna alle landen
van Europa verkocht; zelfs Duitschland, Frankrijk en dit land
ontvangen groote hoeveelheden daarvan. Bijna over alle deelen
van deze aarde ziet men Engelsch staafijzer verspreid, en tot zulke
lage prijzen heeft men het mogelijk gevonden het staafijzer te
Merthyr Tydvill te vervaardigen, dat, hoewel Frankrijk dikwerf
zulke hoge inkomende regten daarop gelegd heeft, dat men ver-;
wachten moest zulks zoude de geheele invoer beletten, Engeland
nog altijd weer ijzer [heeftJ kunnen leveren, dat aldaar een markt
kon vinden. Zooals boven reeds gezegd is, wierd goed staafijzer te
Merthyr Tydvill voor eenige maanden voor £ 6 de ton of omtrend
t 7.4.- de 100 N.P. verkocht.
Do.o r deze lage prijs van het staafijzer, door dezekerheid van
deszelfs egale sterkte en deugdzaarnheid, en doordat. men zulks
van alle verlangde vormen en afmetingen zeer naauwkeurig en on-;
kostbaar kan bekomen, heeft zichhet gebruik van het staafijzer:
zeer vermeerdert; men heeft ook dit aangewend in plaats van aI\~
dere materialen, als steen, hout, kpper, hennip enz.
De kabelkettingen geven hiervan een bewijs; door eene. verbin,
ding van staafijzer en gietijzer word eene ketting voo~tgebracht;
die in sterkte, duurzaamheid, zekerheid en goedkoopte de gewoo..
ne hennipe kabels verre overtreft. Groote voordeelenheeft hier-:
uit. de Engelsche scheepvaart getrokken. Tot een bewijs van der,.
zelver superioriteit behoeft weI niets aangevoerd te. worden dan de
daadzaak, dat binnen 10 jaren na de uitvinding dezelv:e pijna· uit') 30 Mei 1814.
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sluitend gebruikt wierden, en dat de groote en beroemde touwslagerij te Liverpool reeds vorig jaar zoude afgebrooken worden.
Daar nu omtrend t van de hennip, nodig voor de marine, inkabels wierd verbruikt, zoo is Engelands behoefte voor vreemde hennip bijna veroietigd. Een later voorbeeld van een nuttige aanwending van gesmeed ijzer ziet men in de hangende bruggen; met welk
materiaal had men anders eene brug kunnen bouwen van 1.000
voeten opening, waaronder dus de scheepen kunnen laveren?
J aarlijks vermeerdert zich het aantal .dezer bruggen, vooral op
plaatsen, waar bruggen noodzakelijk waren, doch waar het locaal
of [de] omstandigheden niet veroorloofde zulke van eenig ander
materiaal te bouwen.
In de scheepsbouw ziet men nu reeds eene groote hoeveelheid
hout, vooral de knien 1), met groot voordeel door gesmeedijzer
vervangen, en de aanwending vanhet gesmeed ijzer breid zich
hierin met rasse schreden uit en zallangzamerhand die revolutie
in de scheepsbouw bewerken, welke in de tegenswoordige toestand
der kunsten dringend gevraagd word. namentlijk om niet meer de
scheepen van onduurzaam hout, met ijzer slegt verbonden, te
bouwen, maar hiertoe aIleen ijzer te gebruiken . .
Dit zal noodzakelijk worden, zoodra de stoombooten voor reizen naar Oost- en West-Indien gebruikt worden en dus eene grotere lengte verlangen, bijvoorbeeld van 300 tot 400 voeten, welke
welke men niet van hout zoude kunnen geven.
Hierdoor zal de scheepvaart eene verandering ondergaan, welligt nog gewigtiger als die van de roeischeepen tot zeilscheepen, en
de invloed derzelve op de rijkdom, magt en grootheid der natien,
die deeze het eerst aanwenden, zal geevenredigd zijn, en zulks zal
blijken aIleen uitvoerbaar te zijn met hulp van op de Engelsche
wijze ingerigte ijzerwerken en grofsmederijen.
Reeds beproefd men in Engeland de deksbalken, waar dezelve
bijzonder groote sterkte vereischen, van gegoten en gesmeed ijzer
te maken, het wand en de masten van gesmeed ijzer, en met verwondering zal men zien de invloed, welke de nu zoozeer verbeterde grofsmederijen op het algemeene gebruik van het ijzer zullen
hebben.
Reeds zijn ook veele honderd trekschuiten van gesmeed ijzer
gebouwd, en kortelings wierd op het Horsley-ijzerwerk in· Staf1) Kromhouten.
ECON.-HIST. JAARBOEK IX.
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fordshire bij Binningham een ijzere stoomboot gebouwd van omtrend 32 ellengte, st el breedte, hetwelk verwagt wierd geen halve
el diepgang te zullen hebben; een zoo geringe diepgang geloofde
men met reden aan een houte vaartuig, van die afmetingen en dat
die last te dragen had, niet te kunnen geven.
Dit vaartuig was voor de Seine bestemd, waarop het nu vaart.
In de van gietijzer gebouwde bruggen dient het gesmeed ijzer,
zooals ook in de van steen en gietijzer gebouwde huizen, vooral in
de daken, ter verbinding en ter versterking tegen alle langs de stayen trekkende kragten, waartegen gesmeed ijzer een zoo groote
weerstand bied.
Zedert men door de verbeterde pletterijen gesmeed ijzer van zoo
veele vormen en afmetingen kan bekomen, waarvan de sterkte
met vrij groote naauwkeurigheid te bepalen is, en het gietijzer zoo
voortreflijk, sterk, taay en gelijksoortig is, kan men bepaald zeggEm, dat ijzer, indien wei aangewend, in evenredigheid tot deszelfs
zwaarte het sterkste bouwmateriaal is, dat men kent, en dus is het
ook het beste voor de scheepsbouw, bijzonder daar het het hout in
duurzaamheid zoover overtreft.
Het algemeene en zich gestadig vermeerderende gebruik van
het gesmeed ijzer in Engeland toonde, dat aldaar de voordeelen
daarvan nu aanerkend worden; op de schepen ziet men het gebruiken voor boeien, en touwen, voor watervaten of waterkisten, in
plaats van vaten, als ook in plaats van het vaatwerk voor andere
doeleindens, ter bewaring of overbrenging van behoeftens; zoo
worden met groot voordeel deze ijzere kisten gebruikt om de oly
van de Stille Zuidzee na Engeland te brengen door de visschers, en
hierdoor kunne zij eene aannmerkelijk grootere lading bergen;
reeds is tot deze kisten meer dan 4.000.000 N.P. bladijzer verbruikt.
De steeds vermeerderende consumtie in gesmeed ijzer geeft gestadig aanleiding tot nieuwe verbeteringen in de wijze hetzelve te
vervaardigen, welke wederom de consumptie vermeerderen door
hetzelve of beter in kwaliteit of geschikter voor het gebruik of
goedkoper te maken.
Hierdoor zien wij nog gestadig de grofsmederijen nieuwe voortschreeden in hunne kunst maken, en eene naauwkeurige beschrijving van dezelve en hunne bewerkingswijze kan dus alleen voor
een zekere tijdstip dienen. Doch in de hoofttrekken zijn zedert het
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begin van deze eeuw, na de verbeteringen van de heer H umpfrey 1)
ingevoerd waren, geene veranderingen voorgevallen.
Het zal hier voldoende zijn een schets te geven van den toestand
der grofsmederijen en de gebruikelijke bewerkingswijze, zooals
zulks omtrend't jaar 1821 plaats yond.
Geen der ijzermakende landstreeken Groot-Brittanniens leverd
zooveel staafijzer op als Zuid-Wallis, en hier verschild de bewerkingswijze eenigzints van die [welke] in de vorige [overige?] deelen Groot-Brittanniens word gevolgd; men heeft hier de grootste
vorderingen gemaakt en brengt het beste en goedkoopste ijzer
voort, dat geheel met steenkool is bewerkt.
De voornaamste ijzerwerken zijn te Merthyr Tydvill; geheel in't
begin van de aanwending van steenkool in de hoogoven, omtrend
het jaar 1755, wierden hier ijzerwerken aangelegd door de heer
Bacon 1), die hiertoe een stuk land van omtrend 14.000 M. ellen
lang en 7.000 breed voor 99 jaren a 200 P. Sterling of omtrend
f 2.400.- j aarlijks huurde; vroeger waren hier bij gebrek aan hout
geene hoogovens geweest; de nieuwe aangelegde hoogovens maakten gietwaren en eene geringe hoeveelheid staafijzer, eerst met
houtskool, later met steenkool.
Bacon verwierf zeer groote rijkdommen hier en verhuurde wederom in't jaar 1783 de door hem gehuurde landstreek bij gedeeltens, en weI het grootste gedeelte aan de heer Crawshay, het overige gedeelte aan de heer Hill; op het eerste was het Cijfartha-ijzerwerk, op het andere [het] Plymouth-ijzerwerk. Hiervan hebben de
erven van de heer Bacon daardoor voor een reeks van j aren een
jaarlijks inkomen van £ 10.000 gehad, doch toen dit tijdstip verlopen was, wilden die erven de huur verhogen, en weI zooveel, dat
de heer Crawshay weigerde zulks te betalen, en begon zijne hoogovens stil te laten staan; dit verschil wierd bijgelegd, en de heer
Crawshay betaalde de ronde som van 100.000 ponden sterling of
f 1.200.000.- voor de huur van de overblijvende jaren der oorspronkelijke 99 jaar, of tot 't jaar 1855. Dit is een voorbeeld als
men weinige kan vinden van de spoedige vermeerdering van waarde van land door eene nieuwe tak van industrie.
In't jaar 1788 waren eerst drie hoogovens te Merthyr Tydvill,
welke hoofdzakelijk gietwaren en gietijzer maakten.
In't jaar 1798 vinden wij te Merthyr Tydvill reeds de vier ijzer') De op bladz. 77 genoemde Hompfrey.
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werken, die er nu bestaan, namentlijk Cyfartha met 3, Plymouth
met 1, Pendarron met 2, en Dowlays met 3 hoogovens, welke gietwaren doch ook reeds veel staafijzer maakten volgens de uitvindingen van de heer Cort.
Nadat deze uitvindingen door de verbetering van de heer
Humpfray, die toen eigenaar van 't Pendarron-ijzerwerk was, volmaakt waren, vermeerderde het getal der hoogovens enz. zeer
spoedig. In'tjaar 1806 waren er reeds te Cyfarthfa 6 hoogovens en
2 grofsmederijen (rolling mills); deze brachten voort meer dan
10.000.000 N.P. staafijzer, behalven de gietwaren; uit lijsten van't
kanaal naar Caerdiff weet men, dat tusschen dep. 1en October
1805 en 1 October 1806 9.906 tonnen ijzer verzonden zijn, hetwelk bijna alles staafijzer is.
Op de Plymouth-ijzerwerken waren twee hoogovens met eene
grofsmederij; vanhier is bij het kanaal in die tijd verscheept 3.955
tonnen; op de Pendarron-werken waren 4 hoogovens en 2 grofsmederijen, en vanhier was verscheept 6.963 tonnen.
Op de Dowlays-werken waren 4 hoogovens en 1 grofsmeederij;
vanhier wierden verscheept 5.432 tonnen. Dit alles was grootendeels staafijzer, en bijna het geheele product dezer hoogovens, behalven dat op hunne eigene werken wierd verbruikt, daar geen ander kanaal gelegenheid tot vervoer van't product aanbied, en de
eenige ijzere weg, die daartoe gebruikt wordt, langs het kanaal
loopt en daartoe behoort.
Een gedeelte van dit ijzer bestond uit gietwaren, als ijzere spooren, geschut enz. en ook gietelingen, welke gedeeltelijk na de Carron-werken 1) gescheept wierden om in de Reverbere-oven met
het zwakke ijzer, dat de hoogovens aldaar opleveren, vermengd te
worden, daardoor de Carron-werken in staat waren het voortreflijke geschut voort te brengen, dat men uit hunne werken zag komen.
De grofsmederijen dier tijd waren reeds nabij de trap van volmaaktheid, die zij nu bereikt hebben; het gietijzer wierd in een
vlakke opene oven (Stuckofen) gesmolten, vervolgens in de reverbere-oven (pudling furnace) tot smeedbaar ijzer gemaakt, vandaar
of onder de 4.000 N.P. zwaare hefhamers Of tusscheIi de pletcylinders tot staven verwerkt; vervolgens doorgebroken of gesneden
en wederom in een Reverbere-oven gegloeid en wederom geplet;
1) Zie bladz. 20.
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eindelijk wederom gegloeid en onder ligtere hamers, drukhamers,
gehamerd om het den aanschijn van gehamerd ijzer te geven, daar
men waande, dat het gehamerd ijzer beter was als het geplette;
zooveel doen ingewortelde vooroordeelen. Nu is men in Engeland
van het tegendeel overtuigd, en het hameren van het ijzer word te
Merthyr Tydfill zedert omtrend 12 j aren niet meer gedaan; het verminderde langzaam en hield eindelijk geheel op; eene zoo barbaarsche gewoonte kon niet meer plaats vinden, toen men werktuigen
had uitgevonden om de sterkte van het ijzer naauwkeurig te meten.
De grootste hoeveelheid ijzer wierd dus bewerkt; een gering gedeelte wierd gedeeltelijk of geheel door de hamer vervaardigd, Of
omdat de kopers dit verlangden, Of omdat men het de vereischte
vormen niet tusschen de pletcylinders kon geven, Of omdat men
de oppervlakte meer hardte wilde geven, hetwelk de hamer doet
en voor het polijsten voordeelig is, Of om het ijzer meer stijfte te
geven, hetwelk de hamer ook in een geringe graad doet.
De hamers, die men toen gebruikte, verschilden een weinig van
die, welke men nu heeft; de ovens daarentegen zijn eenvoudiger
en beter gemaakt, en de behandeling verstaat men nu veel beter,
waardoor minder ijzer verloren gaat. De pletcylinders zijn nu beter zaamgesteld, sterker en beter geevenredigd, worden met grotere snelheid gedreven, en door de aanwending van de zwaare drijvers word veel minder kracht vereischt tot het pletten eener staaf
als toen.
Ret breeken van verschillende deelen dezer pletcylinders had
toen nog zeer dikwerf plaats, doch is nu bijna geheel vermeden.
De pletcylinders en hamers, also ok de blaaswerktuigen voor de
ovens, wierden door de hulp van stoommachines en waterraderen
gedreven, te Cyfarthfa waren 4 stoommachines en een waterrad
van 50 voet middellijn.
Ret water hiervoor wierd van omtrend 9.000 N. ellen afstands
gebracht.
Daar dit rad te groot bevonden wierd, dus afgebroken is, en men
te Pendarron 1) een nog grotere waterval had, zoo plaatste men
daar twee waterraderen boven elkander, elk van 40 voet middellijn, en liet het water van het eene zich in het andere uitstorten;
1) In Zuid-Wales.
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beide raderen zijn door getande wie1en verbonden, en bewegen tezamen verschillende pletcylinders.
De waterraderen worden verkozen boven de stoommachine
voor de pletterijen, en de stoommachine word ter beweging der
blaaswerktuigen verkozen. De reden is klaar: de stoommachine
heeft altijd de nodige kracht, en de blaaswerktuigen moeten nooit
langer als 12 uur achter elkander stilstaan; het waterrad is een
eenvoudiger werktuig, en gemakkelijker in deszelfs behandeling;
daar is minder gevaar, dat hetzelve voor eenige minuten moet stilstaan, zooals de stoommachine, en dit is zeernadeeligvoordegrofsmederijen.
Doch worden de stoommachines gestadig volmaakter, en men
leert dezelve beter kennen, waardoor zij nu met volkomen vertrouwen voor't beweegen der pletcylinders enhamers gebruikt worden.
Voor't vervoer der nieuwe materialen zoowel als van het product waren reeds grootendeels gegotene ijzere sporen aangelegd,
en in't jaar 1804 wierd daarop een wagen door de kracht eener
stoommachine met groote spoed voortgedreven; dezelve was beladen met to.OOO N.P. ijzer en omtrend 70 personen.
Doch is het toen bij die proef gebleven. In't jaar 1798 wierd een
kanaal tusschen Merthyr Tydfil [en Swansea?] beeindigt, doch
later wierd een weg met ijzere sporen daarlangs gelegd, daar het
kanaal bij gebrek aan water onvoldoende wierd voor 't vervoer der
goederen en bij vorst enz. niet kan gebruikt worden.
Zedert het jaar 1806 vergroten zich de ijzerwerken met rasse
schreden; weliswaar dat dezelve somts, bijzonder zedert de vrede 1), een of meer jaren minder voordeel aan de eigenaars hebben
gegeven, doch is over 't algemeen de voortgang gestadig geweest
en nog zoo; ook zegt men, dat de prijzen op dit oogenblik weer
rijzen, en is dit zoo, zoo zullen zich de ijzerwerken spoedig weer
vermeerderen.
In't jaar 1821 waren de ijzerwerken te Merthyr Tydfil aanmerkelijk vergroot; te Cyfarthfa waren 9 hoogovens, te Dowlays 8, te
Pendarron 5, te Plymouth 4, dus 10 meer als in't jaar 1806, doch
deze 26 hoogovens brengen nu meer dan het dubbelde voort, dat
de 16 in't jaar 1806 opleverden, en van dit product word nu eene
grotere evenredigheid tot staafijzer verwerkt als voorheen. Ieder
ijzerwerk heeft gewoonlijk een hoogoven aan de gang, die graauw
1) Vrede van Parijs, 30 Mei 1B14.
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of gietijzer opleverd, en dus word het product van omtrend 20
hoogovens (daar gewoonlijk een of meer stil staan door reparatie
enz.), dat men jaarlijks op 75.000.000 N.P. gietijzer kan rekenen,
tot staafijzer verwerkt en levert dus omtrend 55.500.000 N.P.
staafijzer op.
Ret kan zijn, dat op dit oogenblik die hoeveelheid niet word gemaakt, doch is het zeker, dat, indien de markt dit vedangd, die
hoeveelheidkangemaakt worden met de ovens en werktuigen, die
men heeft.
In de overige gedeeltens van Zuid-Wallis als bij Neath 1), Abergavemeny 2), word jaarlijks nog ruim 30.000.000 N.P. staafijzer
vervaardigd, hetwelk het jaarlijksche product van Zuid-Wallis op
bijna 90.000.000 N.P. staafijzer brengd. Alles dit word met steenkool vervaardigd, met uitzondering van kleine hoeveelheden, dat
van steenkool-gietijzer met houtskool word verwerkt, vooral tot
bladijzer voor blik enz.
Later zal dit nog aangehaald en nu de wijze beschouwd worden,
hoe dit ijzer hier met steenkool word vervaardigd, en weI mag dit
als een voorbeeld worden aangezien, dat in veele opzichten navolgingen waardig is.
Ret gietijzer, bestemd voor de grofsmederijen, is niet rijk aan
koolstof, bevat van 4 tot 5 procent, en het maalct de volgende operatien veel gemakkelijker, indien dit ijzer arm·aan koolstof, doch
vooral gelijksoortig is, doch daar het nooit gelijksoortig genoeg is
voor de smeedoven (reverbere-oven, pudling furnace), zoo word
dit gietijzer eerst in een andere oven (zuiverings-oven) gesmolten.
Riertoe word het gietijzer gesorteerd en de verschillende kwaliteiten, meer of minder rijk aan koolstof, zoodanig vermengd, dat
men een zooveel mogelijk gelijksoortig ijzer bekoomt.
Om de kwaliteit van het gietijzer te beoordeelen, worden veele
derzelve gebroken, en dan word na de kleur geoordeelt; overigens
toonen de verschillende kenteekenen, boven reeds aangehaald, dit
ook aan.
Deze oven stemd zeer nabij overeen met de oude ovens of liever
opene haarden, die gebruikt worden om het gietijzer door houtskool smeedbaar te maken (forges, affineries, refineries).
Men smelt in een zulke oven, door drie man, in een week 50 tot
') Ten Z.W. van Merthyr Tydfill.
I} Niet gevonden.
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80.000 N.P. gietijzer; een man doet het'werk, doch alle 6 uur worden dezelve afgelost, daar het werk zwaar is en de hette, waar dezelve aan'bloot gesteld zijn, zeer groot. De consumptien aan steenkoolen is zeer veranderlijk,.doch mag aldaar op 60 tot 80 procent
gesteld worden van het gewigt van het gezuiverd ijzer. Kortelings
zijn deze ovens met voordeel vergroot, en het is waarschijnlijk, dat
zulks algemeene navolging zal vinden.
Van 750 tot 1.000 N.P. gietijzer word in een zulke oven tegelijk
gesmolten; dit word op een vuur van verkoolde steenkool geworpen en daarmede bedekt; na gesmolten te zijn, blijft het eenige
tijd aan de werking van de wind blootgesteld, doch niet zoolang,
dat het deszelfs 'vloeibaarheid verliest, hetwelk geschieden zoude;
voor dit tijdstip laat men het in eene gegotene ijzere vorm loopen;
deze vorm is zeer vlak en groot, zoodat het ijzer maar 2 tot 3 duim
dik is; nadat alles uitgelopen is, begiet de werkman het ijzer met
koud water, hetwelk de droes of slakken daarvan los maakt, de
hoeveelheid koolstof, die het bevat, eenigszints vermindert en
spoediger veroorloofd, dat het weggenomen word.
Hae langer het ijzer in deze oven geweest is, hoe meer het van
koolstof beroofd is, hoe beter is zulks; het is dan in de breuk schijnend wit en vol met gaten als een spons.
Het verlies van ijzer in deze oven, dat vroeger zeer groot was, is
nu zeer vermindert, zoodat 2.250 tot 2.275 N.P. gietijzer nodig is
om 2.000 N.P. gezuiverd ijzer te maken; dit is omtrend 11 a 12 procent verlies.
De oven geefd'niet alleen de voordeelen, die reeds aangehaald
zijn, namentlijk regulariteit en zekerheid in de bewerking en in
het resultaat, maar ook eene groote vermindering in arbeid, koolen, verlies van ijzer enz., en eindelijk word ondersteld, dat in deze
bewerking, waar eene buitengewoon groote graad van hitte word
voortgebracht en een gedeelte van het ijzer verbrand, ook alle of
de meeste vreemde aarddeelen of metaalen, die tot dan met het ijzer verbonden zijn, verbranden of zich afscheiden en in de droes
blijven.
Nadat het ijzer van deze oven in stukken gebroken is, word het
door de vlam van steenkool in een reverbere-oven op een vlakke
haard gesmolten; doordat het eene zoo geringe proportie koolstof
bevat, doet het dit met moeite; de werkman keerd de stukken om,
om nieuwe oppervlaktens aan de werking der vlam bloot te stel-
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len, en breekt dezelve, zoodra zij zacht genoeg zijn, met ijzere
stangen, die hij door een klein gat in de oven brengd, totdat de geheele lading, die uit omtrend 160 N.P. bestaat, als een dikke brei
is, dus gesmolten; dan word het vuur vermindert, zooveel men
kan, altijd in acht nemende, dat men het in een zulke staat houd,
dat het schielijk weer vermeerdert kan worden; de schoorsteen
word door een klep bijna geheel afgesloten om de trekking te verminderen, het ijzer, dat nu bedekt is met eene blaauwachtige vlam
word omgeroerd, totdat het droog of fijn word, zoodat het zich
aan het gevoel vertoond als zaagsel, zonder eenige aantrekkingskracht, en als droog zand kan bewogen worden.
Gedurende dat het ijzer nog met eene blaauwachtige vlam bedekt is, word het ijzerverzuursel, dat bij het hameren of pletten af
valt, en somts ijzervijlsel, ijzerboorsel, het afval van de platen en
banden, dat zeer klein en slegt is, in de oven geworpen, en dit heeft
eene voordeelige uitwerking; de koolstof van het gesmoltene ijzer
verbind zich met de zuurstof van het ijzeroxide en ontvlied, het
ijzer, dat dus in de oven word geworpen, verbind zich met het
reeds gesmoltene.
Onder zommige omstandigheden word ook gedurende dit tijdstip een weinig gebrande kalk op het ijzer geworpen, en dit heeft
bepaald een voordeelige invloed, doch welligt alleen om de overige
aarddeelen af te scheiden en te doen smelten.
De hierdoor veroorzaakte droes, die rijk is aan ijzerverzuursel,
stroomd de iets weinigs hellende haard af en door een klein gat onder de schoorsteen uit de oven. Voor dit gat word een vuurtje gehouden, ten einde dit droes vloeibaar te houden.
Zodra het ijzer in de oven geheel fijn is, word het vuur weer gestadig vermeerdert; door de grootere hitte krijgen de ijzerstofjes
de kleur van wit gloeyend gesmeed ijzer en dezelve hangen aan
elkander in klompjes, die groter worden als de hitte vermeerdert.
Spoedig word het de werkman, die de massa gesmolten ijzer gestadig omroert om alle ijzerdeelen aan de werking der vlam bloot
te stel1en, moeilijk dit te doen; dan zoekt hij een der grootste
klompen uit en rold dit over de ijzerdeelen, die zich daaraan hechten; spoedig is het van de gewenschte grootte, wegend ruim 30
N.P.; nu plaatst hij dit op de scheidsmuur tusschen het vuur en
het overige ijzer, zoekt een tweede klomp en behandelt deze zooals
de eerste en zoo voorts, totdat het ijzer in ballen gevormd is; nu
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neemt hij eene zwaare ijzere stang en brengt de eerste gevormde
bal voor de deur en slaat die met deze stang voor eenige tijd, vervolgens elk der andere, rold dezelve weer tegen het vuur aan en
laat ze daar eenige minuten leggen, totdat het zijne beurt is dezelve na de hamer of pletmachine te brengen.
Want 22 reverbere-ovens zijn nodig om een pletmachine aan de
gang te houden en 12 om een hefhamer van 4.000 N.P., die omtrend 110 slagen in de minuut doet, aan de gang te houden.
Het verlies aan ijzer in deze oven is omtrend 10 tot 12 procent;
dit hangd grootendeels of geheel af van de activiteit, opmerkzaamheid en bekwaamheid van de arbeider, om welke reden ook de arbeider beloond word in evenredigheid van de hoeveelheid ijzer, die
hij oplevert van eene zekere hoeveelheid ijzer, hem gegeven.
Een werkman en een jongen bedienen een oven 12 uur lang en
verwerken 5 of 6ladingen van omtrend 160 N.P. elk in die tijd.
In eene grofsmederij te Merthyr Tydfil vind men 22 tot 24 zulke
ovens, twee pletmachines, de eene om de ijzere ballen van de
smeedovens (pudling furnace) tot staven te trekken, de tweede om
deze uit te rekken. Verder twee schaaren om deze staken, wanneer
zij noch gloeyend zijn, in korte stukken te snijden en van die, die
gereed zijn de enden af te snijden. Eindelijk 4 of 6 gloeyovens (reverbere-ovens) om de staven te gloeyen, en 2 pletmachines, de eerste om de op elkander gestapelde korte staven te pletten, de tweede om dezelve uit te rekken en de juiste vorm te geven.
Gewoonlijk heeft men dan nog eenige andere gloeyovens met
pletmachines, om bladijzer, bandijzer enz. te maken.
Eindelijk ook dikwerf eenige gloeyovens met een hef- en een
drukhamer, om gehamerd ijzer te vervaardigen; dit is gewoonlijk
eerst geplet en word dan in korte enden gesneden, op elkander gestapeld gegloeid en dan onder de hamer tot die vorm gebracht,
welke verlangd word.
Eene stoommachine van 30 paardekracht word nodig geoordeelt om de twee pletmachines te bewegen voor het ijzer van de
smeedovens, en hiermede word wekelijks omtrend 220.000 N .P.
verwerkt.
Eene andere stoommachine van 30 paardekracht word gebruikt
om twee andere pletmachines te bewegen, om dit ijzer tot staafijzer voor de markt te verwerken.
De andere pletmachines hebben zeer verschillende krachten no-
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dig; die om bladijzer van het zwaarste soort te maken, vereischen
eene kracht van 50 tot 60 paarden, die om bandijzer enz. te maken
da,arentegen eene zeer geringe kracht.
- De zuiveringsovens (ralineries), waarvan 4 tot eene zulke grofsmederij no dig zijn, zijn dikwerf bij de hoogovens geplaatst, doch
ook somts bij de grofsmederij. Dezelve ontvangen hun wind van
de blaasmachine der hoogovens of van eene bijzondere.
Deze verschillende ovens en werktuigen zijn gewoonIljk in verschillende gebouwen geplaatst, volgens locale omstandigheden of
de smaak van de architekt, doch door eene voordeelige plaatsing
word het werk veel gemakkelijker.
De zuiverings-, smeed- en gloeyovens worden allen van vuurbestendige steenen gebouwd en met gegotene ijzere platen en bouten
zaam gebonden en verbonden.
De vuurbestendige steenen worden gebakken van de zuivere
klei, die in lagen onder en tusschen de steenkoollagen word gevonden. Deze word schoongemaakt, van alle vreemde deelen gezuiverd en zeer fijn gemalen, dan weI met water vermengd, gevormd,
gedroogd en ten laatsten gebrand. Dezelfde steen word voor de
hoogovens gebruikt, en op ijzerwerken van eenig belang worden
deze steenen zelf gemaakt, daar het transport dezelve anders zeer
kostbaar zoude maken en de vereischte hoeveelheid daarvan
groot is.
De zuiveringsovens worden gewoonlijk onder een groot dak geplaatst, dat op kolommen staat en van ijzer is en met ley of nog
beter met gesmeede ijzere platen bedekt is.
De smeed- en gloeyovens en alle reverbere-ovens, worden gewoonlijk zoo geplaatst, dat de vuurplaats met het asgat buiten
het gebouw is; dit heeft voordeelen: 1) is het gebouw koeler en 2)
is eene koelere lucht onder de rooster van de Reverbere-oven, hetwelk de trekking bevorderd.
De constructie dezer ovens en werktuigen zal door tekeningen
verduidelijkt worden 1), dus hier maar eenige woorden over de
werktuigen.
AIle de werktuigen, pletmachines, schaaren, hamers, worden
van ijzer gemaakt, grotendeels gegoten ijzer; dezelve worden op
sterke fondamenten geplaatst, en men poogt alle deelen zoo vast
te steIlen, dat geene beweging plaats kan hebben als die, welke
1) Deze ontbreken.
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men wenscht voort te brengen. De nodige snelheid word gegeven
en de kracht word overgebracht door getande raderen van gegoten ijzer, en de beweging word gelijkvormig gemaakt, dat een
hoofdvereischte is, doormiddel van zwaare gegotene ijzere raderen,
welke aan die as gehecht worden, welke de grootste snelheid heeft.
De pletmachines bestaan uit twee rollen van gelijke afmetingen,
waarvan de ass en horisontaal en evenwijdig aan elkander zijn, en
welke met eene gelijke snelheid zich tegen elkanderen omdraayen.
Deze rollen zijn Of cylindriek Of gegroefd, na de vorm welke men
aan het ijzer, dat daardoor moet gaan, wensoc ht te geven. Deze rollen zijn van gegoten ijzer en worden afgedraaid; die tusschen welke men het bladijzer beeindigd, zijn gehard, waardoor het bladijzervolmaakterenogladderword; deze rollen worden om die reden
in gegotene ijzere vormen gegoten, daar de gewoone in droog zand
worden gegoten.
Het geraamte, waarin de assen dezer rollen leggen, is van ijzer
en heeft schroeven, om de bovenste rol meer of minder neer te
kunnen houden.
De onderste rol word door het werktuig, zij het stoommachine
of waterrad, in beweging gebracht, en deze rol beweegd de bovenste door twee kleine getande raderen, waarvan op de as van elke
rol een is; indien de rollen moeten op verschillende afstanden kunnen gezet worden, zoo moeten deze getande raderen (pinions) op
eenige afstand van de rollen zijn en met deze door assen verbonden zijn, welke assen in en uit verbinding met de rollen kunnen
gebracht worden; de getande raderen moeten diepe tanden hebben, en dit alles, opdat het op- en neergaan der bovenste rol met
veel uitwerking heeft op de werking der getande raderen.
Deze rollen worden met zeer verschillende snelheden gedreven;
eenige maken maar omtrend 30 omdraayingen en andere tot 150
in een minuut ; hoe geringer de rol is in diameter en hoe dunner de
staaf is, die er door moet getrokken worden, hoe meer omdraayingen moeten de follen in eene minuut maken, opdat het ijzer zich
niet te veel verkoeld.
Hoe sneller de rollen gedreven worden, hoe voordeeliger is zulks;
indien eene genoegzame kracht dezelve drijft of hoe meer werk in
dezelfde tijd bij eene pletmachine gedaan word, hoe voordeeliger
is zulks, hoewel men dan eene in evenredigheid grotere kracht nodig heeft.
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De eerste pletmachine of die, welke gebruikt word om de ballen
van de smeedoven (pudling furnace) tot staven te trekken, heeft
gegroefde rollen en is omtrend 2 ellang en een half el in diameter,
word bewogen met eene snelheid van omtrend 30 tot 40 omdraayingen in een minuut; de groeven daarin zijn Of alle driehoekig Of
gedeeltelijk cirkelvormig en gedeeltelijk driehoekig; dezelve zijn
dan 30 tot 6 N. duim breed en half zoo diep.
De tweede pletmachine heeft vierkante groeven, en de uitstekende randen treden in de holtens van de andere.
De openingen of groeven, door welke het ijzer gaat, zijn ~an 5
tot 10 N. duimen breed en van 5 tot 1 N. duim diep; dit kan ver...
meerdert en vermindert worden door de afstand der cylinders. te
veranderen.
De volgende pletmachine of de derde heeft wederom halfronde
en driehoekige groeven, en de vierde zulkegroeven, als vereischt
word om de staven die vorm te geven, als vedangd word.
De scharen zijn van zulke kracht, dat de staven van 5 tot 10 N.
duimen in't vierkant daarmede zoowel koud alS gloeyend kunnen
doorgesneden worden; dezelve worden door de stoommachine bewogen, en weI door hulp van een uitmiddelpuntig wiel op de as, die
de pletmachines beweegt.
De hefhamers wegen gewoonlijk met de steel omtrend 4.000
N .P. en bestaan uit een stuk gegoten ijzer, worden aan het eene
eind opgeligt en vallen alleen door hun gewigt; omtrend 100 of 120
maal in een minuut worden dezelve omtrend een halve el hoog opgeligt.
De drukhamers zijn ligter, wegen 100 tot 500 N.P. en worden tegen een veer aangedrukt, die dezelve met verdubbelde snelheid
neerwerpt; dezelve maken van 100 tot 400 slagen in een minuut;
de steel is gewoonlijk van hout, doch ook somts van gesmeed ijzer.
Het gebruik dezer werktuigen, vooral van de pletmachines, hoe
eenvoudig zulks ook mag uitzien, vereischt veel ondervinding en
weI geoefende werklieden, eer men verwachten kan daarmede alles te doen, wat te Merthyr Tydfil gedaan word.
De werkman, die de smeedoven (pudling furnace) bediend,
sleept, als hij geroepen word, over een weg, bedekt met ijzere platen, de ballen wit gloeyend ijzer na de pletmachine; hier laat men
dezelve 10 of 12 maal door de eerste pletmachine gaan, en dit weI
met eene zoo groote snelheid, dat de 5 ballen van die oven in om-
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trend 6 minuuten tot staven getrokken zijn, want in omtrend 21uur moeten de ballen van 22 ovens of 110 ballen geplet zijn; deze
bal tot eene vierkante staaf getrokken zijnde, word in de tweede
pletmachine tot eene platte staaf gerekt van omtrend 2t ellengte,
9 N. duim breedte en ruim 1 N. duim dikte.
Deze worden nu nog gloeyend na de schaar gebragt, en nadat de
enden er afgesneden zijn, welke afzonderlijk met ander afval worden overgewerkt, zoo snijd men dezelve in stukken van omtrend
20 tot 40 N. duim lengte, na dat de staven lang zullen zijn, en deze
worden op elkander gestapeld in evenredigheid tot de dikte, die de
staaf krijgen zal, en in een gloeyoven (reverbere-oven) gegloeid,
waartoe maar omtrend 20' ( ?) nodig is; vervolgens worden deze stapels ijzer in de twee andere pletmachines uitgerold tot die afmetingen, welke vedangd worden.
In bijzondere gevallen, indien een ijzer van buitengewoon goede
kwaliteit vedangd word, als bijvoorbeeld voor de kettingkabels,
zoo worden deze staven nog eens tusschen de schaar in korte
enden gesneden, deze enden op elkander gestapeld, gegloeid
en nu tot de vedangde afmetingen gerold. Dit vermeerdert de
kosten aanmerkelijk, zoowel door de onkosten aan werkloon, voor
werktuigen, steenkolen, als ook door het verlies aan ijzer omtrend
4 procent, doch verbeterd het ijzer zeker aanmerkelijk in kwaliteit, hoewel niet zooveel als de vermeerdering in kosten bedraagd,
dus kan het ook alleen in die gevallen gedaan worden, waar zwaarte een aanmerkelijk nadeel is, zooals voor kabelkettingen, kettingbruggen en gedeeltelijk voor de scheepsbouw. Het is hier de
plaats niet over de details der bewerkingswijze van de verschillende soorten ijzer, als bladijzer enz., te spreken, daar alles volgens
dezelfde grondbeginselen bewerkt word.
Doch verdienen opgemerkt te worden verschillen in grondbeginselen, welke in eenige landstreeken Groot-Brittaniens of onder bijzondere omstandigheden plaats vinden.
Te Merthyr Tydfil word op de boven kort beschrevene wijze bijna al het staafijzer vervaardigd, dat na buitenslands word uitgevoerd, doch word ook van het aldaar zoo vervaardigde ijzer eene
aanmerkelijke hoeveelheid na Schotland en na eenige gedeeltens
Engelands geleverd; de Engelsche marine word daarvan in groote
deelen voorzien.
De hamer word hier zeer weinig gebruikt, en indien dit plaats
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heeft, is zulks gewoonlijk, omdat men afmetingen of vormen verlangd, die niet kunnen geplet worden, of waarvan de hoeveelheid
te gering is om daarvoor bijzondere rollen te maken.
In Staffordshire daartegen, waar na Zuid-Wallis de grootste
hoeveelheid staafijzer word gemaakt, hetwelk op ruim 60.000.000
N.P. mag geschat worden, en waar zulks vooral voor binnenlandsche consumptie word vervaardigd, word de hefhamer nog veelal
bij de vervaardiging van't gewoone staafijzer gebruikt. Overigens
stemd de handelwijze, de werktuigen enz., vrij nabij met die van
Zuid-Wallis overeen; alleen bespeurd men in alles eene inindere
graad van volmaaktheid, van goede order en goede behandeling.
Dit word veelal toegeschreeven aan de wijze, hoe de ijzerwerken
worden geadministreerd en gedirigeerd, dat de eigenaars veelal
niet op de ijzerwerken woonen, zelf dikwerf dezelve verpachten,
en dit voor weinige jaren, en deze pachters weer onderpachters
hebben enz.
Hierdoor pogen de directeurs dezer werken voor eenige jaren
groote winsten te maken, indien dit ook bijdraagd tot den ondergang van het werk, de ovens, de werktuigen enz.
En dit zelfde systeem regeerd alle de ondergeschikten, zelfs alle
de werklieden op deze werkplaatsen; de laatsten bijvoorbeeld, die
de smeedovens bewerken, stelen ijzer, waar zij kunnen, om meer
op te leveren en dus hunne nalatigheid tegemoet te komen en niet
minder als de bepaalde hoeveelheid te leveren, hetwelk bestrafd
word.
Te Merthyr Tydfil wonen daarentegen de eigenaars op de werken, verhuuren geen gedeelte daarvan, zondern houden het geheele werk en alle deszelfs·deelen onder hunne opzicht.
Het is aan eene zoo verwaarloosde directie toe te schrijven, dat
aldaar de bewerking van het ijzer in deszelfs details achter die te
Merthyr Tydfil staat.
De twee hoofdverschillen hierin zijn: eerstens, dat de werklieden, die het ijzer smeedbaar maken in de smeedoven (pudling furnace), hiertoe in't algemeen water gebruiken tot de verkoeling van
het ijzer, hetwelk met eene groote oxidatie en verlies aan ijzer gepaard is, doch dewerkman hetwerkveelligter maakt en bespoedigt.
Te Merthyr Tydfil word zulks niet als in bijzondere gevallen geduld, en de werkman word beloond in evenredigheid van de hoeveelheid, die hij oplevert.
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Tweedens word het ijzer van de smeedovens onder de hefhamer
gebracht, die boven beschreven is, in plaats van tusschen de eerste
pletmachine uitgerold te worden, zooals boven gemeld is; vervolgens gaat het door eene pletmachine (de tweede van Merthyr Tydfil), wordt daar uitgerekt, dan in platen gesneden, opgestapeld en
gegloeid, weer geplet enz., volkomen zooals boven beschreven.
Hier verdedigd men het gebruik van de hefhamer in zoover, en
. zegt, dat daarmede het droes beter uitgedrukt word en zulks een
voordeelige invloed op de kwaliteit van het ijzer heeft, doch is dit
zoo bij hun, zoo legd dit waarschijnlijk hoofdzakelijkaaneeneslegte behandeling in de smeedoven en slegt geconstrueerde pletmachines en hunne administratie, daar niemand eene verandering wil
maken, welke kostbaar is en geene groote voordeelen beloofd, tenminsten niet zoo groot om hun in een paar j aren te beloonen.
Dit word bevestigd, doordatop goed geadministreerde werken, als het fraaye werk van den heer Forster te Stourbridge 1),
volkomen gewerkt word als op de werken te Merthyr Tydfil, en uit
de mond van de heer Forster, een der beroemdste ijzerfabrikanten
Engelands, heb ik zoo als ook van de heer Crawshay, en verschillende andere [gehoordJ, dat het gehamerde ijzer inferieur is aan
het geplette en de hamer niet moet gebruikt worden als onder de
boven reeds genoemde omstandigheden, als men namentlijk ijzer
van zeer ongewone of bijzondere afmetingen vereischt of wenscht;
dat zulks iets stijver word en beter gepolijst kan worden, en in deze laatste gevallen moet noch maar de hamer het werk beeindigen, dat de pletmachine heeft begonnen. Op deze wijze zag ik eenig ijzer maken op het werk van de heer Forster.
Ook hiertoe wierd de hefhamer gebruikt; van de drukhameword noch te Merthyr Tydfil noch te Staffordshire naauwlijks eer
nig gebruik gemaakt; de weinige, die men vind, zijn zeer zwaare.
Doch aan de slegte administratie der meeste ijzerwerken van
Staffordshire moet men vooral toeschrijven, hoewel ook gedeeltelijk door de binnenlandsche consumptie, en vooral die van de fabriekstad Birmingham, datin de grofsmederijen van Staffordshire
groote vorderingen zijn gemaakt en veele uitvindingen gedaan
in het gebruik der pletmachine, want zooveele persoonen worden
aangespoord tot het invoeren van verbeteringen, die een spoedig
groot voordeel beloven.
1) Ligging onzeker. De rivier de Stour loopt door Kent.
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Hier worden gevonden de kunstige pletmachines, welke zoo veel
voortbrengen, waartoe vroeger de hulp des kunst nodig was en
die het werk des smits zoozeer verminderen en gemakkelijker, dus
ook goedkoper maken.
Jaarlijks worden aldaar in dien opzichte vorderingen gemaakt;
hier word het hoekijzer (angle iron) geplet van alle grootten, tusschen 2 tot 10 N. duim breedte en 2lijn tot 1 duimdikte, hetwelk
al het gehamerde ijzer zoowel aan stijfheid als sterkte en taaiheid
verre overtrefd; het gebruik daarvan breid zich dagelijks uit, en
zal zulks meer, zedert het van meer verschillende afmetingen werd
gemaakt.
Kortelings is eene verbetering in het pletten ingevoerd, welke
het werk van de geweermaker vermindert; bladijzer word geplet,
dat aan de eene zijde dikker is als aande andere in die evenredigheid als zulks voor de loop van het geweer vereischt word, zoodat
nu dit niet meer behoefd afgeslepen te worden, hetwelk met veel
arbeid en verlies aan ijzer gepaard was.
In Staffordshire zijn de ijzerwerken opgekomen, en hebben zich
uitgebreid met die van Zuid-Wales, daar dezelfde uitvindingen
en verbeteringen op beide invloed hadden, doch daar Staffordshire zelf in deszelfs fabrieken zeer veel ijzer verbruikt en het niet zoo
gelegen legd ter uitvoer na buitenslands door de kosten van het
vervoer op een lang kanaal, zoo moeten deszelfs producten altijd
geregeld worden na die binnenlandsche consumptie; hierdoor
word een groot gedeelte van het staafijzer tot fijne staafjes geplet
voor de spijkerfabrieken, welke zeer aanmerkelijk zijn.
Ook moet daardoor veel gietijzer in die toestand verbruikt worden.
Dit vind nog meer plaats in de gedeeltelijk vervallene ijzerwerken van Shropshire; de voornaamste daarvan zijn bij Coalbrookdale 1), en het product van veele hoogovens word in die toestand
verzonden en word in de gieterijen van London en andere plaatsen
verkozen boven eenig ijzer, dat in de markt koomt.
De grofsmederijen van Shropshire werken meestal zooals die
van Staffordshire, doch staan noch verder achteruit en hebben
niet die verbeteringen in de pletmachine, welke de grofsmederijen
van Staffordshire beroemd maken.
In de grofsmederijen van Yorkshire, bijzonder bij Sheffield,
') Zie bladz. 31.
ECON.-HIST. JAARBOEK IX.
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word de hamer veel gebruikt, doch vooral de drukhamer voor het
vervaardigen van staafijzer voor de staalfabrieken en in de staalfabrieken. Ook voor het vervaardigen van staafijzer voor bijzondere doeleindens, waartoe gehamerd ijzer beter word gehouden,
vooral voor de fabrieken van Sheffield enz. Dit is altijd eene onbeduidende hoeveelheid.
De overige grofsmederijen Engelands en die van Schotland
stemmen in het hoofdzakelijke met de reeds beschrevene overeen.
Hier is altijd gesproken van de grofsmederijen, alwaar gietijzer
met steenkool vervaardigd en alleen steenkool tot de bewerking
van het ijzer word gebruikt.
Eene geringe hoeveelheid steenkoolgietijzer word met houtskool
of gedeeltelijk met houtskool en deels met steenkool verwerkt, en
eene nog geringere hoeveellieid word van inlandsch houtskoolgietijzer gemaakt, en dit word uitsluitend met houtskool verwerkt;
tot de verwerking van het Zweedsche ijzer, dat ingevoerd word,
word zoowel steenkool als houtskool gebruikt.
Het steenkool-gietijzer word voor eenige doeleindens in Engeland nog altijd met houtskool verwerkt, als bijvoorbeeld tot het
vervaardigen van blik; dan word het ijzer omtrend evenzoo behandelt als aan de vaste wal van Europa en word onder ligte hefhamers tot korte en dikke platen verwerkt, welke vervolgens in
pletmachines uitgerold worden, na in gloeiovens (reverb ere-ovens)
verhit door de vlam van steenkool, gegloeid te zijn.
Hierdoor levert men een zeer taai en glad ijzer op, volkomen geschikt voor blikfabrieken.
Ook word houtskool gebruikt ter verwerking van eenig steenkool-gietijzertot staafijzer op eenige oude werken, welke in vroegere tijden staafijzer gemaakt hebben voor de markt, hoewel zij dit
niet meer kunnen doen om de kosten, doch altijd noch het staafijzer voor hunne eigene consumptie maken, zooals bijvoorbeeld op
de Carron-ijzerwerken; hier heeft men nu hamers en de geheele oudeinrigting;"pletmachines op te rigten is te kostbaar voor die onbeduidende hoeveellieid; dus werken dezelve voort op de oude
wijze, gebruiken houtskool, indien zij het tot redelijke prijzen kunnen bekomen, en anders verkoelde steenkool, en bewerken het geheel, zooals boven beschreven is en als gebruikelijk was, toen
reeds steenkool wierd gebruikt, doch de heer Cort zijne uitvindingen niet had gedaan.
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Het gietijzer, dat de twee houtskool-hoogovens van Groot-Brittannien opleveren, word alles door houtskool verwerkt, omtrend
zooals bij ons .gebruikelijk is, en vroeger alleen onder de hamer;
doch men is begonnen dit ijzer met het grootste voordeel te pletten.
De kwaliteit is hierdoor zeer verbeterd en dit heeft een bewijs
opgeleverd, dat de pletmachine dezelfde voordeelige invloed op
de kwaliteit van het met houtskool vervaardigde ijzer heeft, als
dezelve op het steenkoolijzer zoo duidelijk getoond heeft, en hierdoor is het vooroordeel uitgeroeid, dat in Engeland bestond tegen
het gebruik der pletmachine voor het houtskoolijzer, en verders is
daardoor bewezen, dat houtskoolijzer, indien geplet, in allen opzichten, behalven de prijs, te verkiezen is boven steenkoolijzer.
Een zeer korte en oppervlakkige schets is hier gegeven van de
toestand der ijzerwerken Groot-Brittanniens, doch het is mij onmogelijk voldoende aan te tonen, welke voordeelige invloed de
verbeterde bewerkingvan het ijzer op de fabrieken en scheepsbouw
en daardoor op de rijkdom, bloei en magt der natie gehad heeft.
Groote mannen hebben reeds gezegd, dat de civilisatie der natien voortgeschreden is met de bewerking van het ijzer en het gebruik van hetzelve.
Hier is een duidelijk voorbeeld daarvan; de grootste uitvindingen en verbeteringen, in de lade en 19de eeuw in Engeland gemaakt, zijn gedeeltelijk voortgesprooten uit de verbeterde bewerkingswijze van het ijzer of zouden toch zeker zonder deze niet
plaats gehad hebben.
En nog grotere verbeteringen moeten hieruit verwagt worden;
de kennis van de voordeelen om ijzer te gebruiken zijn nog niet algemeen genoeg verspreid om al deszelfs invloed te toonen, en de
prijs is nog niet laag genoeg en vooral niet gestadig laag genoeg.
Eenige der voornaamste verbeteringen, die uit de tegenwoordige lage prijs van het ijzer, omtrend /7.- de 100 N .Ponden, en de
voortreflijke en gelijkvormige kwaliteit moeten voortvloeyen, zijn
de algemeene en bijna uitsluitende aanwending van ijzer in plaats
van hout voor de scheepsbouw en de huizeIi, bruggen enz. ; het algemeene gebruik van ijzere spooren, en wagens tot vervoer .der
goederen (waar geene kanaalen zijn) en ook van den reiziger; verders de algemeene voorziening van zoet water, gaslicht en hitte of
warmte van aile huizen in de steden der noordelijke landen.
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Deze mogen wij omtrend met zekerheid vooruitzien met die zelfde zekerheid, met welke men voor 25 jaar voorspellen konde, dat
die voortreffelijke kracht, de stoommachine, ook eens zoude gebruikt worden tot het voortstuwen der schepen, en met welke men
nu bepaald kan zeggen, dat spoedig de zeilvaartuigen op elk punt
verdrongen zullen worden door stoomschepen, welke de reizen zullen bespoedigen en zeker maken, en als het ware de verre landen
nader bij ons brengen, en door de meerdere verbinding de civilisatie der overige werelddeelen meer bevorderen, als alles wat tot nu
toe daartoe gedaan is.
De voordeelen, welke de scheepvaart uit de aanwending van ijzer tot den bouw der schepen mag trekken, is onberekenbaar; de
duurzaamheid derzelve zal veroorloven veele verbeteringen in te
voeren, waaraan men nu niet denkt.
Door de grotere sterkte van het ijzer in vergelijking van deszelfs specifique zwaarte, indien het behoorlijk aangewend is, welke weI het dubbelde en meer kan zijn als die van het eikenhout,
kan men de schepen eene aanmerkelijke mindere diepgang geven;
schepen van 80 stukken zullen kunnen gebouwd worden, die niet
meer als 12 voet diep gaan'; dit is waarlijk van belang voor dit
land, waar men geene schepen van die sterkte als die onzer buuren
bouwd of heeft gebouwd wegens de ondiepte onzer zeegaten.
De groote duurzaamheid en sterkte, benevens middelen, die
men dan kan aanwenden, zouden bijna alle die ongelukken voorkomen, die nu plaats hebben, en van lek worden, van stranden of
verbranden van schepen zoude men zelden horen.
De spoed der schepen zoude toeneemen in evenredigheid dat de
diepgang afneemt.
lndien niet gelijke, doch ook groote voordeelen heeft men te
verwachten van de aanwending van het ijzer in de gebouwen, fabrieken en tot alle verdere doeleindens.
Het zoude overtollig zijn daarvan hier bewijzen te willen geven,
deze spreken te duidelijk uit dat wat reeds hierin gedaan is.
Van meer aanbelang zoude het zijn om hier aan te tonen in hoeverre de Engelsche bewerkingswijze hier te lande aanwendbaar is
en voordeelen daarbied en welke de beste middelen zouden zijn dit
hier in te voeren.
Doch om het eerste grondig te beoordeelen ontbreekt mij de nodige locaale kennis, en het laatste hangt, van zooveele bijzondere
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omstandigheden af, dat ik zulks volstrekt niet kan beoor, deelen.
Daar de Zuidelijke Provintien rijke mijnen van voortreflijke
kool bezitten, alsook klei-ijzersteenen, en weI waarschijnlijk dezelfde soorten, die men in Engeland aantreft, daar de kolenmijnen
van beide landen blijken dragen van dezelfde vorming te zijn, zoo
bestaat er bijna geen twijfel aan, of men kan aldaar met hetzelfde
voordeel als in Engeland steenkool in de hoogoven gebruiken, alsook tot het oversmelten van gegoten ijzer, en het staafijzer gedeeltelijk met houtskool en gedeeltelijk met steenkool en de pletmachine bewerken, in welk geval wij voordeelen boven de Engelsche
ijzerwerken moeten hebben, zoowel wat betreft de deugd van het
staafijzer als de prijs; en in het gietijzer, wat de kwaliteit betrefd,
kunnen wij gelijk staan, doch zulks tot een lagere prijs leveren,
daar de dagloonen hier zooveellager zijn als in Engeland en bijna
de geheele kosten van het ijzer uit dagloonen bestaan. Het is te
vermoeden, dat hier te Ian de goed staafijzer kan gemaakt worden
voor f 4.- de 100 N .Ponden.
Wat betreft de middelen om deze bewerkingswijze hier of geheel
of gedeeltelijk in te voeren, moet ik ook opmerken, dat geene onoverwinnelijke zwarigheden hiertegen bestaan.
De grootste zwarigheid is zeker, en zal altijd zijn, gebrek aan
kundigheden, daaruit voortspruitende vooroordeelen; het eerste
is door een voorbeeld te geven te verminderen, en het tweede verdwijnd daarvoor zeer spoedig geheel.
Dit heeft Rusland reeds voor lang gedaan.
De ijzerwerken Ruslands waren in't jaar 1787 noch op omtrend
dezelfde voet als die van Zweden, en hoewel veel ijzer uitgevoerd
wierd. zoo stond zulks doch bekend als veel slegter a1s het Zweedsche, en groote hoeveelheden verwerkt ijzer wierden aan alle zijden van dit uitgestrekte land ingevoerd: Engeland, Zweden,
Duitschland, Polen zonden ijzerwaren na Rusland, doch nu is dit
door de pogingen van Ruslands vorsten bijna geheel weggenomen
en Rusland voert groote hoeveelheden ijzer uit, hetwelk op veele
plaatsen voor beter als het Zweedsche en Engelsche gehouden
word. Deze uitvoer, die eerst vooral na Engeland zelf was, zal welligt veel vermindert zijn, vooral door de vorderingen, nu gemaakt
inEngeland in de grofsmederijen, en de zoo lage prijzen, waarvoor
zij goed staafijzer kunnen leveren, doch deze werken in Rusland
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zijn ook op de weg om zich te verbeteren en zullen waarschijnlijk
niet staan blijven.
Reeds in't jaar 1703 wierd door Peter de Groote eene geschutgieterij aangelegd te Petrosawodsk 1), doch deze geraakte in verval en stond stil tot 1774. Catharina de Tweede wende .veele pogingen en grote kosten aan om dezelve te verheffen. Hier wierd
het geschut nog uit de houtskoolhoogoven gegoten.
Van't jaar 1774 tot 1787 had men weI gewerkt, doch bijna al1es
vrugteloos, bijvoorbeeld van 97 zesendertigponders, 8 dertigponders en 5 vier en twintig-ponders waren maar 6 zes en dertig-ponders te gebruiken, en reeds had men omtrend 10.000.000 N .P. gietijzer vergaderd, dat te slegt was om op de daar gebruikelijke wiF
zen om te gieten.
Nu liet Catharina de Tweede van Schotland de toen beroemdste
ijzergieter koomen, de heer Gascoigne van de Carron-ijzerwerken.
Om deze man te bekomen ging men over hem een tractement van
£ 2500.- of omtrend 130.000.- 's jaars te betalen, behalven
noch de helft van hetgeen de gietwaren minder als 2 roebels het
poed 2) (datis omtrend 112.-de 100 N.P.) zouden kosten. Dit contract was maar voor 3 jaar gemaakt, doch zoo groot yond men het
voordeel, dat Rusland hieruit trok, dat zulks toen nog voor 4 jaar
verlengd wierd, en de extra-winst, die de heer Gascoigne in de 7
jaar ontving, beliep ruim 1300.000.-. Hij had 12 werklieden medegebracht, voor welke hij ook een goed tractement ontving.
De heer Gascoigne liet terstond gegotene ijzere luchtpompen,
na die van de Carron-werken gemaakt, bij de hoogovens van Petrosawodsk (nu Alexandrofsk) plaatsen. In't jaar 1788 was dit gereed, en het voordeel bleek zoo klaar, dat in't volgende jaar wierd
dit voorbeeld reeds door particulieren gevolgd.
Verder voerde de heer Gascoigne het gebruik der reverbereovens in tot het oversmelten van het ijzer, en kon hierdoor bijna al
het oude, afgekeurde gietijzer van zijne voorgangers oversmelten;
omtrend 3.000 stukken geschut heeft hij in die 7 jaar laten gieten.
Het geschut kon ligter gegoten worden, en wierd zoo omtrend
12 procent, doordat het ijzer van de reverb ere-oven sterker is als
dat van de hoogoven.
De heer Gascoigne bracht de Russische hoogovens en ijzergieterijen en grofsmederijen tot die graad van volmaaktheid als de En1) Nu Alexandrovsk in Zuid-Rusland, ten Z. van Jekaterinoslav.

") Hs.: pond.
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gelsche toen waren, en daardoor heeft Rusland nu ook steenkoolhoogovens, en weI meer als eenig ander land van Europa na Engeland.
Hoeveelhierin 7 jaar gedaan is, toond met zekerheid aan, dat,
indien krachtige middelen aangewend worden, maar zeer weinige
jaren nodig zijn om de ijzerwerken van de Nederlanden te verheffen tot die hoogte, waarop de Engelschen nu staan, wanneer zij de
ijzerhandel op veele plaatsen der aarde moeten krijgen, daar zelfs
Engeland niet tot zulke lage prijzen, noch zulk deugdzaam ijzer
zal kunnen opleveren als dit land, hetwelk mag verwagten daaruit
nog grotere voordeelen te trekken als Engeland nu geniet.
G. M. ROENTGEN.

II.

BERIGT VAN DEN TOESTAND DER IJZERWERKENIN DE WAALSCHE PROVINCIEN EN VAN DE VERBETERINGEN, W AARVOOR DEZELVE VATBAAR ZIJN, EN DE MIDDELEN, DIE AAN TE WENDEN
ZOUDEN ZIJN OM DIE VERBETERINGEN OP DE SPOEDIGSTE, ZE-

KERSTE EN MIN KOSTBAARSTE WIJZE UIT TE VOEREN 1).

De ijzerwerken van de Waalsche provincien hebben door de politieke betrekkingen, waarin zich deze provincien geplaatst gezien
hebben, in belangrijkheid en bloei groote veranderingen ondergaan, zonder dat deze eene merkbare invloed op derzelve volmaking gehad hebben, en de gunstigste tijdstippen voor deze fabrieken waren welligt de ongunstigste voor hunne volmaking.
Zeer geringe, j a onbeduidende veranderingen, die verbeteringen
kunnen genoemd worden, schijnen in de laatste 2S jaren in de bewerkingswijze van het ijzer in die provincien plaats gevonden te
hebben, terwijl in hetzelfde tijdstip de naburige Engelschen, gedeeltelijk door politieke omstandigheden genoodzaakt, doch grootendeels doordat eens het spoor tot verbetering gevonden was en
het aanwenden dezer verbeteringen schatten aan de ondernemer
beloofde, hunne ijzerwerken, niettegenstaande de moeil,ijkheden,
die de natuur in den weg leide, tot eene verwonderlijke trap van
volmaaktheid brachten en hierin aIle natien van Europa overtreffen, zelfs die, welke door een veel grootere rijkdom aan ijzererts,
hout en kracht en andere locaale voordeelen grootelings boven
hun geplaatst zijn.
') Uit Rotterdam; verkeerdelijk gedateerd 7 Januari \822; zie mijn Inleiding, 8.
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Onder deze behooren vooral genoemd te worden de inwoners
van de Waalsche provincien; de productie, die die landstreek opleverd, maken dezelve oneindig veel geschikter om de voornaamste zetel der ijzer-fabriekaadje Europens te worden dan Engeland,
welk land dit alleen geworden is door de groote ontdekkingen en
verbeteringen,die aldaar gemaakt zijn, doch niet door eene gunstige legging of door rijkdom aan goede soorten van ijzerertse, noch
door overvloed van hout of laagte van werkloonen of eenig ander
voordeel door localiteit of omstandigheden aangeboden; de verbeteringen en ontdekkingen, die daar gemaakt zijn, zijn grootendeels
te danken aan het gebrek van hout, dat in de voorlaatste en laatste eeuw zoo sterk toenam.
Diergelijke moeilijkheden schijnen altijd kragtiger op verbeteringen te werken als de grootste voordeele, die de natuur of politieke omstandigheden kunnen aanbieden.
Zoo zag men ook in de Waalsche provincien, toen dezelve aan
Frankrijk gehecht waren of hun ijzer in Frankrijk een voordeelige
markt yond, geene belangrijke pogingen tot verbeteringen maken; de weinige, die gemaakt wierden, strekten aIleen tot vermeerdering van de hoeveelheid ijzer [en tot] de vermindering van de
nodige hoeveelheid hout, zoowel door de hoeveelheid brandstoffen
in evenredigheid van het product gietijzer uit de hoogoven te verminderen, alsook door eene gedeeltelijke aanwending van steenkool in plaats van houtskool in de grofsmederijen, en het eenige
doel hiervan was de hoeveelheid ijzer, die een fabrikant kon opleveren te vermeerderen, waartoe men dikwerf de goede kwaliteit
opofferde. Om hiertoe de noodige kracht te bekomen, wierden verschillende interessante werke aangelegd om watervallen te vormen en groote hoeveelheden water te verzamelen door het afdammen van vaIleien, waardoor beeke stroomden enz. En eindelijk
wierden overal grofsmederijen geplaatst, waar maar een waterval
te vinden was.
Met dit doel wierden ook de lugtpompen ingevoerd in plaats
van de leere blaasbalge en men begon de slakken van de hoogovens te stampen, om uit dezelve te zoeken het ijzer, dat daarmede mechanisch verbonden was.
Deze verbeteringen zijn bijna de eenigste, die in 'dat geruime
tijdstip gemaakt zijn, toen voor het ijzer uit die landstreek een
voordeelige markt bestond, welke door politieke omstandigheden
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veroorzaakt wierd en verloren ging, zodra Zweedsch, Duitsch, En~
gelsch ijzer in dit en de omliggende lande kon ingevoerd worden 1).
De in hun onvolmaakte toestand bloeiende ijzerwerken vervielen plotseling, doordat zij niet in staat waren te wedijveren met de
meer volmaakte Engelsche of de deels meer volmaakte, deels in
gunstigere omstandigheden geplaatste overige vreemde ijzerwerke, en dit des te spoediger, doordat de eigenaars sedert veele jaren
gewoon waren zeer groote winste te hebben en gedeeltelijk zoo
vermogend waren of in zulke omstandigheden, dat de geringe winste hun niet de moeite waard waren om daarvoor groote pogingen
te doen; bijzonder daar zij gepaard moesten gaan met eerste uitlagen en zij, nog altijd door eigenbelang verblind, hoopten, dat het
gouvemement zulke maatregelen zoude kunnen treffen, die hunne
fabrieken tot hun vorige bloeiende toestand zouden verheffen,
door vreemd ijzer uit te sluiten en het onze een ingang in Frankrijk
te geven, terwijl zij moesteil beseffen, dat het laatste waarschijnlijk niet altijd van het gouvemement afhangd en het eerste geen
verstandig gouvemement ver kan voeren, daar zooveele der belangrijkste takken van industrie daaronder lijden en het nadeel
daarvan naar een zeker tijdverloop met verdubbelde kracht op de
ijzerwerken zelfs neerkomt, doordat de ijzerwerken onder zulke
omstandigheden zich niet verbeteren, dus de konsumptie van ijzer
in een land verminderd in plaats van te vermeerderen, en door politieke veranderingen doch in verloop van tijd het ijzer van buitenslands zich moet introduceeren.
Niettegenstaande dit alles ziet men nu reeds verschillende emstige pogingen om de ijzerwerken in de voomaamste deele te verbeteren en de groote uitvindingen, die de Engelschen gemaakt
hebben, op onze ijzerwerken over te brengen; doch geschied zulks
met nog zeer weinig succes, hetwelk voomamelijk toe te schrijven
is aan de groote onkunde, die in dat yak en in de daarmede zoo
naauw verbonden kunst, de mechanika, onder de ijzerfabriekanten van dit land heerscht; eene onkunde, die een nabij zeker gevolg
moet zijn van de toestand der ijzerwerken in de laatste 25 jaren,
in welke, door een zoo zekere als voordeelige markt, de eigenaar
derzelve schatten verdienden, zonder de noodzakelijkheid van
verbeteringen en daartoe nodige kundigheden te voelen.
Hierdoor ziet men den zoon van den tegenwoordigen ijzerfabrie1) Bedoeld wordt,.na de opbeffing van bet Continentaal stelsel bij Napoleons val.
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kant niet op het etablissement of op academien om mineralogie,
chimie en mechanika te studeeren, maar in die scholen, waar hij,
als de rijke lediglooper een schijn van geleerdh~id verkrijgd door
eene oppervlakkige kennis van de oude talen, die hij nooit gebruiken zal, van vreemde gewesten, die hij nooit zien zal, en van de
geschiedenis der oorlogen, waaruit hij nooit nuttige gevolgtrekkingen kan maken.
En het gerioge succes, dat de pogingen van eenige fabriekanten,
om de Engelsche behandeling na te volgen, nog gehad hebben,
heeft de overtuiging nog niet algemeen genoeg verspreid, dat deze
wijze wezentlijk zooveele voordeele aanbied en het noodzakelijk is
deze wijze ook te pogen te volgen en dus de daartoe noodige kundigheden te zoeken, en de ijzerfabrikant is in't algemeen nog niet
zoover om deszelfs onkunde te zien en de nadeele, .die daaruit voor
hem voortvloeien.
De hoogst ellendige wijze, op welke eenige pogen de Engelsche
methode, het ijzer te bewerken, na te bootsen, zouden oorzaak
kunnen zijn, dat andere zelfs afgeschrikt werden door eene gevolgtrekking, dat zulke voor dit land niet toepasselijk zij, had de Engelsche methode niet zulke zeer groote voordeele, dat zij nog altijd
een voordeeliger resultaat opleverd als de oude wijze en wij dus
zien, dat de fabriekant, die daar eens mede begonnen is, hetzelve
op eene uitgebreidere wijze voortzet; en des te meer is het te beklagen, dat zij door een zoo groot gebrek aan kennis hun ijzer,
hunnen tijd en hunne kapitalen in zoo slegt gedirigeerde pogingen
verkwisten 1).
Om dit duidelijker te toonen zal het noodzakelijk zijn de toestand der tegenwoordige oude ijzerwerken en der verbeterde eenigsints te beschrijven, eer overgegaan wordt tot de betoging, dat
die provincien vatbaar zijn om ijzerwerken te hebben in alle opzichten gelijk en in veele superieur aan die van Groot Brittannien.
De groote overvloed van ijzerertse van verschillende soort, die
in zooveele deele van deze provincien gevonden wordt, en de voortreffelijke kwaliteit van de meeste is weI oorzaak, dat de wijze, die
op te delven en aan de hoogovens te leveren, nog zeer agteruit is;
geene etablissemente vind men, waar dezelve op eene groote schaal
worden geexploiteerd en waar, door goede middelen van vervoer,
deze tot een lagen prijs kunnen geleverd worden; de hoogovens be') Bedoeld wordt Hanonnet te Couvin in de provincie Namen; zie de Inleiding.
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talen dus de ijzerertse tot een veel hoogere prijs als dit noodig zoude zijn.
Doch wordt zulks nog meer yeroorzaakt en bezwaard door de
plaatsing der hoogovens.
Deze zijn hun oorspronk verschuldigd aan tijden, in welke geene
andere krachten bekend waren als die van de menschen en beesten
of van watervallen; de laatste kracht is dus ook de algemeen gebruikte beweegkracht geworden voor de hoogovens van dit en andere lande.
De hoogoven vereischt het geheele j aar door eene zekere hoeveelheid beweegkracht voor deszelfs blaaswerktuig; in het algemeen vind men op zeer weinige plaatsen een stroom of waterval,
die het geheele jaar door eene genoegzame kracht behoud; dus
wierden plaatsen gezocht, waar men door het aanleggen van dammen, reservoirs en waterleidingen zich verzekeren kon van tenminsten in gewoone jaaren altijd eene bepaalde kracht te hebben;
de grootere kracht, die men dan nog in een groot gedeelte van het
jaar heeft, word verbruikt voor het bewegen der werktuigen der
grofsmederijen, welke dan bij gebrek aan water gedeeltelijk of geheel stil staan.
Hierdoor vind men de hoogovens overal verspreid en weI dikwed ver van de riviere af, in valleien tusschen met hout bedekte
heuvels ingeplaatst, waar niet eens een goede weg heenloopt, soms
een weg, die maar een gedeelte van het jaar bruikbaar is, en daarbij dikwerf op een aanmerkelijke afstand van het ijzererts, zoodat
de kosten te groat zouden zijn voor dit doel een goede weg aan te
leggen bij eene zoo geringe hoeveelheid ijzererts, hetwelk een of
twee dezer kleine hoogovens verbruikt.
Doch de hooge prijs der ijzerertse is bij ver na het eenige nadeel
niet, hetwelk hieruit voortvloeid; doch door de armoede der personen, die deze ijzerertse opdelven, de kleine schaal, waarop zulks
geschied, wordt tot geene verdere diepte gegaan als die, welke bereikt kan worden zonder de hulp van werktuigen om te pompen
enz., niettegenstaande dat het bekend is, dat de ijzerertse op eene
grootere diepte in goede kwaliteit en in prijs vermeerderen, zoodat
in bijzonder drooge jaaren, wanneer men op die wijze dieper kan
gaan, die ijzerertse opgebracht worden en ook een hoogere prijs
behalen.
Nadeele, die hier aileen uit een gebrek aan kracht voortvloeien,
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zouden geheel kunnen weggenomen worden door de aanwending
der stoommachine, zooals nader zal aangetoond worden.
Deze ijzerertse vereischen grootendeels gewasschen te worden
"m dezelve te zuiveren van de veele vreemde deelen, die zij bevatten; dit geschied gewoonlijk aan de rivier door een groot getal van
werklieden, en is dan zeer kostbaar, of door een kleine val van water; ook wierd de erts gedeeltelijk gebroken, of in deszelfs natuurlijke toestand, of na gecalcineerd 1) te zijn ; het gebruik der ijzerertse te calcineren is zeer voordeelig en is eene verbetering, die
zich meer en meer uitbreid; doch de wijze, hoe zulks geschied, is
nog ten hoogsten gebrekkig, waardoor zulks dikwerf naauwlijks
een voordeligen invloed op dit ijzererts heeft.
Alle deze toebereiding maakt de erts, eer dezelve in de hoogoyens komt, zeer kostbaar, nogthans maar van eene inferieure kwaliteit in vergelijking met de erts, die het land opleverd en wat dezelve zijn kon na eene goede behandeling ondergaan te zijn.
Het tweede materiaal en door deszelfs kostbaarheid het belangrijkste, dat in de hoogoven gebruikt word, het hout, dat reeds een
zeer hooge prijs heeft, word, eer het in de vorm van houtskool aan
de hoogoven gebracht word, nog veel hoger in prijs door de veele
handearbeid, die daaraan is, en het veele vervoer.
En niettegenstaande alles wat van de uitgebreidheid der bosschen van die landstreek gezegd word, is het zeker, dat de noodige
hoeveelheid hout voor de hoogovens en grofsmederijen aan derzelver vermeerdering een limiet stelt, doordat bij eene vermeerdering derzelve de stijgende prijs van het hout ook de prijs van het
ijzer doet stijgen, en dus het produceeren van eene grootere hoeveelheid ijzer geheel verbied, waar vreemde mededinging bestaat.
en zelfs, waar geene mededinging bestaat, door de vermindering
van komsumptie bij verhoogde prijze.
En door de gestadige vermindering van de hoeveelheid hout.
die die landstreek zoowel als andere kan opleveren, zouden de
ijzerfabrieken zich moeten verminderen in plaats van vermeerderen, zooals de gestadig zich vermeerderende komsumptie eischt.
Het gebruik van hout in de hoogovens en grofsmederijen is dus
de hoofdoorzaak, dat onze producatie van ijzer altijd zeer gelimiteerd moet blijven, daar dit de prijs van het ijzer zoo hoog houd.
dat aan geene uitvoering na vreemde lande, waarheen ook Enge1) Met kalk vermengd en verhit.

AANGAANDE DE IJZERINDUSTRIE

109

land ijzer kan zenden, te denken is, en de markt in het eigene land
alleen kan behouden blijven door inkomende regten op het vreemde ijzer.
Zonder deze hulp zouden onze ijzerfabrieken, op de tegenwoordige voet, niet eens kunnen wedijveren tegen die van Zweden,.
Rusland en Duitschland.
Het derde materiaal, dat in de hoogovens gebruikt word, het
smeltmiddel, is hier gewoonlijk of altijd kalksteen, en is overvloedig genoeg om geene kosten van aanbelang te veroorzaken.
Het vierde en laatste materiaal, dat eene zeer voorname rol in
de smelting van ijzererts speeld, de lucht, word weI in genoegzame
overvloed overal gevonden en is zeker in die landstreeken niet inferieur in kwaliteit, doch kan in't algemeen niet in genoegzame
hoeveelheid met voldoende regelmatigheid en snelheid in de hoogoven gedreven worden om een voordeelig resultaat op te leveren,
door het gebrek aan goede blaaswerktuigen.
De konstructie derzelve is zederd eenige tijd aanmerkelijk verbeterd; de leere blaasbalgen zijn vervangen door luchtpompen, en
in deze is een aanmerkelijke voortgang gemaakt; veele zijn reeds
van gegoten ijzer en cylindriek, de lateren zelfs reeds uitgeboord,
doch zijn verschillende noch vierkant en in steen.
De wijze dezelve te bewegen, is ook verre van volmaakt en de
luchtstroom, die zij voortbrengen, kan niet regelmatig genoemd
worden 1).
Hoewel de konstructie der blaaswerktuigen nog verre af is van
de volmaaktheid, die zij konden hebben, zoo is dit hun geringste
gebrek; de reden hunner onvoldoendheid bestaat in het gebrek
van kracht en in de onzekerheid van altijd zeUs die geringe kracht
te hebben.
Dit gebrek heeft men, zooals ik reeds boven heb aangehaald, op
veele kostbare en ingenieuse wijzen pogen te verhelpen, doch is
zulks bij verre niet genoeg en niet algemeen genoeg gereiisseerd.
Een gevolg daarvan is, dat de groote der hoogovens zeer bepaald blijft, het ijzer verschillend in kwaliteit is en bij gebrek aan
water gewoonlijk in de zomer niet alleen zeer in kwaliteit verminderd, maar ook in hoeveelheid, en de prijs, waarvoor zulks kan geleverd worden, daarentegen zeer toeneemd door de groote konsumptie in houtskool.
1) In hs. staat: .. onvolmaakt" en "onregelmatig".
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Dit gebrek aan water is bij verschillende hoogovens zeer verschillend en ook niet aile j aren hetzelve, doch gaat het soms bij
eenige zoover, dat toevlugt moet genomen tot de kracht der menschen . ter beweging van de blaaswerktuigen, om de hoogoven
maar niet geheel te doen stilstaan, daar het verlies, daarmede gepaard, zeer groot is, en men dagelijks op regen hoopt. Doch het geringste nadeel hiervan is dit temporaire gebrek aan kracht; grOOter is het nadeel, dat daaruit voortspruit, dat de hoogovens zoo
klein zijn, en een voor die geringe groote nog veel te kleine blaaswerktuig hebben, en dus altijd te weinig lucht.
Dit is de toestand, in welke onze hoogovens zich nu bevinden in
betrekking van het ijzererts, dat zij te versmelten hebben, en de
materialen, die daartoe noodig zijn. Deze veroorloofd hun dus nu
niet om het gietijzer zoo goed en goedkoop te leveren, als zulks
wenschelijk en uitvoerbaar is.
Doch ook de verdere bewerking is aan veele verbeteringen onderhevig, die de prijs verminderen kunnen en de kwaliteit verbeteren.
De kundigheden der directeurs of eigenaars van hoogovens zijn
in het algemeen niet uitgestrekt genoeg om deze zoo moeilijke operatie te doorgronden en op de beste wijze te dirigeren; hiervan leveren hunne result at en de bewijzen op.
Ook leven de eigenaars der hoogovens dikwerf niet bij dezelve
en laten de directie over aan ondergeschikten, die noch de genoegzame kundigheden daartoe, noch voldoende ijver of belang daarbij hebben.
De gewoonte, hoe het in vroegere tijden gedaan is, is bijna de
eenigste leiddraad, behalven waar het eigenbelang der geemployeerden verandering veroorzaakt, die zelden gunstig is.
Welke geringe voorderingen aldaar nog in de kunst, het ijzererts te smelten, gemaakt zijn, moet genoegzaam daaruit blijken,
dat men uit de ijzererts bij de smelting in't algemeen, volgens het
gezegde van de hoofdingenieur der mijnen, maar! van de hoeveelheid ijzer, die zij bezitten, in gietijzer bekomd; t gaat verloren en
is gedeeltelijk mechanisch en ook gedeeltelijk chimisch verbonden
met de droes of gesmoltene vreemde deelen.
Verder, dat die droes zoo dik en weinig vloeibaar is, dat hetzelve dikwerf uit de oven moet gehaald worden en veel reeds gesmolten ijzer belet door te vailen en zooveel verkoeld, dat het daarin
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hangen blijft, waarom men ook later die droes stampt en de ijzerdeelen daarvan afzonderd.
Dit legt alleen aan de niet welgeevenredigde vermenging van de
verschillende ijzerertse, houtsoorten en smeltmiddelEin, en heeft
behalven het nadeel, dat eene zoo aanmerkelijke hoeveelheid erts
verkwist word, ook nog het grootere, dat eene zeer groote hoevee1heid houtskool, kracht en werkloon verloren gaat en de hoogoven
een vierde minder ijzer opleverd, als dezelve anders zouden kun.:.
nen doen.
Een gebruik, waaruit veele nadeele voortspruiten, is de gewoonte om uit dezelve hoogovens gietijzer voor alle doeleindens te willen voortbrengen, in plaats zich tot een soort te bepalen.
Hierdoor is het onmogelijk om de groote van de oven, de hoogte
en wijdte van dezelve, de hoeveelheid lucht, die daarin geworpen
word, en de snelheid, waarmede zulks geschied, op het voordeelig..:
ste voor elk doel of elk soort ijzer te bepaleiJ., en het is moeilijker
om die soort ijzererts, houtskool en smeltmiddelen voor elke soort
gietijzer te gebruiken, die daartoe het geschiktst is, en zelfs om te
ontdekken en te bepalen, welke daartoe het voordeeligst zijn.
Dit kwaad word erger, doordat veele hoogovens op orders wachten en die dan uitvoeren en dus gereed moeten zijn om alle soorten
van gietijzer te leveren; hieraan is het ook gedeeltelijk toe te
schrijven, dat de·verschillende soorten van gietijzet, en bijzonder
het graauwe, niet tot die staat van volmaaktheid is gebracht alS
zulks te wenschen is; en daar nu de gieterijen in dit land tot een
hoogere trap van volmaaktheid gebracht zijn en daardoor eene
aanmerkelijke aanvraag voor grauw ijzer ontstaat, kan daaraan
nog niet geheel voldaan worden.
De onzekerheid van het product der tegenwoordige hoogovens
is ook zoo groot, dat niet alleen het grootendeels van onbekende
omstandigheden afhangd, welke 500rt van ijzer verkregen word,
maar dat zelfs in dezelfde gietelingen verschillende soorten van
ijzer mechanisch vereenigd zijn; welke zeer duidelijk bij de breuk
te onderscheiden zijn.
De geringe zucht tot verbetering, die in deze etablissementen
heerscht, toond zich duidelijk daarin, dat alle hoogovens, en daartoe behoorende blaaswerktuigen enz., zeer nabij overeenstemmen
in grootte en konstructie, en tusschen de nieuwsten en oudsten
naauwlijks een verschil te ontdekken is.
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De hoogte der ovens is bijna overal22 tot 24 voeten; de blaascylinders zijn van dezelfde grootte, worden met dezelve snelheid.
gedreven; gelijke slegt gekonstrueerde waterraderen vind men bijna overal, alsook hetzelfde overvloedige getal werklieden, die zich
minder beschouwen daar te zijn om te werken als om eene zekere
broodwinning waar te nemen, zooals veele schippers en knegten
op onze Hollandsche trek- en veerschuiten of beurtlui, welke, beschermd door de stedelijke regeringen, niet meer als 2 of 4 uur
daags of een of 2 dagen in de week varen en dus maar weinig meer
tijd voor die dienst werken, die zij doch verwachten, dat hun en
hunne familie eene kostwinning geeft, waarvoor de beschermers
dezer leeglopers ook zorg dragen, zooveel in hun vermogen is.
De kleine ovens met hunne zwakke blaaswerktuigen leveren alIe maar van 10 tot 15.000 N.P. gietijzer wekelijks op; pogen zij
grauw ijzer te leveren, dan natuurlijkerwijze het minste.
Een Engelsche houtskooloven leverd daartegen op tot 30.000
N.P. per week, en veele Russische doen dit ook.
De grootste Engelsche steenkoolovens daarentegen omtrend,
100.000 N.P. 's wekelijks.
Het geringe product onzer ovens is vooral nadeelig, doordat het
de kosten van het gietijzer aanmerkelijk vermeerderd; maar ook
is de kwaliteit van het ijzer noch zoo goed, noch zoo geregeld.
Dit gietijzer word grootendeels tot staafijzer verwerkt, doch
word ook een aanmerkelijk gedeelte uit de hoogovens zelf in ver-·
schillende vormen gegoten, als tot potten, kagchels, en zelfs tot
deele van werktuigen; een ander gedeelte (hieraan is zelfs nog ge"'
brek) word verbruikt om in de gieterijen in reverb ere- of cupolaovens overgesmolten te ·worden; voor de reverbere-oven diend het
ijzer gewoonlijk grauwer te zijn als men het tot nog toe opleverd.
De gietelingen, die voor dat doel bestemd zijn, worden gewoonlijkzooalsaile andereop eene zoo ruwe of nalatige wijze gegoten en
in zulke onhandige vormen, dat het derzelver waarde wezentlijk
verminderd.
Doch de eigenaars der gieterijen hebben hun reeds geleerd door
l1et aanbieden van hoogere prijzen om de gietelingen in geschiktere vormen en zuiverder te gieten.
De gieterijen, aan de hoogovens gehecht en waar aileen of grootendeels direct uit de hoogovens word gegoten, hebben met de andere gieterijen aanmerkelijke vorderingen gemaakt, en weI bijzon-
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der in de vormerij. De leemvormerij heeft grootendeels moeten
wijken voor de vormerij in droog zand en die in vochtig zand
koomd dagelijks in meer algemeen gebruik.
Ret oversmelten van het ijzer in reverbere- en cupola-:ovens
vermeerderd ook sterk; de voordeelen van de cupola zijn aanerkend.
De gieterij te Seraing van de heeren Charles James en John
Cockerill is bij ver de beste in het geheele land; hier zijn 2 reverbere-ovens, waaruit de ijzeren brug voor Antwerpen gegoten is en 3
cupola's, waaruit alle die stukken gegoten worden, die voor de
stoommachines en andere werktuigen, die aldaar vervaardigd
worden, benoodigt zijn.
Roewel die gieterij nog achter de Engelsche staat, is dit gedeeltelijk toe te schrijven aan de inferieure kwaliteit van het houtskool-gietijzer voor het versmelten en gieten van de meeste goederen, en gedeeltelijk aan de moeilijkheden, die men altijd ontmoet
in het overbrengen van eene zoo uitgebreide kunst als die van de
ijzergieterij uit een vreemd land, het overbrengen van de werklieden, ver gevorderd in die kunst enz. enz.
Deze gieterij heeft een zeer voordeeligeinvloed getoond op de
gieterijen in de omstreken, en zelf op de meeste in die geheele landstreek; dit word ook door veele ijzergieters aldaar aanerkend; de
liberaliteit, waarmede de heer Cockerill aIle vorderingen, die hij
maakt, of alle verbeteringen, die hij op zijn etablissement heeft
ingevoerd of van Engeland heeft overgebracht, aan de overige
ijzergieters mededeeld, en hun zelfs behulpzaam is in het invoeren
van zulke verbeteringen door het leenen van werklieden enz., is
bewonderenswaardig en verdiend den dank van het gouvemement en der natie.
Aan hem heeft men te danken, dat de gieterijen van dit land
zoover gebracht zijn, dat zij niets noodig hebben als steenkoolgietijzer om zich spoedig op dezelfde hoogte te verheffen als de
Engelschen, en dat dezelve nu reeds alles kunnen voortbrengen
wat de voortgang in de overige kunsten gemaakt en de meer algemeeIie aanwending van gietijzer verlangd, hoewel nog tot hogere
prijzen en minder in kwaliteit als zulks van Engeland te bekomen is.
De geschutgieterij te Luik is waarschijnlijk de grootste ijzergieterij van dit land; doch is dezelve bij verre na niet de volmaakste,
en den directeur derzelve is zulks niet onbekend.
ECON.-HIST. JAARBOEK IX.
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Hier zijn 12 reverbere-ovens, doch geen hoogoven, noch cupolaovens; dat de laatste ontbreekt, is moeilijk te begrijpen, daar aldaar zooveele goederen gegoten worden, welke volstrekt uit een
cupola zouden gegoten [moeten] worden en daar men alhier eenige stoommachines heeft, die, doch werkende, ook het daartoe noodige blaaswerktuig kunnen bewegen.
In het gebruik der reverbere-oven zijn alhier ook nog geringe
vorderingen gemaakt en de grootste voordeelen daarvan gaan gedeeltelijk verloren door eene verkeerde konstruktie en handelwijze;
dezelve zijn ten eersten te groot, de schoorsteene zijn zeer laag; de
ovens worden koud geladen, en het ijzer, dat daarin word gedaan,
is in te groote stukken; ook maakt men genoegzaam geen gebruik
van het oude ijzer of oud geschut, dat men aldaar heeft en dat
door eene welgeevenredigde vermenging met nieuw grauw ijzer
even goed zoude zijn als het tegenwoordige gebruikte.
In de vormerij is men hier ook nog merkelijk ten agteren; de
projectilen worden nog in zand gegoten in plaats van in coquilles
of in gegoten ijzere vormen.
Het vormen van het geschut is, wat de volmaaktheid betreft,
daarentegen op omtrend dezelfde hoogte als het Engelsche, alsook
de verdere behandeling van het geschut.
In dit etablissement word oak nog, zooals grootendeels op de
overige ijzerwerken plaats heeft, het werkvolk bij den dag betaald
in plaats van bij de hoeveelheid en kwaliteit van hun werk; door
de laatste betalingswijze in te voeren heeft de Engelsche industrie
gI:oote voortschreden gema~kt, en dezelve is ook op de koningsetablissementen ingevoerd na een rijp overleg en nadat eene veeljarige ondervinding op duizende privaat-etablissementen bewezen
had, dat de voordeelen daarvan hoogst belangrijk zijn en de geringe nadeelen langzamerhand bijna geheel verdwijnen.
In de Engelsche ijzerwerken is zulks ook bijna geheel algemeen
ingevoerd, en word zelfs zoover uitgestrekt, dat het werkvolk bepaalde belooningen en bestraffingen bekomd.
Zoo bijvoorbeeld bekwam de werkman aan de reverbere-ovens,
waarin het gietijzer tot smeedbaar ijzer word gebracht, eene zekere betaling voor elke 1000 N.P. staafijzer, die hij opleverd; doch
hiertoe werd hem een zeker gewigt aan gietijzer gegeven, en leverd
hij meer als 1000 N.P. daaruit, zoo bekomd hij eene geevenredigde
belooning; weiniger, zoo word hij gestraft, of hij moet het verlies
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dragen uit zijne verdiende gelden. Een zulk plan word vervolgd
onder eene zeer strenge directie, tot zoolang als omstandigheden
zulks nuttig doen oordeelen, en daardoor brengd de werkman dit
gedeelte tot eene zoo hooge graad van volmaaktheid, als hem
zulks met zijne middelen mogelijk is; ook verlaat daardoor de
werkman een tak van het werk, waarin hij niet zoo wel slaagd als
de overige werklieden, en beproefd een ander, tot hij voor zijne
krachten voordeelig geplaatst is.
De nadeelen der onvolmaaktheden van de geschutgieterij, hier
boven aangehaald, heb ik in eene memorie over de Engelsche geschutgieterijen aan het departement van den grootmeester der artillerie breedvoerig ontwikkeld, bij gelegenheid dat mij eenige vragen betrekkelijk dit sujet wierden voorgesteld.
De overige gieterijen, zoowel die aan hoogovens zijn gehecht als
die dit niet zijn, zijn minder belangrijk als deze laatste, doch zijn
daar verschillende, die met groote schreden vooruitgaan, als die
aan de hoogovens van De Vennes bij Luik, die van Pernelle bij
Couvin 1) van den heer Hanonnet Gendarme.
De ovens en de vormerij der Engelschen zijn bekend en worden
meer of min gebruikt en gevolgd; aileen in de .details der uitvoering is men nog ten agteren, en hierin worden dagelijks vorderingen gemaakt; konden de gieterijen van steenkool-gietijzer voorzien worden en dit tot een lagere prijs als het houtskool-gietijzer,
zoo mogen wij met reden verwachten, dat onze gieterijen zich met
kracht zullen uitbreiden en verbeteren en spoedig geheel gelijk
staan met die der Engelschen; in de noordelijke provincien zouden de voordeelen daarvan zich het sterkste doen gevoelen.
De aanmerkelijke hoeveelheid hout, die jaarlijks van buitenslands word ingevoerd tot den aanbouw en onderhoud van onze
sluizen, bruggen, molens, magazijnen of pakhuizen enz., zoude
grootendeels vervangen worden door gegoten ijzer; deze verandering moet een zeer voordeelige invloed hebben op de sterkte, zekerheid en duurzaamheid der werken.
Doch ' zullen deze voortschreden zonder medewerking van het
gouvernement maar langzaam gemaakt worden, daar tot de uitvoering en algemeene invoering daarvan het nodig is, dat in de
voornaamste steden van die provincien welingerigte gieterijen
zijn, welke alsdan ook overvloed aan werk zouden hebben.
') Gelegen in de provineie Namen, dieht bij de Fransehe grens.
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De medewerking van het gouvemement en ondersteuning hiervan is des te meer noodig, daar dit gouvemement zooveele hinderpaalen en beletselen tegen den voortgang der kunsten veroorzaakt, doordat zooveel door het gouvemement gedirigeerd word
en doordat provinciale en locaale of stedelijke regeringen dikwerf
elke voorschrede op alle mogelijke wijze pogen te verhinderen en
hiertoe maar al te veel middelen in handen hebben.
Hoe kan de bruggen- en sluizenbouw veranderen zonder medewerking van het gouvemement, zoolang dezelve onder directie
van hetzelve is en hoe kan die medewerking in het algemeen verwacht worden, daar die zijn oorsprong moet vinden in de ingenieurs, welke grootendeels geene kennis daarvan hebben en dus eer
daartegen zijn. In Engeland daarentegen, waar de directie van die
werken gewoonlijk in handen van particuliere is, die eigenaars
daarvan zijn, heeft men in de laatste jaren bij alle nieuwe aangelegde kanalen en wegen die werken grootendeels in ijzer gemaakt,
omdat het belang der eigenaars daarbij geintresseerd was; en het
gouvemement zich alsdan weI genoodzaakt zag die verbeteringen
ook in deszelfs departementen in te voeren; dus is aldaar de ondersteuning van het gouvernement niet zoo noodzakelijk, en bij
de algemeene vrijheid, die daar heerscht, die een ieder de aanwending van zijne krachten, middelen en kundigheden gemakkelijk
maakt, is dit nog minder noodzakelijk.
Daardoor,hebben zich deze verbeteringen met zoo rasse schreden in Engeland ingevoerd, dat, terwijl de binnenlandsche konsumptie van gietijzer zich van 20 tot 100.000.000 N.P. vermeerderd heeft, die van staafij zer van 80 tot 160 .000.000 N.P.; zoo
heeft zich de konsumptie van hout, dat ook aldaar grootendeels
van buitenlands moet ingevoerd worden, zoo aanmerkelijk verminderd, dat Engeland spoedig moet verwachten dit artikel maar
in geringe hoeveelheid meer van buitenslands te vragen.
Om dan het gebruik van gietijzer voor deze werken in te voeren,
zoude het ten hoogsten voordeelig zijn, dat het departement van
den Waterstaat en de proviciale en stedelijke regeringen, alsook
de overige departementen, als dat der Marine en voor de Artillerie, zich altijd door de ingenieurs ook plannen lieten inrijken om
deze werken in gietijzer enz. uit te voeren, opdat dan, door eene
berekening der primitive kosten [en] die van de j aarlijksche onderhoud en uit het belang der zaak beoordeeld wierd, of het raad-
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zaam is deze werke in gietijzer of in hout uit te voeren, en dat hiermede eenige proeven wierden genoemen, zelfs indien schijnen
mogt, dat het voordeel niet gelijk aan de kosten stond; om daaruit beter over de voordeelen te kunnen oordeelen.
Om dit nog meer te bevorderen zoude het gouvernement zoowel
als zij nu de uitvoering van zulke werken bij publieke aanbesteding laat verrigten, ook het vervaardigen van het plan op die wijze laten doen, en de uitvoering kon gehecht zijn aan het goedgekeurde plan, en voor die som, die de maker van het plan had bepaald; of indien hier zwarigheden tegen zijn, kon men aan het
goedgekeurde plan eene belooning verbinden, geevenredigd aan
het belang der zaak, en de uitvoering van zulk plan kon dan publiek aanbesteed worden; de ingenieurs of konstructeurs, inspecteurs enz., in kort de officieren, nu met het vervaardigen der plans
belast, zouden in een conseil dezelve te beoordeelen hebben, en wij
zouden dus van de kundigheden en talente der geheele natie gebruik maken in plaats van die van eenige weinige geemploiyeerden, die gewoonlijk te zeer aan routine gehecht zijn.
Deze voorstellen hebben welligt veel zwarigheden in de uitvoering, doch zouden kunnen gewijzigd worden, zoodat zij dezelfde
voordeelen aanboden en de moeilijkheden vermeden wierden.
Doch dit alles hier te willen ontwikkelen, zoude waarschijnlijk
overtollig zijn; doch is het nodig, dat ik aanmerk, dat dit niet een
nieuw onbeproefd idee is; de Engelsche natie heeft de grootste
voordeelen getrokken uit deze publieke of onderhandsche aanbesteding van het maken van plannen, waarmede de uitvoering was
verbonden of eene zeer ruime belooning.
Talente en kundigheden worden hierdoor naar verdiensten beloond en dus op de krachtigste wijze aangemoedigd. De natie geniet de vruchten der geleerdheid hunner medeburgers en de kundigste en ondernemendste van aile lande worden uitgelokt naar
een zulk land, om aan hunne verdienste geevenredigde belooning
te zoeken en [zij] zullen deze roep volgen, worden zij niet door pligten of verbintenisse hierin verhinderd.
Daarentegen in een land, waar de talenten niet gewaardeerd
worden, indien dezelve niet verzeld zijn van een post of ambt, dat
doch niet aan de kundigste in dat yak uit de geheele natie word
gegeven, maar aan hem, die invloed heeft en door omstandigheden en vrienden in dat yak gebracht en voortgeholpen is, in een
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land, waar alles door reglementen, door wetten en bepalingen in
eene zekere routine gehouden word, kunnen de kunsten en wetenschappen niet bloeien.
Aan de voordeelen, die de Engelsche natie in die opzichten bezit, moet men toeschrijven dat zij alle andere natien van Europa,
geene uitgezonderd, in bijna alle nuttige kunsten zoover is gepasseerd; aileen daardoor ook mag men zich vleien op eene duurzaame wijze de industrie van deze natie gelijk met die der Engelschen te verheffen; doch zijn nog veele middelen aan te wenden,
welke spoediger en gemakkelijker uit te voeren zijn en ook spoediger hun invloed zullen toonen. Eer ik tot deze overga, zal ik aantoonen, in welke toestand de grofsmederijen van die provincien
zijn, daar deze die ondersteuning en hulp van het gouvernement
meer vereischen.
De grofsmederijen zijn in het algemeen op die voet en werken op
dezelfde wijze en met dezelfde middelen als die van de andere landen van Europa; zij bestaan uit kleine opene haarden, waarop
door houtskool en een zwakke wind het gietijzer word gesmolten
en van deszelfs koolstof beroofd of tot smeldbaar ijzer word gebracht. Alsdan word die massa onder een hefhamer van eenige
100 N.P. gebracht, welke door een waterrad word gedreven; hieronder word dezelve tot een staaf uitgerekt, en daar dit onder de
zwakke slagen van die kleine hamer niet zoo spoedig gaat, of het
ijzer is te koud om langer gehamerd te worden, eer de' bewerking
beeindigd is, zoo word dezelve eenige malen op een ander opene
haard, in een houtskool- of steenkoolvuur, door een zwakke wind
onderhouden, gegloeid en wederom onder dezelve hamers gebracht, waaronder de staaf beeindigd word, geschikt om na de
markt gezonden te worden.
Wil men het ijzer een weinig verbeteren, zoo worden de einden
der staven omgeslagen en nog eens uitgehamerd, en wil men eindelijk ijzer van de beste kwaliteit maken, zoo word de geheele
staaf zoo omgebogen en weer uitgehamerd.
De staven van geringe afmetingen worden van gewoone staven
gemaakt en deze worden onder een tweede ligtere hamer bewerkt,
die sneller gedreven word (een drukhamer), na in een steenkoolvuur op een opene haard gegloeid te zijn.
De zeer kleine staven voor het maken van spijkers worden tusschen rollen bewerkt; gewoone staven worden eerst tusschen cy-
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lindrieke rollen uitgeplet en vervolgens tusschen snijde-rollen
ljenderie, slitting mill) in smalle strepen gesneden.
Ret bladijzer moet van tijd tot tijd gegloeid worden, en dit geschied in een oven van eene bijzondere konstructie, welke weI een
dichte of gesloten haard mag genoemd worden, doch zeer inferieur
schijnd te zijn aan de gloei-ovens a reverbere, waar het ijzer niet
in aanraking met de brandstoffen komt en alleen door de hitte der
vlam word gegloeid.
Ret zoude niet moeilijk zijn de voor- en nadeelen van beide
ovens nauwkeurig te vergelijken en dus te bepalen, welke de voorkeur verdient, doch het was mij niet mogelijk in het korte tijdsbestek, dat ik in de zuidelijke provincien doorbracht, en bijzonder
daar ik belangrijker onderzoekingen te doen had, om genoegzaam
nauwkeurige opgaven te vergaderen of zelf op te nemen, ten einde
dit en veele andere punten door berekeningen te kunnen onderzoeken en beslissen.
Doch in het algemeen vind ik de grofsmederijen op dezelfde
hoogte van die van Zweden, Duitschland en Frankrijk, zoover ik
daarover uit de boeken, in die landen uitgegeven, kan oordeelen;
en ik zal dus de opgaven, die daarin gevonden worden, tot zoolang
tot basis moeten nemen, tot ik genoegzaam nauwkeurige vergaderd heb. Daarna te oordeelen kunnen onze grofsmederijen alleen
in details ten agteren zijn, doch stemmen in de hoofdtrekken met
hun overeen, en ook met die der Engelschen, zooals dezelve nog
voor 30 jaren waren, en nog vind men in Engeland in eenige streken, tusschen bosschen en gebergtens, aan watervallen kleine oude
grofsmederijen, die eene geringe hoeveelheid ijzer op bijna dezelfde wijze vervaardigen en ook met dezelfde middelen, doch deze
kunnen dit ijzer niet als tot prijzen leveren, welke zeer weinig van
de onze verschillen en maar omtrent 30 procent goedkoper zijn, en
dus zoo hoog, in vergelijking met de prijzen van het gewone ijzer
. Engelands, dat het niet kan gebruikt worden als tot zulke doeleindens, waartoe houtskoolijzer eene bepaalde sterke voorkeur verdient of waartoe men nog geen goed steenkoolijzer heeft wet en te
maken.
Deze kleine grofsmederij en zijn omtrent ingerigt als deonze, doch
maken eene uitgebreidere aanwending der pletmachine, en daaraan hebben zij, verbonden met het goedkopere steenkoolgietijzer,
te danken, dat zij dit ijzer nog goedkoper kunnen leveren als wij.
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Gedeeltelijk gebruiken zij ook houtskool-gietijzer; dit is duurder als bij ons door de veel hoogere prijs, bijna de dubbelde, van
het hout en de arbeidsloonen, en dan leveren zij het stafijzer daarvan nog tot dezelfde prijzen als bij ons door hunne meer volmaakte inrigtingen, en dit ijzer vind nog altijd een markt voor zekere
doeleinden.
Het grootste gebrek in onze grofsmederijen, zoolang dezelve op
de tegenwoordige wijze werken, is het gebrek aan genoegzame
kracht en de onzekerheid deze altijd te hebben.
De blaaswerktuigen, welke grootendeels ook reeds luchtpompen
zijn, worden, zooals de hamers en pletmachines, door water bewogen, en daar, zooals boven reeds gezegd is, de grofsmederijen dikwerf bij de hoogovens geplaatst zijn en bij gebrek aan water de
hoogovens eerst voorzien worden, zoo zijn de grofsmederijen meer
onderhevig om door gebrek aan water stil te staan en met tusschenpozingen een weinig te kunnen werken.
Hierdoor word het voortgebrachte ijzer veel verminderd, dikwerf ook slegter, doordat hetzelve niet genoeg bewerkt is, en de
fabrikant word altijd aangespoord 1) om het ijzer minder te bewerken; hetwelk hetzelve ook in kwaliteit verminderd.
Veele andere en welligt ook grootere nadeelen spruiten uit deze
inrichting voort. De voomaamsten daarvan zijn, dat de grofsmederijen zeer verspreid liggen, gewoonlijk 2 of 3 in de nabijheid der
hoogovens, dat is of t of t uur gaans daaraf; andere liggen door
het land verstrooid, bij kleine watervallen en daar deze werken te
onbeduidend klein zijn om de kosten van goede wegen goed te maken, zoo zijn die gewoonlijk in een zeer slegte toestand en verhoogen de kosten van het transport zeer; en daar grofsmederijen, bij
de hoogovens gelegen, aan dezelve eigenaar behooren en door hem
of deszelfs geemployeerde gedirigeerd worden, zoo is het opzigt oneindig minder volmaakt, lastiger en kostbaarder als of deze kleine
verspreide werke ineen verzameld waren. Het is hieraan toe te
schrijven, dat de directie over dezelve zoo geheel verwaarloost is;
ook zijn die werke in't algemeen zeer klein en de directie dus kostbaar; daarbij zijn de eigenaars van die kleine werkjes aan zoo
groote winste gewoon geweest, dat zij verwachten door de voordeele van hunne weinig beduidende werkjes rijk te worden; daar,
indien hunne winste geevenredigd waren aan de uitgebreidheid
1) Bedoeld wordt: .. door deze omstandigheden".
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hunner zaken, het kapitaal, dat uitgelegd is, het geld, dat zij omzetten, en de winsten, die daarmede in de noordelijke provincien
gepaard gaan, zij meestal maar op een burgerlijk bestaan behooren
aanspraak te maken; dat veroorzaakt hunne bestendige klagten
en die geringe lust om hunne winste door kleine verbeteringen te
vermeerderen. Eindelijk zijn zoo verspreide werke, die door gebrek
aan kraeht altijd klein moeten blijven, ook niet vatbaar voor groote verbeteringen en nauwlijks voor eenige van 't geringste aanbel~g.

De blaasbalgen kunnen niet vergroot worden, de hamers niet
verzwaard; zelfs kan niet eens eene proef genomen worden de geheele kraeht op een grootere hamer te verwenden, daar die kraeht
voortgebracht word door verschillende kleine waterraderen, die
op eenige afstand van, en gedeeltelijk onder elkander zijn. Dit gebrekaan kracht verleid ook tot zeer nadeelige bezuinigingen dezer
kracht en opofferingen aIler aard om die kracht te bezuinigen, en
indien vreemde grofsmederijen, zooals de Zweedsehe en Russische
en eenige Duitsche, beter en goedkoper ijzer opleveren, zoo draagt
hun grooter overvloed van kraeht waarschijnlijk veel daartoe bij.
Aan de algemeene invoering der pletmachines bij het gebrek
van die kracht is in't geheel niet te denken, en dus zoude de grootste verbetering der Engelsche grofsmederijen in onze tegenwoordigen ijzerwerken niet aan te wenden zijn zonder het gebruik der
stoommachine in plaats van het waterrad.
Deze verandering zoude ook alle andere belangrijke nadeele van
het gebruik der waterraderen voor de grofsmederijen verhelpen.
Het is ook aIleen na de invoering van het algemeen gebruik van
dit werktuig, dat Engeland deszelfs grofsmederijen zoozeer verbeterde.
De algemeene invoering der verbeteringen der Engelsche hoogovens en grofsmederijen moet dus gebaseerd zijn op de aanwending dier kracht en zal dus ook niet gehecht zijn aan eenige localiteit, zooals de tegenwoordige werke zijn; doch kunnen vele dezer
verbeteringen ook gedeeltelijk op onze tegenswoordige ijzerwerken
meer of min toegepast worden.
Alvorens te pogen aan te toonen in hoeverre die verbeteringen
bij ons met vrucht kunnen geintroduceerd worden, blijft nu nog
over de reeds verbeterde grofsmederijen van dit land te beschrijyen.
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Drie heb ik maar gevonden, waar men gepoogd heeft de Engelsche verbeteringen gedeeltelijk in te voeren: deze zijn de werken
van de heeren Hannonet Gendarme te Pemelie, Huart bij Charleroi, en Orban bij Luik.
De eerste verdienen de meeste opmerkzaamheid; dezelve behooren aan de schoonzoon van een der voomaamste ijzerfabrikanten Frankrijks, die ook reeds de Engelsche wijze, ijzer te fabriceeren, gedeeltelijk met succes op deszelfs werken heeft geintroduceerd; en hierdoor heeft de heer Hannonet ook veel hulp ontvangen.
De heer Hannonet schijnt alle de ambitie in deszelfs werk en
voor zijn yak te hebben, die nodig tot de reiissite van een nieuwe
werk zijn.
Ook is hij zeker niet van kundigheden in zijn yak ontbloot, doch
heeft geene kennis van de Engelsche wijze het ijzer te fabriceeren,
of van de werktuigen, daartoe nodig; hierdoor schijnt hij door een
groot aantallandloopers, vooral Engelschen, doch ook Franschen,
misleid te zijn, welke hem beurtelings slegte ovens enz. gebouwd
hebben en geld hebben doen verkwisten door niet weI gedirigeerde
proeven. De werktuigen, die hij onder hunne directie vervaardigd,
zijn nog slegter, en daar dezelve gestadig breken of moeten veranderd worden, dezelve voor de helft van het geld, dat zij nu kosten
zulien, goed konden gemaakt zijn; ook zulien dezelve nooit geschikt voor het gebruik zijn.
Hiermede en met het zoeken na ijzerertse en steenkool in de nabuurschap, waartoe geene kundige personen gebruikt worden,
heeft de heer Hannonet reeds zooveel gelde verspild, dat een zeer
gQede grofsmederij op eene genoegzaame groote schaal daarvoor
had kunnen opgericht worden, en is nog niet verder gevorderd dan
dat hij twee reverbere-ovens heeft om smeedbaar ijzer te maken
en eenige werklieden, die dit werk middelmatig verstaan, en dat
hij met eene oude pletmachine, geschikt om bladijzer te rolien,
staafijzer op eene gebrekkige wijze plet. De hoogovens en grofsmederijen bij Couvin zijn voor zulke werke op de oude voet zeer voordeelig gelegen: nabij een groote overvloed van rijke en goede ijzerertse, hout en een aanmerkelijke waterval, en op geen zeer groote
afstand van de rivier, zijn deze werke fraay gelegen; doch dit is
niet zoo voor een werk, waar men de Engelsche wijze, ijzer te fabriceeren, wil beproeven en in werking brengen.
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Steenkool is nog niet aldaar gevonden, en of dezelve gevonden
zal worden, is nog zeer twijfelachtig; en indien dit ruet gelukt, zijn
alle de proeven, door de heer Hannonet met de reverbere-ovens
gedaan, voor hem vrugteloos, daar de steenkoolen voor zijne werken nu over land van Charleroi moeten komen en dus 3 of 4 maal
zooveel kosten als te Charleroi, en hoewel hij zegd nu het ijzer op
de nieuwe wijze reeds 12 % goedkoper te kunnen leveren als voorheen, zal, zoodra goede ijzerwerken te Charleroi opgericht worden,
deze het ijzer aanmerkelijk goedkooper kunnen leveren als dit bij
Couvin gedaan kan worden.
Bij de geringe hoeveelheid steenkool, noodig voor eenige reverbere-ovens, gaat dit nog om de steenkool per as op een slegte weg
van Charleroi na Couvin te transporteren; doch de heer Hannonet
steld zich voor om, zelfs indien geen steenkool in zijne nabijheid
gevonden word, doch een steenkool-hoogoven te Pernelle op te
rigten en de kool daarvoor van Charleroi te laten komen; dit is geheel onuitvoerbaar, want het steenkool-gietijzer zoude op die voet
duurder komen als nu het houtskool-gietijzer.
Daarbij zouden het, zoodra men ook hoogovens bij Charleroiop. .
rigte, aldaar omtrend voor de helft van de kosten kunnen geleverd
worden. De werke van de heer Hannonet bij Couvin bestaan nu uit.
verschillende hoogovens, welke geheel op de oude wijze zijn gekonstrueerd en behandeld worden, waarin ook de gewoone ertse
met hout worden versmolten; deze ovens leveren hem zoowel gietelingen voor deszelfs grofsmederijen als voor gietijzer en gietwaren op, en dezelve schijnen goed gedirigeerd te worden; uit een der
hoogovens word bijvoorbeeld het geheele product verbruikt tot
gietwaren. Verder zijn daar eenige grofsmederijen geheel op de oude wijze ingericht, en een, waarbij geplaatst zijn 2 reverbere-ovens'
tot het maken van smeedbaar ijzer en 2ligte gewoone hamers, dit ·
ijzer te bewerken. Verder eene pletmachine om bladijzer te pletten, van eene zeer gebrekkige konstructie, met 2 digte haarde om
het bladijzer te gloeien, en deze gebruikt hij ook reeds om plaatijzer te vervaardigen, en is daaraan verschuldigd het zoozeer taaie
ijzer, dat zijne werke opleveren ; men was aldaar nu bezig om twee
nieuwe reverb ere-ovens te bouwen, en eene nieuwe pletmachine,
om staaf- en bout-ijzer te maken, word in een ander gebouw opgericht.
De nieuwe pletmachine schijnd niet beter te zullen worden
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als de oude en zal door hetzelfde waterrad gedreven worden.
Aile deze nieuwe aanlagen toonen terstond, dat dezelve noch
door deskundige geraamd zijn, noch door zulke worden uitgevoerd
en kunnen op deze wijze maar zeer geringe resultaaten opleveren.
Dit is des te onaangenamer, daar de heer Hannonet de grootste
liefde voor zijn werk en yak heeft, vol ijver en zucht zulke te verbeteren en zeker voordeelig genoeg gelegen is om, indien hij die
verbeteringen in zijne werke invoerd, welke zich het meest voor _
dezelve passen, hij ook een zeer belangrijk ijzerwerk kan hebben,
dat zich met succes staande kon houden, zelfs indien goede ijzerwerken op de Engelsche voet te Luik, Charleroi of Mons waren
aangelegd.
De heer Hannonet is de geheele dag op zijne werke, denkt aan
niets anders als dezelve te volmaken, houd dezelve in eene goede
order en is zeker een bekwaam ijzerfabrikant; dus jammer, dat deze middelen niet beter gedirigeerd zijn en zich verspillen in bijna
vrugtelooze, doch aan tijd en geld zeer kostbare proeven.
De hoeveelheid water die op die werke is, verzekerd hem in gewoone jaren eene genoegzame kracht, indien dezelve weI aangewend wierd, doch tegenswoordig gaat door onkunde omtrent de
helft dier kracht verloren; met geringe kosten zoude dit te verhelpen zijn en men genoegzaam kracht vinden tot het bewegen der
noodige werktuigen voor eene goede grofsmederij, die tweemaal
zooveel ijzer zoude kunnen opleveren dan aile zijne tegenwoordige
grofsmederijen tezamen.
De werke van den heer Huart bij Charleroi bestaan alleen uit eene oude grofsmederij met een gewoone hamer van eenige honderd
N.P. gewigt, en eenoude haard (affinerie); waarbij twee reverbereovens geplaatst zijn, waarin op de Engelsche wijze het gietijzer tot
smeedbaar ijzer word verwerkt; hiermede is hij zoover als de heer
Hannonet, doch bij gebrek aan eene pletmachine en dezelve verbeterde bewerkingswijze is het ijzer, dat hij opleverd, niet zoo
goed als dat van de heer Hannonet en de hoeveelheid is geheel onbeduidend.
Hoogovens heeft de heer Huart aldaar niet, doch rigt hij eene
nieuwe grofsmederij op, waar eene fraaye stoommachine, door de
heer Cockerill vervaardigd, van omtrend 30 paardekracht, geplaatst is, en men bezig is, zooals bij de heer Hannonet, om ovens
te bouwen en weer af te breken en eenige pletmachines te maken
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en op terigten; dat werk is zonder een vast plan aangelegd en word
zonder plan uitgevoerd; een half dozijn verschillende personen
maken de plans, een ieder een gedeelte, en geen van allen verstaat
wat hij doet.
Veel geld word dus verkwist en dit zonder eenig nut; want hier
worden de werke weer afgekeurd of afgebroken, eer zij beproefd
zijn.
De heer Huart zelf kan maar een gedeelte van zijne tijd aan dat
werk besteden en de opzieners, die hij heeft, schijnen weinig belang
daarin te stellen.
Verschillende reverb ere-ovens om gietijzer tot smeedbaar ijzer
te verwerken en om staafijzer te gloeyen zijn reeds gebouwd; deze
zijn op eene onvolmaakte wijze na de Engeische ovens gevoIgd;
ookdeplannevoordepletmachines zijn sIegte navolgingen der Engelsche en het zal zeker een onvolmaakt werk worden, hoewel met
groote kosten opgericht.
Hoewel de steenkolen bij Charleroi zeer goedkoop zijn en dus
dit een zeer geschikte plaats is ter oprichting van ijzerwerken op
de Engelsche wijze, is voor het nieuwe werk van den heer Huart
een der slegtste plaatsen uitgekozen, die men in de nabijheid van
Charleroi zoude kunnen vinden; en de nieuwe en oude grofsmederijen liggen doch op een aanmerkelijke afstand.
Deze sIegte keus der plaatsing toond reeds de onkunde van
hem, die het plan voerde, en dit werd door elk bijzonder deel bewezen, zelfs door de konstructie der fraaye stoommachine, welke
op geheel valsche principes is bepaald; doch is dit niet aan de heer
Cockerill te wijten, die aIleen de orders van den heer Huart heeft
gevoIgd.
De derde grofsmederij, die van de heer Orban bij Luik, is de
slegtste van allen.
Ook hier was men bezig te bouwen en af te breken zonder zelfs
proeven met het gemaakte genomen te hebben.
Aan eene kleine stroom waters word op de slegtste wijze, door
twee waterraderen, eene pletmachine bewogen; deze dient om
bladijzer te vervaardigen en heeft ook twee digte haarden daartoe.
Daarnaast in hetzelfde gebouw zijn twee gewoone hefhamers en
word nu eene pletmachine opgericht, welke dienen zal om de staven uit te pletten, welke onder de hamers gevormd zijn en waartoe het ijzer in twee reverbere-ovens op de Engelsche wijze is be-
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werkt; alles dit moet gedreven worden door de twee waterraderen
die de oude pletmachine bewegen, waterraderen die niet eens
kracht genoeg hebben om eene pletmachine behoorlijk te drijven.
Daarbij is dit alles in een klein gebouw zaamgedrongen, zoodat
daar naauwlijks de ruimte overblijft bij de werktuigen te komen,
doch bij verrena niet genoeg om gebruik van dezelve te maken.
Een grooter gebouw daarnaast zal nu ingericht worden om nieuwe ovens en werktuigen te bevatten, de laatsten door eene stoommachine gedreven; doch ook hier ontbreekt de nodige ruimte voor
een goed werk.
De heer Orban is verscheidene malen in Engeland geweest met
het but om de ijzerwerken aldaar te zien, doch heeft weinig kennis
daarvan medegebracht, en, geheel ontbloot van mechanische kundigheden, noch ijzerfabrikant zijnde, is het niet te verwonderen,
dat werke, na zijne eigene plans opgericht, weinig verdienste hebben.
In deze toestand zijn de grofsmederijen, waar gepoogd word om
de Engelsche bewerkingswijze in te voeren; van dezelve is niet te
verwachten, dat zij spoedig eenige graad van volmaaktheid bereiken, indien dezelve geene buitengewoone hulp ontvangen, en
zoolang kan hun voorbeeld ook geen voordeelige invloed op de
overige grofsmederijen hebben.
De gewigtige verbetering der Engelschen om verkoolde steenkool in de hoogovens te gebruiken in plaats van houtskool is nog
in't geheel niet aangewend. De heer J aumene, ijzerfabrikant bij
Namen, was de eenigste, die zegd verkoolde steenkool, met houtskool vermengd, in de gewoone hoogoven met succes gebruikt te
hebben; indien dit zoo is, geeft het een bewijs, dat ook de ijzerertse, die tegenwoordig gebruikt worden, niet ongeschikt zijn met
steenkool versmolten te worden.
Om te beoordeelen Of en in hoever de fabriceering van het ijzer
in dit rijk vatbaar is voor de verbeteringen, welke in Engeland in
gebruik zijn, is het vooral noodzakelijk te weten, of de materialen,
daartoe noodig, ook in dit rijk gevonden worden, en verder, of aIle
andere omstandigheden, waarvan zulks afhangd, daartoe gunstig
zijn.
Dit te onderzoeken is het hoofd-but van mijne laatste reize geweest, en ik heb het geluk gehad de bijna volkome bewijze te vinden, dat de zuidelijke provincien vatbaar zijn om ijzerwerken te
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hebben, Op dezelve voet ingericht als de Engelschen, en daar ijzer
van dezelve kwaliteit te vervaardigen tot ten hoogsten t van de
kosten, die het in Engeland veroorzaakt, en verder om ijzer voort
te brengen van eene veel superieure kwaliteit dan eenig Engelsch,
Zweeds, Duitsch of Inlandsch ijzer, dat nu opgeleverd word, tot
een prijs beneden de prijs van het tegenwoordige gewoone ijzer
van dit land, .en eindelijk ook aIle soorten van ijzer, tusschen deze
beide soorten in, tot geevenredigde prijz~.
Hierbij bedoel ik het staaf- of smeedbaar ijzer, doch is zulks ook
grootendeels voor het gietijzer waar.
, Het onderzoek of ook in onze koolmijnen de kleiachtige ijzererts (iron stone, carbonate de fer) gevonden word, welke zoo algemeen in de Engelsche hoogovens word versmolten, beschouwde ik
als het belangrijkste gedeelte van de mij opgedragene kommissie
en poogde mij daarvan dus terstond te verzekeren.
Bij de ingenieurs der mijnen yond ik hieromtrend weinig kennis;
dezelve wisten, dat een zulk ijzererts bestond, en gedeeltelijk ook,
dat hetzelve in Engeland gebruikt wierd, en in eenige Fransche
joumale verhandelingen daarover waren, die ik mij nog niet heb
kunnen bezorgen, en geloofden, ZOOalS ook een ieder in die streken
in het algemeen, dat dezelve in onze koolmijnen niet te vinden waren, en, indien, ook dan doch in eene zoo geringe hoeveelheid, dat
daarvan geen nut te trekken was. Dit vooroordeel, dat op niets
scheen gebaseerd te zijn als op het gevoel, dat zij zulks nooit gevonden hadden, kon ik ook niet doen verdwijnen door de verzekering, die ik na eenige tijd kon geven, dat ik die ijzererts in aanmerkelijke hoeveelheid bij verschillende koolpitten 1) had gevonden
en weI met veele kentekenen, die niij ten sterksten deden geloven,
dat onze koolmijnen niet minder rijk aan die ertse waren als de
Engelschen. Hierdoor kon ik weinig hulp verwachten van die personen, welke het meest in staat waren mij die te geven.
Een officier der artillerie, de maj oor Baak 2), die zich zedert
eenige tijd reeds geoccupeerd heeft met de ijzerwerke, toonde de
grootste bereidwilligheid mij te helpen en geloofde die ijzererts gevonden te hebben; bracht mij dus ook terstond na eene koolmijn
om mij dezelve te toonen; doch hetgeen hij daarvoor had gehouden, is een ijzererts, welk in de steenkoollagen zelf gevonden word
1) Koolputten, schachten der kolenmijnen.
') W. A. Bake (1783-1843), onder-directeur der Rijks Geschutgieterij te Luik.
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en door de groote hoeveelheid zwavel, die dezelve bevat, waarschijnlijk niet zeer geschikt voor de versmelting zal zijn, ook niet
in genoegzame hoeveelheid schijnt gevonden te worden; niettegenstaande dit, ben ik aan die officier veel dank verschuldigd
voor de bereidwilligheid, die hij mij betoond heeft om mij te helpen.
Spoedig yond ik in de nabijheid van Luik aan de mond der koolpitt en groote hoeveelheden van deze ijzererts 1) ; eene voorloopige
analysis, door de professor Delvaux 2) gedaan, gaf mij de zekerheid, dat ik niet dwaalde.
Die zekerheid hebbende, begaf ik mij naar Namen, waar ik
maar zeer geringe koolmijnen yond en ook niet die ijzererts ontdekte. N a de werke van de heeren Jaumene bij N amen, Hannonet
te Perneile en verschillende andere bezocht te hebben, keerde ik
over Mons en Charleroi naar Luik terug. Bij de koolmijnen van
Mons en Charleroi yond ik niet aileen overal groote hoeveelheden
van die ijzererts, maar aile sporen om mij te overtuigen, dat dezelve in geregelde lagen en weI van omtrend dezelfde dikte word gevon den als zulks in Engeland het geval is. Daar yond ik ook overal
het grootste ongeloof, dat dit zoo was, en hetzelve wierd .door alle,
die in de mijnen werken, door de opzieners enz., tegengesproken,
zoodat ik, hoewel hunne eigene opgaven mij nog meer zekerheid
gaven, besloot om bij Luik, waar ik door de vriendelijkheid van de
heer J. Cockerill veele hulp in mijne nasporingen genoot, deze erts
in de koolmijnen zelf na te sporen, ten einde daardoor de stellige
overtuiging te geven en te bekomen. Ik wende mij dus aan den
Gouverneur van Luik met het verzoek om mij door den ingenieur
hierin de nodige hulp te doen geven; hierop heeft de heer Delpere,
de ingenieur aldaar, mij ook met de grootste oplettendheid aile
mogelijke hulp gegeven en heeft mij 2 dagen lang in verschillende
koolmijnen verzeld.
Een zulk onderzoek is altijd moeilijk, doch wierd het meer door
de geringe practische kennis, die ik heb, en door het geringe geloof
dat degeenen, die mij verzelden, aan mijn onderzoek hechten en
het gebrek aan kennis der zaak bij hun.
Hieraan schrijf ik het vooral toe, dat ik in de eerste koolmijn
ook maar eenige zulke Iagen ijzererts Yond, in de tweede meer en
1) Bedoeld wordt van de iron-stone.

") Hoogleeraar te Luik.
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in de Iaatste weI 10 a 15 Iagen, van verschillende diktens van 1 tot
omtrend 7 duim.
Zedert mijne terugkomst van die provincien heeft de heer DeIpere mij doen weeten, dat hij eene laag van 3 voet dikte gevonden
heeft, welke vereenigd was met eene groote hoeveelheid ijzererts.
Vande verschillende ijzerertse, welke ik zoowel in de koolmijnen zelven als tusschen de hoopen steen, die daaruit geworpen
worden, heb gevonden, heb ik genoegzame proeven medegebracht
en overgeleverd om door eene juiste analysis met zekerheid te
kunnne bepalen, of deze ijzerertse dezelve bestandeele hebben als
die, welke in Engeland gevonden worden. Hoewel hieraan bijna
niet te twijfelen is, is het toch voordeelig de zekerheid te hebben
en nuttig de bestanddeelen te kennen, ten einde juister de behandeling, die dezelve vereischen, te kunnen beoordeeIen; het is hiervoor, dat ik verzocht heb, dat eenige dier ijzerertse aan eene chimische analysis mogten onderworpen worden.
Ook heb ik aan den heer Boisnel, ingenieur en chef te N amen,
die het minst geloven wilde, dat die ijzerertse hier gevonden worden, eene zekere hoeveelheid gezonden en hij heeft mij beIoofd mij
te Iaten weten, welke resultaten de analysis hem geeft; doch tot
nu toe heb ik niets van Z. Ed8 • daarover gehoord.
Evenals in Engeland yond ik, dat de lagen ijzererts gewoonlijk
zeer digt boven de lagen steenkoolliggen en dus dan met zeer geringe kosten tegelijkertijd met de steenkool kan gewerkt worden;
doch waar dit ook niet is, behoeven de kosten der bewerking niet
zeer gevreesd te worden, daar men in Engeland Yond, dat de lagen
ijzererts van maar 4 duim dik de kosten goed maakten om bijzonder bewerkt te worden.
Dit geeft ons de grootst mogelijke waarschijnlijkheid, dat het
gietijzer uit deze erts, met verkoolde steenkool gesmolten, even
goed, en zeker even goedkoop als in Engeland kan geleverd worden, doch hoogstwaarschijnlijk nog veel goedkooper als aldaar.
Deze ijzerertse leveren omtrend 25 procent van hun gewigt in
gietijzer op, en indien dezelve dus kunnen geleverd worden tot 5
franc de 1000 N.P., 't welk dezelve hoogstwaarschijnlijk niet kosten zullen, zoo bedraagd dit voor het ijzererts, nodig voor 1000
N.P. gietijzer, 20 francs.
Indien de steenkool, die tot de smelting word gebruikt, 50 procent kool (coak) opleverd en 2.000 N.P. dezer kool aangenomen
ECON.-HIST. JAARBOEK IX.
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word omtrend 2.700 N .P. verkoolde erts te smelt en, hetwelk 1.000
N.P. gietijzer opleverd, zoo zoude 4.000 N.P. steenkool no dig zijn
om 1.000 N.P. gietijzer op te leveren.
Daarentegen weet ik, dat bij Luik eene zeer geschikte steenkool
gevonden word, welke 60, ja 70 procent kool (coak) opleverd, en
hebveelereden tegeloven, dat 20.000 N.P. dezer kool weI meer als
3.000 N.P. verkoolde erts zoude versmelten; dus is die rekening
z~er laag gesteld.
1.000 N.P. dezer steenkool kost nu aldaar 10 francs, doch de
heer Cockerill verzekerd mij, dat de kool zoude kunnen geleverd
worden \roor 4 francs de 1.000 N.P.; dus zoude dan de kool, nodig
om 1.000 N.P. gietijzer op te leveren, 16 francs kosten. De koolen
ter verkooling der erts en voor het blaaswerktuig kan niet meer
als 4 francs kosten, de nodige kalksteen niet meer als 2 francs; de
arbeidsloonen (daar een hoogoven wekelijks ten minsten 50.000
N .P. gietijzer opleverd) zeker per 1.000 N.P. niet meer als 5 francs
en de interessen van kapitaal, onderhoud enz. kan ook niet meer
als f 10.- bedragen; de winst per 1.000 N .P. op 13 francs gesteld,
zoo zoude het steenkool-gietijzer per 1.000 N.P. voor Ir. 70 of 35
guldens kunnen opgeleverd worden. Dit ijzer zoude vooral geschikt zijn om in de grofsmederijen verwerkt te worden, doch ook
in de gieterijen, vooral indien vereenigd met een zachter of grauwer ijzer.
Dit laatste zal meer kostbaar zijn, doch waarschijnlijk niet
meer als omtrend 20 of 25 francs, daar hetzelve tot 3.000 N.P.
meer steenkool kan eischen om 1.000 N.P. gietijzer voort te brengen en dezelve hoogoven minder ijzer opleverd en dus meer aan
werkloon kost in evenredigheid tot de hoeveelheid ijzer, die dezelve opleverd.
Te Charleroi zoude het steenkool-gietijzer nog aanmerkelijk
goedkooper kunnen geleverd worden, dewijl de steenkool aldaar
veel goedkooper kan geproduceerd worden als bij Luik; tegenwoordig kost het houtskool-gietijzer aanmerkelijk meer,j a omtrend
het dubbelde, en dit steenkool-gietijzer is voor de ijzergieterijen of
voor het oversmelten in verschillende vormen in't algemeen veel
verkieslijker als het houtskool-gietijzer; daar is dus niet aan te
twijfelen, of spoedig zoude al het gietijzer voor de gietwaren alleen
van de steenkool-hoogovens gevraagd worden .
. Dat onze provincien ook in alle andere opzichten in staat zijn
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steenkool-hoogovens algemeen in werking te brengen, is zeker,
daar bij Luik, Namen en Mons een groote overvloed van verschillende soorten steenkool geschikt voor dit doel en alle andere benodigde materialen te vinden zijn. Voor de steenkoolmijnen zoude
dit hoogst voordeelig zijn; de groote overvloed, die de natuur ons
aldaar geschonken heeft, zoude beter gebruikt worden; door de zekere en belangrijke markt, die de steenkoolen op de plaats zoude
vinden, zouden alle middelen aangewend worden de steenkool
goedkoop te leveren, daar de laage prijs van meer belang is, waar
dezelve door het vervoer, door veele intermediaire persoonen, belastingen enz. niet verhoogd word; en dit zoude ten gevolge hebben dat goede werke wierden aangelegd, die, zoover ik hierover
kan oordeelen, spoedig de steenkool op de helft van de tegenwoordige prijs zoude brengen, en waarschijnlijk nog aanmerkelijk
lager.
Ret gebruik der gegotene ijzere sporen zoude zich vermeenigvuldigen door het goedkooper gietijzer en de grootere behoefte
daarvan op eenige punten, en dit zoude spoedig een voordeelige
invloed hebben op de prijs der steenkoolen op bijna alle punten
van dit rijk.
En wat is van meer belang voor alle de fabrieken als de lage
prijs der steenkoolen? Ret is alleen de tegenswoordige hooge prijs
der steenkolen, die nog het algemeen gebruik der stoommachine
in de noordelijke provincien tegenhoud; en voor welk land zoude
de aanwending der stoommachine een voordeeliger invloed hebben als op die provincien ? Vande"/ 16 van dit land, die gezegd worden nu door water bedekt te zijn, zoude zeker 2/18 gered kunnen
worden en tot vruchtbaar land te maken zijn. Doch is dit welligt
het geringste voordeel, dat daaruit zoude getrokken worden; de
waarde van het bebouwde land zoude op bijna alle punten zeer
vermeerderen en op veele welligt verdubbelen, wierd de stoommachine algemeen gebruikt in plaats van de windmolen ter uitmaling
van het water van onze landerijen; onze weilande zouden niet
meer onder water staan; de beesten zouden later op het land kunnen blijven en vroeger in't voorjaar na't land gezonden worden.
Ret produ:ct der landerijen zoude vermeerderen: de kosten derzelve verminderen, en men zoude geen jaar kennen, zooals 1816 en
1817, waar een groot gedeelte van het vee verloren ging, doordat
het land onder water stond; en ook zoude de zomer, waar men
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over droogte klaagd, zooals de laatste, deszelfs nadeel grotenlings
verliezen, doordat de stoornmachine dan de omgekeerde werking
kan doen.
Doch niet alleen de landbouw, maar ook alle andere takken van
nering kunnen groote voordeele trekken uit de aanwending der
stoommachine.
De scheepvaart en dus de koophandel en fabrieken zullen onberekenbare voortschreden daardoor maken, en fabrieken, die
eene groote en gestadige kracht nodig hebben, als zaag- en koommolens enz., moet dit ten hoogsten voordeelig zijn.
De overige materialen tot de versmelting van het ijzererts op de
Engelsche wijze zijn ook digt bij de koolmijnen te bekomen.
De kalksteen, die het smeltmiddel voor deze erts is, word in de
grootste overvloed gevonden en kost bijna niets; de vuurbestendige klei tot het vervaardigen van vuurbestendige steenen en de
vuurbestendige steen word ook gevonden.
Een rivier om het gietijzer enz. te vervoeren, stroomd door de aan
kolen rijke streken van Luik en Charleroi en bij Mons is een kanaal.
Eindelijk is het werkloon aldaar ten hoogste de helft van de
werkloonen op de Engelsche ijzerwerken, en in alle opzichten zijn
die provincien voordeeliger gelegen tot de goedkopere en goede
vervaardiging van gietijzer en gietwaren als Engeland, en wij mogen dus verwachten, dat spoedig na de oprichting der steenkoolhoogovens hoegenaamd geen gietijzer, in welke vorm ook, uit Engeland meer na de N ederlande zoude gevoerd worden, en dat wij in
onze gietwaren een tak van uitvoer na buitenlands zouden vinden.
Doch vooral zoude de invioed op onze binnenlandsche industrie
voordeelig zijn en weI voomamentlijk op onze houtskool-hoogovens, de gieterijen en de grofsmederijen.
De houtskool-hoogovens 'zouden alle die verbeteringen invoeren, waarvoor zij vatbaar zijn en die zij bij de steenkool-hoogovens
met zooveel vrucht zouden zien aanwenden, daar zij zouden pogen tegen dezelve te wedijveren.
De groote verbeteringen, waarvoor zij vatbaar zijn, zouden zich
ontwikkelen en indien zij niettegenstaande dit de markt voor gietijzer tot gietwaren en voor gietwaren zelf verloren, zoo zouden zij
gedeeltelijk ontschadigd worden in de meer uitgestrekte markt
van gietijzer voor staafijzer; en wierd eindelijk ook hiervoor het
steenkool-gietijzer algemeen verkozen, zoo zouden zij hun hout en

AANGAANDE DE IJZERINDUSTRIE

133

hunne krachten voordeeliger verbruiken voor de grofsmederijen
en hunne oude slegte hoogovens gedeeltelijk laten . varen.
De verbeteringen, welke voor de tegenwoordige hoogovens het
belangrijkst zijn, zijn betere middelen van vervoer, en deze zouden voortvloeien uit de aanwending der stoommachine in plaats
van de waterval ter beweging der blaaswerktuigen, daar deze verandering de hoogoven onafhankelijk van deszelfs tegenwoordige
plaatsing zoude maken en dezelve dus veelallangs de groote wegen en de riviere zouden geplaatst worden.
De aanwending der stoommachine zoude ook het welligt even
groote voordeel geven van een sterker en meer geregelde wind te
kunnen geven en dus de hoogoven onafhankelijk van het weer te
maken.
Hierdoor en doordat de hoogovens alleen gietijzer voor de grofsmederijen zouden maken, zoude de behandeling groote voorschreden maken en zij het gietijzer waarschijn1ijk weI t of t goedkoper kunnen leveren; zeker is het, dat nu wei t van de houtskool,
t van de ijzererts onnodig verloren gaat, behalve omtrend de helft
van de werkloonen, die bij volmaaktere ovens, blaaswerktuigen en
bewerkingswijze, bezuinigd zouden kunnen worden.
Hierdoor zoude het verschil in prijs van dit gietijzer met die
der steenkool-hoogovens niet zoo groot zijn, en daar het voor de
grofsmederijen nog te verkiezen is, zal het lange een markt vinden.
[Van] de gieterijen mogen wij verwachten, dat [zij] door de
steenkool-hoogovens zich tot een tot nu t0e onbekende hoogte van
volmaaktheid zullen verheffen en door de volmaaktheid en lage
prijzen van de door hun te leveren goederen zich over het geheele
land zullen uitbreiden, zooals nu de smits- of timmermanswinkels,
en daardoor wederom eene groote konsumptie van steenkool-gietijzer veroorzaaken in plaats van een buitenlands materiaal.
De grofsmederijen zullen voomamentlijk bloeyen door de steenkool-hoogovens, dewijl dan met volkomen succes de Engelsche
grofsmederijen kunnen overgebracht worden, en daar wij het .
steenkool-gietijzer, de steenkool en vooral het werkloon tot lagere
prijzen zullen hebben als zulks in Engeland plaats heeft, zoo is het
bepaald, dat wij ook het stafijzer tot lagere prijze kunnen leveren,
als zulks aldaar plaats heeft, en daar wij, om dit ijzer uit te voeren
na een gedeelte van Duitschland en Frankrijk en ook veele andere
rijke, groote voordeeIe boven de Engelschen hebben, zoo moeten
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wij ook verwachten alsdan het ijzer daarheen te kunnen voeren.
De grofsmederijen zouden waarschijnlijk vooreerst veelal houtskool-gietijzer gebruiken, vooral de oude, daar zulks een sterker en
beter ijzer opleverd, doch zouden vooral de nieuwe aangelegde ook
gedeeltelijk steenkool-gietijzer met vrucht kunnen gebruiken,
vooral om stafijzer tot zeer lage prijzen voort te brengen, en aIsdan zijn ook aIle verbeteringen der Engelsche grofsmederijen op
de onze toepasselijk.
Maar in de oude grofsmederijen, of overal, waar overvloed van
hout is, moet ik het nog voor zeer twijfelachtig houden, of het weI
voordeelig zoude zijn om bij de aanwending van houtskool-gietijzer aIle de verbeteringen der Engelschen in te voeren.
Zooals ik in een vroeger rapport over de toestand der Engelsche
ijzerwerke heb aangehaald 1), bestaan de grootste verbeteringen
in de Engelsche grofsmederijen in het algemeene gebruik van de
pletmachine voor bijna aile soorten en afmetingen van ijzer, voor
aile kwaliteiten en in aile deszelfs toestande geduurende de vervaardiging van hetzelve in plaats van dat van hamers, en tweedens in het gebruik van reverbere-ovens, waarin het ijzer smeedbaar word gemaakt door de vlam van cen steenkoolvuur in plaats
van de oude opene haarde (affinerie), waar zulks geschiede door
een houtskoolvuur en de wind eener blaasmachine.
In de grofsmederijen van de heeren Hannonet Gendarme, Huart en Orban heeft men vooral deze laatste verbetering, het gebruik der reverbere-ovens, willen invoeren en toepasselijk maken
voor ons houtskool-ijzer; hierin hebben zij veel moeite gevonden,
en weI bijzonder daar zij hun ijzer niet vooraf hebben gezuiverd in
een opene haard (affinerie), zooals in Engeland gedaan word, (zie
mijn rapport, de uitvinding van den heer Hompfray 2) en zonder
welke de reverbere-oven ook in Engeland niet in algemeen gebruik kon komen.
Daar nu die heeren reeds voordeele trekken uit de aanwending
der reverbere-ovens op die onvolmaakte wijze, die zij hebben, zoo
moet men verwachten, dat de voordeele veel grooter zouden zijn,
wierden dezelve in verbinding met de zuiverings-oven gebruikt,
en in het algemeen op eene betere wijze, doch niettegenstaande
dit moet ik geloven, dat het gebruik dezer ovens niet algemeen
') Zie hierv66r, no. I, bladz. 73.
") Hierv66r, bladz. 77.
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voor houtskool-gietijzer te verkiezen is, daar het ijzer in kwaliteit
niet gelijk schijnt te staan met dat aileen door houtskool bewerkt
is. Doch zoodra men nu goedkoop ijzer voortbrengen wil, zooals
vooral bij het gebruik van steenkool-gietijzer plaats kan hebben
en bijzonder voor dit ijzer, is die oven ver te verkiezen, maar dient
volstrekt met de pletmachine verbonden gebruikt te worden.
De pletmachine is die verbetering der Engelschen, welke het belangrijkst is voor onze grofsmederijen, daar dezelve even voordeelig is voor onze tegenswoordige grofsmederijen met houtskoolgietijzer en de oude ovens als bij't gebruik van steenkool-gietijzer
en de reverbere-ovens.
Deze zoo algemeen mogelijk in te voeren, is van het hoogste belang, doch staan hiertegen ook zwarigheden over, welke zulks
moeilijk maken; deze werktuige zijn kostbaar, de konstructie
daarvan is moeilijk en vereischt geoefende werklieden; op mijne
reize door de zuidelijke provincien yond ik maar een werkplaats,
waar die werktuigen zoowel als de overige voor de hoogovens en
grofsmederijen met dezelfde volmaaktheid kunnen vervaardigd
worden als in Ellgelalld, namentlijk het etablissement van de heeren Cockerill te Seraing.
Verder verlangd het gebruik der pletmachine ook een grootere
kracht op eene plaats vergaderd, als op de tegenswoordige grofsmederijen te vinden is; doch zoude dit te bekomen zijn door de
aanwending der stoommachine, en dezelve zoude op eenige der tegenwoordige grofsmederijen gevonden worden, zoodra de daarbij
gelegene houtskool-hoogovens plaats gemaakt hebben voor de
steenkool-hoogovens.
Eindelijk is het bij het voordeelig gebruik der pletmachine nodig om een grooter getal ovens in eene grofsmederij vergaderd te
hebben als men nu nog vind, en geoefende werklieden in dat yak
tevormen.
Aile deze zwarigheden zijn weI grootendeels de oorzaak, dat aile
de ijzerfabrikanten, die tot nu toe gepoogd hebben de Engelsche
wijze van bewerking gedeeltelijk in te voeren, met de reverbereoven begonnen hebben en niet met de pletmachine, welke zij nog
zeer weinig gebruiken.
En hieraan is het toe te schrijven, dat dezelve nog zoo geringe
vruchte daarvan getrokken hebben, en de verbeterde kwaliteit
van het ijzer van den heer Hannonet Gendarme spruit voort uit
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de (hoewel geringe) aanwending der pletmachine en de nabootsing
van de behandeling, die het ijzer in de pletmachine ondergaat, onder de hamer, om namentlijk de staven zaam te vouwen en weer
uit te hameren. Dus zijn de voortschreden, die in deze grofsmederijen gemaakt zijn, van te weinig belang om een merkbare invloed
te hebben op de voortgang onzer ijzerwerke in't algemeen; tenminsten is het zeker, dat zij, op deze wijze voortgaande, nog eene
reeks van jaren nodig hebben, eer men mag verwachten, dat zij
gelijk met de geringste Engelsche grofsmederijen kunnen staan en
een voordeelige invloed op de overige grofsmederijen dier provinden zullen hebben.
Het is om deze reden, dat ik bij de aan te wendene middelen ter
invoering der Engelsche verbeteringen in onze ijzerwerken, welke
ik nu zal voorstellen, zoo weinig acht sla op deze grofsmederijen.
De middelen, welke door het gouvernement aan te wenden zouden zijn, zijn van verschillende aard en hebben hunne bijzondere
voor- en nadeele. Het middel, dat in het algemeen van de grootste invloed kan zijn en waardoor het reeds bij voorbeelden bewezen is, dat spoedig diergelijke verbeteringen in de fabrieken van
geheele landstreken ingevoerd worden, is het onderwijs of het algemeen maken van de kennis dier verbeteringen en van de middeleIi om dezelve in gebruik te brengen.
Dit nu kan op verschillende wijzen gedaan worden; in mijn
vroeger rapport heb ik aangehaald, hoe zulks voor de hoogovens
en gieterijen in Rusland gedaan is, door namentlijk een gieterij.
met hoogovens, reverbere- en cupola-ovens voorzien, op 's gouvernementskosten in werking te brengen en deskundigen daarbij
aan't hoofd te stellen, en zulks, alsook de werklieden, indien nodig,
huiteruands te nemen; dit is aldaar door bijtijds gemaakte
groote opofferingen volkomen gelukt; ook hier te lande zien wij
tflhidiellj]pij;eNllf(l)£dbelige invloed op onze gieterijen door de verbetEfcd~eterij>vanf dedl~~ckl!i:id!lte Seraing.
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geeringen past, en zeer ligt, hoewelhet waarschijnlijk aanvankelijk
een voordeelige invloed mag tonen, doch spoedig meer nadeel kan
doen als voordeel, daar alles wat de vrije aanwending der krachten
en middelen der fabrieken belemmerd, een nadeelige invloed heeft
op de fabrieken zelf. Ook ziet men de hoogovens en ijzerwerken
van Zweden in belangrijkheid zinken in vergelijkmg met die van
Rusland, Engeland en het geheele overige Europa, en het is te
vermoeden, dat dezelve nu nog spoediger zullen dalen, en hoewel
zulks weI grootendeels aan de aard der verbeteringen der Engelsche, Russische en andere ijzerwerke toe te schrijven is, en de
daaruit voortgevloeide aanwending der steenkool, zoo bestaan
ook veele redenen om te vermoeden, dat die reglementen en;ffiew
rectie hieraan gedeeltelijk schuld is.
.;qo:t!b':Ju-a
Het is om deze redenen, dat ik aileen voor nuttig ~ hooatni
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zoude reeds met de daartoe nodige werke eene eerste uitgaaf om
eenige honderdduizend franks kunnen kosten, en zoude met het
nodige onderzoek, waar een zulk werk diende opgericht te worden,
ligtelijk een a twee jaar tijds en zelfs meer kunnen vereischen, eer
de nodige hoeveelheid steenkool en ijzerertsopgeleverd wierd, welke eenige hoogovens vereischen, en men verzekerd was van de nodige voorraad geregeld te bekomen, zonder welke het onvoorzigtig
zoude zijn aan den bouw en oprichting der hoogovens en blaaswerktuige te beginnen. Deze tijd zoude dus voor het but verloren
zijn, indien het gouvernement zulks deed, en die ~erste uitgaaf is
niet nodig, word zulks ondernomen door een particulier, die reeds
steenkoolmijnen bezit, daar deze ook de steenkool en ijzerertse
goedkoper kan opleveren, omdat hij van de steenkool tegelijkertijd een gedeelte verkoopt, en dat is zeer voordeelig voor een ijzerwerk, omdat dikwijIs rijke Iagen ijzererts verzeid gaan van Iagen
steenkooI, die niet geschikt zijn voor de hoogovens, doch weI voor
de markt en voor meer diergelijke redenen.
Verder zoude het gouvernement, om de ondememing ook voordeelig te maken (en anders is een te groot kapitaal opgeofferd, en
geene overtuiging van de voordeele der nieuwe bewerkingswijze
kan anders aan de overige ijzerfabrikanten gegeven worden), een
kompleet ijzerwerk moeten oprichten, zoo groot dat hetzelve ten
minsten nog 1 millioen franks zoude moeten kosten en welligt 1t
millioen; zoodat een zulk werk met de daartoe nodige steenkoolmijnen waarschijnlijk eene eerste uitlage van bijna twee millioen
franken zoude veroorzaken, eer zulks vruchte van eenig belang
voortbracht.
Indien hetzelve dan maar redelijk word gedirigeerd en geadministreerd, zoo is er niet aan te twijfelen, of hetzelve zal een zeer
groote winst opleveren, tenminsten, zoolang de overige ijzerwerken van het land op dezelfde voet staan aIs tegenwoordig en het
gouvernement is verzekerd van deszelfs etablissemente, als die der
Artillerie en Marine, altijd eene groote hoeveelheid ijzer te behoeyen, en heeft dus minder moeite hetzelve te verkoopen; doch zal,
indien het gouvernement niet wenscht een zulk etablissement op
te houden, hetzelve ook wederom weinig hoop hebben het te kunnen verkoopeIi, daar de reeds [steeds?] vermeerderende waarde
van een zulk etablissement zoo hoog is, dat weinige particulieren
te vinden zouden zijn, die zulks wilden en konden kopen, en het-
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zelve te verhuren of te verpachten is niet gemakkelijker, of het
word verwaarloosd, zooals de ijzerwerke van Staffordshire bewijzen. Het aankweeken en afdanken van een zeker getal van ambtenaren is een ander bezwaar, indien het gouvernement geen zoodanigetablissementwil aanhouden,.zoo dat het in dat geval verkieslijk
zoude zijn de daarstelling aan een particulier aan te betrouwen.
Dit zoude ook uit te voeren zijn en weI op een zulke voet, dat
men met reden verwachten mag, dat aile de ijzerwerke van het
land het grootste voordeel daaruit trekken zoude, indien het gouvernement door het dragen van een gedeelte der kosten een daartoe geschikt particulier aanmoedigde en engageerde om een zulk
werk op eene genoegzame schaal op te rigten, naar een plan goedgekeurd door het gouvernement, en welk werk aan de overige
ijzerfabrikanten naar zekere bepaalingen ter bezigtiging zoude gesteld worden.
In de keus van een particulier moet natuurlijkerwijze het eerst
het oog vallen op een der tegenswoordige ijzerfabrikanten, en bijzonder een van die, welke hunne werke reeds verbeterd hebben of
zulks pogen te doen.
Geen der drie, welke pogen de grofsmederijen te verbeteren,
schijnt hiertoe geheel geschikt te zijn; de eerste, de heer Hannonet
Gendarme, heeft deszelfs werke op een daartoe geheel ongeschikte
plaats gelegen, zoolang als daar geene steenkool word gevonden.
De heer Huart heeft deszelfs grofsmederijen in de nabijheid van
zeer geschikte plaatsen bij Charleroi ter oprichting van hoogovens
en grofsmederijen op de Engelsche wijze, doch de door hem uitgevoerde werke dragen geene blijken van genoegzame kennis nog talente om een zulk werk uit te voeren; ook moet dit iemand zijn,
die op zijne etablissemente woond; ook twijfel ik, of hij de nodige
middelen hiertoe zoude kunnen en willen aanwenden.
De heer Orban kan hiertoe in geene aanmerking komen; de bezichtiging van zijn etablissement zal dit genoegzaam bewijzen.
Doch vind men daarentegen in de heer John Cockerill een man,
die de meeste der vereischten bezit, nodig tot de onderneming van
een zulk werk, en die tegelijkertijd de lust en moed heeft om dit
uit te voeren en de daartoe nodige middelen ook aan te wenden.
De groote etablissementen, die hij met veel succes dirigeerd, toonen ons, dat hij het talent bezit diergelijke groote fabrieken te bestieren; het succes, dat hij reeds gehad heeft de Engelsche ijzergie-
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terij en -vorrnerij na dit land over te brengen, geven nog meer reden hem geschikt tot eene zulke onderneming te houden, en de liberaliteit, die hij toen getoond heeft om alles aan de overige ijzergieters mede te deelen, en hun zelfs zijne werklieden te lenen,
maakt hem waardig tot een zuIk doeleinde door het gouvernement
gebruikt te worden.
Doch bovenal verdient hij na mijn oordeel de voorkeur, omdat
hij een kundige mechaniker is, en omdat dit vooral nodig is voor
de ijzerfabrikant, die de Engelsche bewerkingswijze in dit land wi!
invoeren.
Geen etablissement als dat van den heer Cockerill te Seraing,
bestaat in dit land, waar de werktuige, daartoe nodig, de enorrne
blaascylinders, stoommachines, pletmachines en overige werktuigen met vereischte nauwkeurigheid en deugdzaamheid kunnen gemaakt worden, en te Seraing kan dit even goed als in Engeland
gedaan worden, indien de heer Cockerill maar de nodige tekeningen en plans daarvoor worden gegeven.
De heer Cockerill heeft daarbij een groot getal geoeffende werklieden om zuIke werktuige te behandelen.
Eindelijk legd het etablissement van den heer J. Cockerill te Seraing zoo weI gelegen voor het oprigten van een zulk werk; het
legd aan de Maas, bij Luik, tusschen de rijke koolmijnen in, waar
die steenkool gevonden word zoozeer geschikt voor de steenkoolhoogovens, alsook de steenkool, nodig voor de ketels der stoommachines en voor de reverbere-ovens. Op deszelfs eige grond achter deszelfs fabriek wi! de heer Cockerill alsdan steenkoolmijnen
openen; hij is reeds deelnemer van onderzoekingswerke, waar hij
in het voorj aar koolmijnen zal openen, en bij een dezer heb ik de
grootste overvloed van voortreffelijke klei-ijzersteenen gevonden,
hetwelk mij de bewijze gaf, dat men aldaar deze erts met zeer geringe koste zoude kunnen bewerken.
Uit drie koolmijnen aan beide zijde van de rivier gelegen zal hij
de keus hebben van ijzererts en steenkool; twee zeer digt bij zijn
werk gelegen, de derde daarop.
De kalksteen tot smeldmiddel is in de grootste overvloed aldaar.
Houtskool en de gewoone ijzerertse, die nu gebruikt worden,
zijn aldaar tot de gewoone prijze te bekomen; dus is daar de gelegenheid om met succes de steenkoolhoogovens en grofsmederijen,
geheel op de Engelsche wijze ingericht, daar te stellen; alsook alle
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pro even te nemen ter vergelijking met onze ertse en houtskool met
onze hoogovens en grofsmederijen, welke het gouvemement nuttig moge oordeelen voor het belang der ijzerwerke in't algemeen.
Ook heeft de heer J. Cockerill reeds zedert geruime tijd pogingen gedaan om een begin te maken de Engelsche ijzerwerke over
te brengen en heeft reeds een kleine hoogoven, geschikt tot proefnemingen, aan zijne gieterij gebouwd; hiertoe besloot hij grootendeels, daar hij onmogelijk zijne gieterij te Seraing kon staandehouden bij dehoogeprijs van slecht houtskool-gietijzer, zoolang de Engelsche werktuigen hier voor t procent inkomend regt 1) wierden
binnengelaten, en hij dus wilde pogen, om zooals de Engelsche gieterijen en fabrieken voor stoommachines zulks hebben, goedkoop
en goed steenkoolgietijzer voort te brengen.
Doch hij zette deze ondememing niet voort, doordat dezelve te
klein begonnen was om de nodige onkosten, verbonden met zulke
nieuwe ondememingen, te dragen, en doordat hij niet de hulp genoot van iemand, die dat yak genoegzaam kende, doch op zijne
laatste reize na Engeland bezocht hij wederom de Engelsche ijzerwerke, en zijn wensen, dezelve na dit land over te brengen, vermeerderde, hoewel hij altijd in de uitvoering tegengehouden wierd
door de grootheid der ondememing en van het benodigde kapitaal
om zulks op de vereischte schaal uit te voeren, en eindelijk door
het gebrek aan deskundige, welke hem in de uitvoering konden behulpzaam zijn, en hij wenschte ook niet die zaak te beginnen, indien hij hopen mogt, dat een der ijzerfabrikanten Zulks op eene
zulke voet ondemam, dat men iets goeds verwachten mag, daar
zijn oorspronkelijk but toch altijd was om goed giet- en staafijzer
tot prijze, overeenstemmende met de Engelschen, voor zijn etablissement te bekomen. Om deze reden bezocht hij dus met mij de
ijzerwerken van die provincien en vooral de verbeterde grofsmederijen, doch deez in een zulke toestand vindende, dat er geen wezenlijke hoop kan gevonden worden dezelve spoedig eene belangrijke voortschrede te zien maken, waardoor de kwaliteit en prijs
aanmerkelijk verbeteren kan, besloot hij, indien hij van het gouvemement de nodige ondersteuning kon bekomen, een kompleet
ijzerwerk op te rigten.
Daar hij koolmijnen heeft of binnen weinige maanden zal heb1) Volgens de tariefwet van 12 Mei 1819 bedroeg het tabellen-recht 1/a"!. of 171/ 2
cent per 100 N.P. naar keuze.
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ben, die hem de steenkool en ijzererts kunnen opleveren en hij een
geschikt locaal met veel hulpmiddelen heeft, als ook eene gieterij
en fabriek om werktuigen te maken, zoo zal men een zulk werk,
op eene genoegzame schaal opgericht, niet meer behoeven te kosten als omtrend t millioen guldens.
Hiermede zoude hij een genoegzaam aantal hoogovens kunnen
oprichten om wekelijks 300 tot 350.000 N.P. gietijzer op Ie teveren en grofsmederijen om 100 tot 200.000 N.P. staf- of smeedbaar
ijzer in die tijd te vervaardigen; dit is 15.000.000 N.P. tot
17.500.000 N.P. gietijzer, 5.000.000 tot 10.000,000 N.P. stafijzer
jaarlijks. Daar men nu verwachten mag, dat dit door elkander
voor de helft van de prijs kan opgeleverd worden, waarvoor het
kan verkocht worden, zoo is de waarschijnlijke winst zoo groot,
dat de ondernemer zich ruim voor zijne uitlagen zoude beloond vinden, daar de geheele uitleg in een j aar terug zoude kunnen komen.
Doch tegelijkertijd is eene zulke onderneming zoo moeilijk en
tenminste schijnbaar twijfelachtig en vereischt zoo groote kapitalen, dat men nauwlijks van een particulier kan verwachten, dat
dezelve zulks zal ondernemen.
De heer J. Cockerill, in de onderstelling, dat hij een zulke werk
kon uitvoeren in de tijd van 4 jaren, dat hij daartoe 500.000 guldens nodig heeft, en de werke, in elk jaar uitgevoerd, aanspoorden
om het werk voort te zetten, vraagd van het gouvernement voor 4
jaar jaarlijks 50.000 guldens, onder voorwaarde dat hij over 4 jaren jaarlijks daarbij voegd 75.000 guldens en die som uitlegd in
den aanleg van een ijzerwerk bij zijn etablissement te Seraing, en
dat hij dit werk uitvoerd op de wijze, hem door het gouvernement
voorgeschreven of door hetzelve goedgekeurd.
Behalven deze som verwachte hij dehulpvanhetgouvernement
tot de uitvoering en weI in het bijzonder van deskundige om tot de
uitvoering de nodige plans en hulp te geven, zooverre zulks mogt
nodig en raadzaam worden geoordeeld.
Konde het gouvernement deze propositien van den heer J. Cockerill, gewijzigd zooals zulks nodig mogt geoordeeld worden, aannemen, zoo mag men met reden verwachten, dat dit land binnen
weinige jaren een ijzerwerk zoude bezitten, gelijk aan de goede Engelsche, en dat al1e ijzerwerken van dit land zich hierna vormden
en spoedig beter en goedkoper ijzer opleverden als eenig land van
Europa.
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Het character van den heer J. Cockerill doet mij veronderstellen, dat hij gaarne zoude volgen de inzigten van het gouvemement, en indien het gouvemement zwarigheden maakt om een zoo
groote somma op te offeren aan het bevorderen van die tak van
nijverheid of dezelve aan eenig particulier te schenken, zoo zoude
welligt de heer Cockerill zich verbinden om de ontvangene somma terug te geven, zoodra de winste van het etablissement de kosten voor hetzelve hebben opgebracht of dezelve zulksveroorlooven.
De hulp, welke de heer J. Cockerill tot de uitvoering van een
zulk werk zoude nodig hebben en welke het gouvemement behoorde te geven ter verzekering dat de somma, door hetzelve gefourneerd, op de best mogelijke wijze wierden aangewend, zoude
kunnen gefourneerd worden, daar op dit ogenblik verschillende
ijzerfabrikanten Engelands en een genoegzaam aantal werklieden
geredelijk zouden willen overkomen om de nodige hulp te geven.
Hoewel ik mij in staat gevoel om de nodige plans der ovens en
werktuigen te geven, daar ik die van de beste Engeische etablissementen bezit en eene algemeene kennis heb vergaderd van de bewerkingswijze en de voordeelige aanwending en vermenging qer
verschillende materialen, zoo voelde ik mij doch verre van in staat
te zijn om alle de vereischte hulp en aanleiding te geven, wat betreft de keuze der lagen ijzererts en steenkool om te exploiteeren
en in de hoogovens te gebruiken, alsook die oven te behandeIen,
en de details der bewerkingswijze om goed giet- en stafijzer op de
voordeeligste wijze te maken, en ik houde het [dit ?], indien niet
volstrekt noodzakelijk voor eene zulke ondememing, doch tenminsten voor zeer voordeelig, en geloof, dat daardoor een zeer aanmerkelijk gedeelte van het kapitaal en de tijd, nodig ter uitvoering, kan bezuinigd worden, alsook spoediger en zekerder een
goed resultaat te verwachten is. De kosten verbonden met het laten komen van een bekwaame Engelsche ijzerfabrikant met eenige
werklieden en het bezoldigen voor 4 of meer jaren, hoe aanmerkelijk ook, kan weI niet in vergelijking komen met de voordeeIe,
daarvan te verwagten.
Op mijne reize na Engeland heb ik niet uit het oog verlooren, om
een hiertoe geschikt persoon te zoeken en ben hierin ook geslaagd.
De heer D. Mushett, in de geleerde wereld even voordeelig bekend als onder de praktische ijzerfabrikanten, hetwelk hij het
.grootste gedeelte van zijn leven geweest is, is nu eigenaar van
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steenkoolmijnen in de Forest of Dean te Coleford, en zoude weI eenige jaren op die voet aan de vaste wal van Europa door willen
brengen; in hem zoude een man gevonden worden, die bijna alle
kundigheden bezit, welke hem voor dit doel waarde geven; hij is
practische ijzerfabrikant, geologist en kend grondig de steenkoolbassins Engelands, is mineralogist en chimist.
Ook is hij niet ontbloot van mechanische kundigheden, hoewel
hij geen practische mechaniker is, doch is dit ook het minst nodig,
daar de heer Cockerill dit is en ik planne van alle de nodige werktuige bezit.
Ret is aan bijzondere omstandigheden toe te schrijven, dat een
man van zoo uitgestrekte kundigheden en door geheel Engeland
bekende talente in dat vak, met de grootste ijver voor hetzelve,
hiertoe disponibel is, en hiervan gebruik te maken zoude waarschijnlijk het middel zijn voor dit land te verzekeren de superioriteit van de fabrieken boven die van andere landen van Europa.
Eene der redenen, welke de heer D. Mushett een zulk aanbod
zouden doen aannemen, is zeer gunstig voor deze zaak; het is de
overtuiging van het voordeel om ijzerwerke op de Engelsche voet
alhier op te richten en de wensch twee zijner zoone alhier in dit
vak geetablisseerd te zien.
Tegen een zeker vast tractement en een aandeel in de voordeele
voor het etablissement zoude hij daartoe over willen komen.
De toestand onzer steenkool-bassins in betrekking tot de daarin te vindene lagen ijzererts te kennen, zoude ten hoogsten belangrijk en nuttig voor dit land zijn; om die te onderzoeken zoude bezwaarlijk een geschikter persoon kunnen gevonden worden en ook
hiertoe is hij bereid over te komen.
lndien het niet mogt nuttig geoordeeld worden, dat het gouvernement zoo groote onkosten maakte als nodig om een proefwerk
op's gouvernementskosten op te richten, of de heer J. Cockerill of
eenig ander fabrikant de nodige hulp te geven en een gedeelte der
onkosten te dragen tot de oprichting van een ijzerwerk op eene
voldoende schaal, zoo blijven nog verschillende wege open om hetzelfde but tenminsten gedeeltelijk te bereiken, en hoewel ik die
voor niet zoo doelmatig of nuttig houde, zoo zal ik dezelve hier
toch aantonen.
Verschillende fabrikanten zouden door geringe sommen en de
nodige hulp kunnen aangespoord worden tot de oprichting of
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daarstelling van steenkool-hoogovens en Engelsche grofsmederijen of verbeteringen aan de tegenwoordige ovens en grofsmederijen.
Alsdan zoude de heer J. Cockerill bijvoorbeeld kunnen uitgenodigd worden tot de oprichting van steenkool-hoogovens om gietijzer, geschikt voor de gieterijen en grofsmederijen, te maken; de
heer H uart bij Charleroi om eene grofsmederij, zwaare hamers en
pletmachinesopterichten, ten einde op de Engelsche voet te werken, en de heer Hannonet Gendarme, die zoozeer alle encouragement verdient, om deszelfs houtskoolhoogovens te vergroten en te
verbeteren, om eene verbeterde grofsmederij op te richten met
pletmachines en zwaare hamers en verbeterde. ovens en daarin
houtskool-gietijzer met houtskool te verwerken, of alle verbeteringen der Engelschen over te brengen, die toepasselijk zijn op de bewerking met houtskool.
Behalven eene ondersteuning aan geld, zoude hun ook kunnen
gegeven worden de hulp van een deskundige, die het gouvemement daarvooruit Engelandliet komen, en de nodige plans en aanwijzingen.
De ondersteuning, die het gouvemement alsdan wilde geven,
zoude dan bijvoorbee1d kunnen gegeven worden in de hun nodige
werktuige, om verzekerd te zijn, dat die goed gemaakt wierden, en
aIle die ondememers zoude de verplichting kunnen opgelegd worden hunne wer~e aan andere te toonen. Op deze wijze zoude met
eene geringe som welligt veel nut kunnen gedaan worden, en bijzonder, indien het ·aan alle ijzerfabrikanten wierd vrijgelaten om
na die hulp te dingen door hun te laten inschrijven de geringste
som tot ondersteuning, voor welke zij weI een zulk werk wilden oprichten.
.
Eindelijk zijn verschillende andere middelen aan te wenden om
de kennis der Engelsche ijzerwerke bij onze ijzerfabrikanten te
verbreiden, die ook nuttig kunnen zijn en een voordeelige invloed
op onze hoogovens en grofsmederij en toonen. Eenige der eigenaars der hoogovens en grofsmederijen zouden kunnen uitgenodigd worden zich eenige tijd na Engeland te begeven om de ijzerwerken aldaar te bezigtigen; een der ingenieurs der mijnen zoude
op des gouvernements kosten de koolmijnen der Engelsche ijzerwerken kunnen bezoeken om zich grondig bekend te maken met
de ijzererts enz., die aldaar gevonden word.
Ook zoude op een museum, op eene academie of op het MinisteECON. -HIST. JAARBOEK IX.
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rie van Publieke Onderwijs kunnen uitgestald worden komplete
modelle van Engelsche ijzerwerken met hunnen ovens en werktuige enz., enz., verzeld van tekeningen en beschrijvingen, en de eigenaars der hoogovens zouden kunnen uitgenodigd worden dezelve
te bezigtigen en kopien daarvan te laten nemen.
Dit zoude met, in vergelijking van het nut dat daarvan te verwagten is, geringe kosten kunnen uitgevoerd worden en daarbij in
een zeer kort tijdsverloop.
Het gouvernement zoude premien kunnen kunnen uitloven aan
hem, die het eerst een hoogoven in werking had, waarin de kleiachtige ijzersteen of eenig ander ijzererts door middel van de verkoolde steenkool wierd versmolten, en die gietijzer daaruit opleverde, geschikt voor de gieterijen en zulks voor de grofsmederijen,
en beide soorten tot bepaalde prijze konde leveren; alsook aan
hem, die het eerst eene grofsmederij in werking bracht, waarin, alleen met steenkool en de pletmachine, alle soorten van gesmeed
ijzer wierden voortgebracht en tot bepaalde prijzen wierden geleverd; alsook aan hem, die het sterkste en taayste ijzer voortbracht,
dat hij tot een bepaalde prijs kan leveren. Op diergelijke nadere en
juister te bepalene voorwaarden groote premien uit te loven, zoude de ondernemingslust opwekken en waarschijnlijk veelnut doen.
Door de vermindering der inkomende regte op het buitenlandsche ijzer, en weI door dit bij stappen te doen en aan de fabrikanten het bekend te maken, dat zulks geschieden zoude, bijvoorbeeld
voor de 5 eerstvolgende jaren elk jaar 10 procent vermindering op
de inkomende regten, zoodat zij na dit tijdsverloop op de helft waren gekomen, zoude men den fabrikant noodzaken deszelfs hoogovens en grofsmederijen te verbeteren of dezelve op te geven.
Hoewe1 ik mij overtuigd houde van de billijkheid en nuttigheid
van eene zulk maatregel, durf ik dezelve hier niet beoordeelen of
verdedigen, doch neme ik de vrijheid dezelve aan te halen, daar
dergelijke maatregelen voor diergelijke doeleindens in het aan fabrieken zoo rijke Engeland genomen zijn en zeker kend men daar
de waarde en het belang van inlandsche fabrieken weI.
Veele andere en welligt meer effective middelen kunnen nog
aangewend worden om de nodige kundigheden onder de ijzerfabrikanten teverbreiden, de verbeteringen der Engelsche ijzerwerke na die provincien over te brengen, en onze ijzerwerke boven die
der Engelsche te vex:heffen; dochgeenschijntmijtoedezekerheid
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van succes en van een spoedig succes zoozeer te beloven als de oprichting van een kompleet ijzerwerk voor het gouvemement zelve
of door een particulier met hulp van het gouvemement.
Daardoor zouden niet aIleen aIle vooroordeelen weggenomen en
de voordeele bewezen worden, maar ook de beste middelen aan de
eigenaars der tegenwoordige hoogovens en grofsmederijen aangeboden worden om zich in staat te stellen hunne werke te verbeteren of nieuwe werke aan te leggen; en om dit nog meer te faciliteren zouden de planne of tekeningen van aIle die werke, ovens en
werktuige, welke dus geheel of gedeeltelijk op 's gouvemements
kosten wierden opgericht, ter bezigtiging kunnen gesteld, met verlof om daarvan kopien te nemen.
Op deze wijze zoude de voomaamste zwarigheid tegen het invoeren der Engelsche bewerkingswijze, de onkunde in de mechanika, zoo heerschend onder onze ijzerfabrikanten, zeer verminderen,
en wierd het oprigten van een proefwerk aan den heer J. Cockerill
toevertrouwd, zoo zoude die zwarigheid daarbij in't geheel niet
bestaan.
Ook zoude het gouvemement dit beginnen kunnen en tot eene
zekere hoogte voeren, zonder genoodzaakt te zijn hetzelve voort te
zetten, en bijvoorbeeld met de heer J. Cockerill een engagement
maken ter oprigting van een zeker gedeelte, en na de relissite daarvan dit al of niet voortzetten.
Zoo zoude bijvoorbeeld in het eerste j aar de proef-hoogoven van
de heer J. Cockerill kunnen beeindigd en een blaaswerktuig daarbij
gezet en in werking gebracht worden, alsook eene grofsmederij opgericht worden met eene stoommachine van 60 paardekracht, de
nodige pletmachines, hamers en ovens, om vooral houtskool-gietijzer, doch ook tot proefneming steenkool-gietijzer op de Engelsche
wijze, op de oude en op deze twee methodes verbonden, te bewerken.
Dit zoude kunnen gedaan worden voor omtrend die som, die boyen voor het eerste j aar bepaald is, met uitzondering van de steenkoolmijnen en aIles wat daartoe behoort, als ijzere sporen, stoommachines enz., en zoude door de resultate, die hetzelve opleverde,
ten duidelijksten aantoonen, Of en op welke wijze dit plan verdiende vervolgd te worden.
Ret etablissement kan dan het volgende jaar reeds op zich zelyen bestaan blijven, wierd het plan niet vervolgd; in welk geval
die grofsmederij aIleen diende beeindigd te worden op die wijze,
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welke de ondervinding zoude aanraden, en dit mag dan nog ruim
100.000 francs kosten.
Doch indien het plan dan vervolgd wierd, kunnen het volgende
jaar 2 groote hoogovens gebouwd worden om met steenkool de
klei-ijzersteene te versmelten; de eene kon gietijzer opleveren
voor de gieterijen, de andere voor de grofsmederijen, en in de kleine hoogoven kunnen proeven genomen, zoowel voor dit doel, als
om te onderzoeken in hoeverre de overige ijzerertse, die het land
opleverd en die nu gedeeltelijk met houtskool versmolten worden,
met voordeel kunnen gebruikt worden.
De twee volgende j are kan elk j aar een hoogoven en eene grofsmederij met eene stoommachine van 30 paardekracht worden opgericht, en de eerste grofsmederij word dan op een minder kostbare voet ingericht, daar drie grofsmederijen, eene met eene stoommachine van 60 paardekracht en 2, elk met eene machine van 30
paardekracht, nodig zijn om 200.000 N.P. stafijzer 'sweeks te verwerken; namentlijk de twee kleine om dit ijzer tot staven van
groote afmetingen (fer marchand) te brengen, en de grootere om
het alle die bewerkingen te laten ondergaan, welke bij ons in verschillende. etablissementen worden uitgevoerd, of om aIle buitengewoone afmetingen te bekomen, als bladijzer, bandijzer enz. (fer
de martinet, de fenderie, de tolerie, de filerie).
Doch moet de eerste grofsmederij alleen blijven bestaan, zoo
moet in dezelve alles verrigt worden en alsdan kan aldaar nauwlijks 90.000 N.P. 's weeks verwerkt worden; en dit vereischt bijna
alle werktuigen en ovens der drie grofsmederijen.
. Indien meer als 4 hoogovens nodig zijn om de bepaalde hoeveelheid gietijzer op te leveren, zoo kunnen meer gebouwd worden en
deze, kleiner zijnde, zullen alsdan tezamen ook niet veel meer kosten als 4 grootere.
De kleine, reeds gedeeltelijk gebouwde hoogoven kan, indien
dezelve niet meer nodig is, tot het nemen van proeven altijd gebruikt worden tot het maken van gietijzer voor de gieterij, waar
hij voor staat . .
Op deze wijze wenschte ook de heer J. Cockerill dit uit te voeren; doch kan geen vast plan beraamd worden voor de volgende
jaren, daar zulks eenigsints moet gewijzigd worden na het resultaat der genomene proeven. Daarentegen is het hoogst waarschijnlijk, dat de omstandigheden het bovenvoorgestelde plan zou-

AANGAANDE DE IJZERINDUSTRIE

149

den doen goedkeuren; en het resultaat van alle mijne onderzoekingen en berekeningen strekt om mij de verzekering te geven dat, indien dit plan gevolgd word, binnen weinige jaren onze ijzerwerken
in't algemeen van de vervallen toestand, waarin zij zich nu bevinden, zu1len verheft zijn tot eene tot nu toe onbekende groote en
die van alle ander.e lande Europens overtreffen, zoowel in kwaliteit van het ijzer, dat zij opleveren, als door de lage prijze en de
hoeveelheid, die zij kunnen levereh.
Dit is niet eene onderstelling, gebouwd op losse gronden, maar
op de daadzaak, dat alles wat nodig is, om dit land de hoofdzetel
der fabriceering van het ijzer te maken, in gunstigere omstandigheden in de Waalsche provincien gevonden word als in eenig land
van Europa.
Hier vind men zoowel ijzerertse, geschiktvoor de houtskoolovens,
als de kleiachtige ijzersteene, geschikt om met steenkool versmolten te worden; de steenkool, zoowel als de houtskool, in de grootste
overvloed entot lager prijze; de kalksteen voor smeltmiddel, de
bouwmaterialen, als steen en klei, met geheel onbeduidende kosten.
Het werkloon, veellager als in Engeland en weinig hoger als in
de armste lande Europens, en in verschillende steden in die streken voortreffelijke academien, waar de directeurs der ijzerwerken
de nodige kundigheden kunnen verwerven.
Reeds bestaande bloeyende ijzergieterijen, en een etablissement om de nodige werktuigen te maken, beter als eenig aan de
vastewal van Europa, met uitzondering van het beroemde keizerlijke etablissement in Rusland.
De steenkool-bassins met riviere doorsneden en niet ontbloot
van kanale en goede groote wege, die het transport op de voornaamste punten zeer faciliteren, en eindelijk zeer geschikt tot het
leggen van ijzere sporen, waardoor de transportkosten zoo onbeduidend worden.
Eindelijk de gunstige gelegenheid van dit land om het gefabriceerde ijzer na buitenslands en na de kolonien uit te voeren.
AIle deze voordeele vereenigd geen land van Europa, en het is
aIleen daardoor, dat men zich vleien mag om voor een geruim tijdstip de ijzerwerken van dit land te zien bloeyen.
De luitenant ter zee der 1e klasse
(w. g.) G. M. ROENTGEN.

150

TWEE MEMORIEN VAN ROENTGEN

BIJLAGE I
LIJST DER HOOGOVENS VAN ENGELAND EN WALLES IN HET
JAAR 1740
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2
2

10
2

6

<I

d
~

.S .,:,

II
;:::

II)

'8".'::
... :!!!

.~

:'" 0

....,.,
"'"'~

~d.:.i
<J '" ..
II)
::s<II

Po.

II)

Tonnen.

600

200
500
500
100
100
100
100
100
100
100
200
400
300
200
200
300
200
200
300

Of circa 17.350.000 N.P.

1000
700

1400
700

1400
--17350
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BIJLAGE II

LIJST DER HOOGOVENS VAN GROOT-BRITTANNI~N IN 'T JAAR

1788
Ovens welke houtskool gebruiken . Ovens welke steenkolen gebruikEm .

...CI)

Ul

...

Ul

I

CI)~J.it>d

CI~) J.it d

"C

~:::::s
CD
"C > :::<> ::l CI)
Landstreek waar
Landstreek waar
..... > :;.::I"C~
dezelve gelegen zijn. .... 0~ :iJ 0 ~ dezelve gelegen zijn. ~~~'8§
~ ,8
0 ~
"' . ...
0
p. ....
0,8 ~

'"

Glamorganshire
Shropshire .
Derbyshire .
Yorkshire
Cumberland
Lancashire .
Sussex
Glouceste.r shire .
Monmouthshire .
Carmarthenshire
Merioneth
Westmoreland
Schotland.
Goatfield
Bunawe .

a.s

3
3
1
1
1
3
2
4
3
1
1
1

1800
1800
300
600
300
2100
300
2600
2100
400
400
400

24

13100

1
1
26

of 14.500.000 N.P.

Glamorganshire
Shrop!'hire
Derbyshire
Yorkshire
Cumberland
Cheshire.
Brecknockshire .
Staffordshire .

Schotland.
700 Carron
700 Wilsontown

14500

6
21
7
6
1
1
2
9

6600
23100
4200
4500
700

53

48200

4
2

1600

59

53800

600

1600
6900

400

of circa 53.080.000 N .P.
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AANGAANDE DE IJZERINDUSTRIE
BIJLAGE III

LI]ST DER HOOGOVENS VAN GROOT-BRITTANNI:ttN IN 'T ]AAR

1796

Namen der ijzerwerken.

Apedale
Silverdale .
Bearpost
Dudden
Newland
Backbarrow .
Dale Abbey .
Morsey Park
Buttersby
F1axley
Forest of Dean
Fintern Abbey
Bishopwood .
Cornbrook
Bringwood
Leighton
Bowling
WibseyMoor
Shelf . .
Birkenshaw .
Renishaw.
Old Park.
Horschay .
Lightmoor
Coalbrook Dale
Madely Wood .
Jackfield .
Benthal
Willey.
Broseley
Ketley .
Snedshill
Donnington Wood .
Chesterfield . .
Little Brampton. •

Landstreek
waar dezelve
gelegen zijn.

Chester.
dito.
Cumberland.
dito.
dito.
dito .
Derbey.
dito.
dito .
Gloucester.
dito.
Monmoutshire.
Hereford .
dito.
dito.
dito.
Leeds.
dito.
dito.
dito .
Lincoln .
Salop.
Salop.
dito .
dito.
dito .
dito.
dito.
.dito.
dito.
dito.
dito.
dito .
Sheffield.
dito.

Getalder
hoogovens.

Product van
dat jaar.
Tonnen.

728 1 /.

2
2
1
2
3
1
3
3
1
2
1

1230
240
325
700
769
443
728
936
360
20
70
947
482
250
780
2000
2500
1140
846
705
5952
1458'1..
3498 11/ ..
2659 11/ ..
1856 8/ ..

1820
1334
15541 / •

1

3
2
2
1
2

10761 /.
506818/11)
33671 /.
3323
940
1560
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Namen der ijzerwerken.

•

Winger Worth.
Stavely.
Park.
Chapel. .
Homcliffe
Elshar .
Brelton.
Holmes .
Ashburham
Clydach
Blandare
Blanavon
Sirhowy
Beaufort .
Penyca. or Ebbervale .
Hirwain
Melynicourt .
Ennisygedyr
Caerfilly
Cyfartha .
Plymouth.
Pendarron
Dowlais
Llanelly
Neath Abbey
Dovey
Ruabone
Brymbo
Brymbo-gate
Penyvron .
Pentrobn .
Carmarthen .
Level
Brierly .
Deepfield .
Bllston
Bradley
Grave Yard.
Dudley Port
Tipton

Landstreek
waar dezelve
gelegen zijn.

Sheffield.
dito .
dito . .
d ito .
dito .
dito.
dito.
dito.
Sussex.
South Wales.
dito .
d ito .
dito .
dito .
dito.
d ito.
dito .
dito .
dito .
dito .
dito .
dito .
dito .
dito.
dito.
Mid Wales.
North Wales.
dito .
dito .
dito .
dito.
W. Wales.
Staffordshire.
W . Wales.
dito .
dito.
dito .
dito .
dito .
dito.

Getalder
hoogovens.

1
1
1
2
1
3
1
1
1
3

Product van
dat jaar.
Tonnen.

1274
761
853
1456
712
950
250
2000
173
1625
1500
4318
1930
1660
397
1050
503
800

1
3
1
2
3
1
2

695
7204
2200
4100
2800
1560
1759
150
1144

1
1
0
0
1
2
2
3
1
1
2

290
1391
10461/.
2526
1429
1920
213
869
2203
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Namen der ijzerwerken .
I

Gospel Oak
Carron
Wilsontown .
Muirkirk
Clyde
Omoa
Devon
Goatfield (charcoal).
Bunawe. dO.

Landstreek
waar dezelve
gelegen zijn .

dito .
Schotland .
dito .
dito.
dito.
dito .
dito.
dito.
dito.
Totaal .

Getal der
hoogovens .

1

1613
5616
2080
2878
2216

4

2
2
3
2
2
1
1
121

Product van
dat jaar.
Tonnen.

,

2396
300
600
125.079

Of omtrend 125.079.000 N. Ponden .
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BIJLAGE IV

LIJST DER HOOGOVENS VAN GROOT -BRITTANNI~N IN 'T JAAR
1806

Getal der steenkoolhoogovens,

Getalder
ijzerwerken.

Landstreek,
waar dezelve
gelegen zijn.

4
11
2
3
1
3
19
25
14
25
3
12
11

Cumberland.
Derbyshire.
Gla ucestershire.
Lancashire 1).
!Jeicestersl1ire.
Monmoutshsl1ire.
Salop.
Staffordshire.
Yorkshire.
South-Wales.
North-Wales.
Schotland.
Houtskoolovens
die nog aan de
gang waren, in
verschillende landstreeken.

3
24
31
23
36
3
18

Groot-BrittanniE!n

169

133

die aan de
gang zijn.
4
12
2
2

stilstaande.

6
1
2
1
14
11
4
11
1
9

1491
10329
1629
2500
2244
54966
49460
26671
75601
2075
23240

7800

11

Of omtrend 258.206.000 N.P.

1) Het hs. heeft: Laswashire.

I

Product van
dat jaar.
Tonnen .

60

258206

II
STUKKEN BETREFFENDE DE NIJVERHEID DER REFUGIES
TE AMSTERDAM (II), MEDEGEDEELD DOOR
DR. LEONIE VAN NIEROP

De onderstaande stukken zijn een vervolg op die, welke in het zevende
deel van het Economisch-Historisch Jaarboek door mij zijn gepubliceerd. Eene nadere toelichting behoeven zij niet. Zij bevinden zich.op
het Gemeente-Archief te Amsterdam, indien geen andere plaats is genoemd.
L. v . N.

24. - COMPAREERDEN 1) INGEVOLGE VAN DE COMPROMISSE,
op den 14M en 20m J anuarii 1684 voor den notaris Pieter de Wit 2)
opgeregt, voor de heeren en meesters Nicolaes Listingh, Godefridus
Struys en Daniel Liebergen, advocaten, als arbiters bij denselven
gecommitteert, Jean Vielhe 3) ende Jean Gaillard '), als eyschers,
op ende jegens Pierre Bailie, als verweerder, ende dede seggen: dat
sij, eyschers, met David Docher, compagnion geweest sijnde van de
voorsz. Pieter Bailie, mitsgaders met de voorsz. Pieter Bailie contract hebben aengegaen aengaende een nieuwe fabrijcq van smeerende waskaersen. Dat sij, eyschers, daertoe hebben gefurneert de
somme van 600 guldens ofte de waerde van dien. Dat sij daerop
hebben een huys gehuurt ende in 't werck getreden sijn. Ende dat
bedongen was, dat sij drie jaren voor de voorsz. Docher mitsgaders Bailie soude moeten wercken. Ende ten aensien van de voorsz.
600 guldens, dat deselve haer, eyschers, ten eynde van December
laestleden souden werden gerestitueert, of dat sij, eyschers, henlieden van de voorsz. somme selve soude betalert met tinne vor1) Protocollen notaris Nicolaas Brouwer, no. 3948.

") De protocollen van dezen notaris zijn Diet in het notarieel depOt aanwezig.
0) Jean Veille van Montpellier wordt poorter 18 November 1681. (Poortersboek
1681-1684). Zie ook Ec.·Hist. Jaarboek VII, p. 195.
0) Jean Gaillard van Montpellier wordt poorter 6 April 1684. tpoortersboek 16811684). Zie ook Ec.·Hist: Jaarboek VII, p. 187.
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men. Alles volgens contract, op den lOen May 1683 daervan opgeregt, en verdere bescheyden, daervan sijnde, ten processe overgelegt. Dat Pieter Bailie hen, eyschers, gehouden sijnde de inhoude
van gemelte contract te presteren, ter contrarie deselve eyschers
hetselve contract op een onhebbelijcke en gantsch onreghtmatige
wijse heeft vrugteloos gemaackt, henlieden uyt den voorsz. hare
huyse doen vertrecken en veele costen, schaden en interessen
doen lijden, dewijle sij, eyschers, dan geregtight sijn niet alleen tot
de restitutie van gemelte (/) 600, maer oock omme vergoedinge
van alle costen, schaden en interessen, door alle de ongehoorde
proceduuren van Pieter Baille gehadt ende geleden, mitsgaders
noch te hebben en te lijden, te vorderen.
Soo concluderen de eyschers om dese en andere redenen, desnoodts nader te deduceren, dat Pieter Bailie bij uytspraecke sal
werden gecondemneert: eerst aen henlieden, eyschers, te moeten
doen en geven restitutie van hunne gedebourseerde 600 guldens
met de interessen van dien a mora tot de effectuele voldoeninge
toe, ende de vormen ende andere effecten, onder den notaris Roohart 1), gesequestreert, daervooren verclaert werden te sijn verbonden en executabel, ende in voldoeninge van hunne geledene
costen, schaden en interessen aen haer, eyschers, te moeten betalen de somme van 2500 guldens, ofte sooveel meer of min, als de
heeren arbiters sullen vinden te behooren, met de costen van den
processe ofte tot etc .. ...
In gevolge van den compromisse, opgericht tusschen Pierre
Baille, ter eenre, ende Jean Gaillard ende Jean Veille, ter anderen
sijde, voor Pieter de Wit, notaris, en seeckere getuige alhier den
14den en 20den Januarii laetsleeden, hebben wij, ondergetekende,
a1s arbiters ..... voor onse uytspraecke verclaert, ..... dat
Pierre Baille gehouden sal wesen aan Jean Gailiard ende Jean
Veille uyt te keeren ende te betalen de somme van 600 guldens,
door henlieden volgens contracte met David Docher aengegaen,
gepretendeert, ende noch de somme van 200 guldens, daerop wij
hebben gemodereert de eysch vancosten,schadenendeinteressen
door henlieden tot grooter somme gesustineert henlieden te competeren, a1s het overige ende meerder deselve eysschers ontseggende. Ende dat sijlieden daervoor de tinne formen, behorende
1) De protocollen van dezen notaris zijn niet in het notarieel depot aanwezig.
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tot de kaerssenmakerije, door de voorsz. Gaillard en Veille in 't
huys, toebehorende Michiel Segers, geexerceert, sullen mogen
retineren ende als haer pandt behouden, totdat deselve 800 guldens sullen wesen voldaen.
Zoo nochtans, dat de voom. Baille zal vermogen de voorsz. tinne formen aen de gemelte eyschers daarvoor te laten, omme hetselve haer achterwesen, bij executie hieruyt te consequeren, en hij
alsdan in de voorsz., beta.J.inge niet gehouden sijn, reserverende
aen ons de interpretatie ende suppletie in cas van duysterheyt en
omissie, die hierinne zoude mogen wesen gecommitteert, compenserende de costen om redenen.
Aldus gearbitreert ende uytgesproken in Amsterdam den 4en
Februari 1684 1).
N. Listingh. G. Struys. D. v. Liebergen.
25. -

MARIA MAGDALEENA GAEL
BAILLE DEN

2),

DOOR ORDRE VAN MONSIEUR

12en APRIL IN 'T BURGERWEESHUYS ALS MA-

TRESSE GEGAEN OMME DE KINDERS TE ONDERWIJSEN IN
'T KANTEN NAYEN, DAERIN

GECONTINEERT TOT

DEN

26en JUNY:
sijn 11 weeken 8).
Den 21 en J uny Maria Gael, in deselve functie getreden nevens
haer dogter tot den 26 J uny, als boven: is een week ').
Den gen Augusty beyde voom. weder in den voorigen dienst
getreden en daerin gecontinueert tot den 25en Maert deses jaers
1684, sijn33 weeken; maeken tesamen66weeken 6).
Dus tsaemen 78 weeken.
78 weeken maeken net 1i jaer, 't 40 gulden in 't jaer compt voor
't een jaer en half -/60.-.
Den 2gen Maert anna 1684 ontfangen bij mij, ondergezegde,
uyt handen van de regenten van 't weeshuys 60 guldens met voldoeningh van 't bovengemelte onderwijs.
Maria Gael, qUytere voor mijn dogter. Maria Magdaleene Gael.
1) Den lien Februari 1684 veroordeelen schepenen de partijen tot het nakomen van
dit compromis. (Schepenen·Minuutregister 758, fol. 52>'.)
.) Archief Burgerweeshuis, portefeuille : Stukken (zonder aansluiting notulen) v66r
1700.

") Marginale aanteekening: "II weeken" .
•) Marginale aanteekening : "I week".
0) Marginale aanteekening : ,,66 weeken".
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DEN

lOen MAY, WOENSDAG 1). PIERRE BAILLE.

Commissarisen, gehoort 't berigt gedaen bij den advocaat Verduyn, in den naeme van de curateurs over den boedel van Pierre
Baile, authoriseeren bij desen Pieter de Cramer omme te staen over
de vercopinge van de tinne formen, behoorende tot de kaersemaeckerije, onder de sequestratie van den notaris Rohardt ten behoeve van Jan Guilliardt 2) en Jean Vielle 8) berustende, die, van
't provenu haer achterwesen geconsequeert hebbende, 't overschietende aen den curateur Cramer voornoemt sullen hebben te
laten volgen.
't WeIck de advocaat Kusselaer in haren naeme aennam. Actum den 10 en May 1684, presentibus de heeren meesters Dirck
Munter, Gerrit Hooft en Isacq van Heuvel, commissarisen.
27. -

AEN DEN ED. ACHTB. GERECHTE DER STADT AMSTERDAM ')

Vertoont reverentlijck Maria van der Wiele van der Werve 6),
weduwe wijlen de heer Govert Wuytiers, hoe dat haer, suppliante,
per resto van de geannexeerde obligatie van Pierre Baille is competerende 16326: 18 met de intresse van dien a. mora, totte en daertegens als verpant inhanden heeft seeckere coopmanschappen, bij
hem, Bailie, geestimeert op t 9083:7:8, die de suppliante, vermits
wanbetaelinge, gaeme soude doen vercoopen, omme daeruyt haer
achterwesen te vinden, conform de clausule in de obligatie op 't
subject van 't verpanden der goederen daerlnne gedaen influeren.
Ende alsoo de suppliante, niettegenstaende de voorsz. authorisatie, 't selve niet gaeme anders en soude doen als bij authoriteyt
van UEd. Achtb., soo addresseert sij haeraen U. Ed. Achtb., versoeckende appoinct van authorisatie tot de publicque vercoopinge ten overstaen van een geswooren maeckelaer en een taxateur,
over den boedel van Baille gestelt, soo hij begeert present te sijn,
en on~fangst der penningen in minderinge van haer achterwesen,
met reserve van 't cost ofte surplus omme 't selve te vorderen
1)
")
")
0)

Desolate Boedelkamer no. 139, fol. 83.
Gaillard.
Veille.
Schepenen-Minuutregister 758, fol. 249.
I) Zie Amsterdamsch jaarboekje 1890, pag. 131.
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en verhaelen, daer en soo de suppliante verstaen sal te behooren.
't WeIck doende etc. 1).
Geteekent: A. VINGBOONS, procurator.
28. -

DEN

23e 2)

DITO

8),

PRESSENTI DE HEER JOAN HUDDE, THRE-

SORIER.

Is goedgevonden, dat aan den heer schepen de Vrij getelt sal
werden een somme van 4000 guldens, om beheert te werden ten
behoeve van de manufacturie.
29. -

DEN

t) 20

DITO

II)

PRES SENTI BUS DE HEEREN ALLE DE BUR-

GEMEESTEREN, DEMPTO DE HEER VAN CASTRIEGEM.

Is goedgevonden en verstaan, dat aan de Regenten van het Leprooshuis sal betaalt werden een somme van 100 guldens wegens een
jaar huishuur van Jan Pineau, Fransche manufacturier, van het
huis no. 42 in 't Noordsche Bos. En dit uit kragte van de resolutie
van de heeren burgermeesteren van den 26 en October 1682, in haar
ed.gro.achtb. notulboekje geregistreert, en sonder reguard te nemen, dat bij de voorsz. resolutie hem maar 90 guldens is toegesegt
geweest.
30. -

DEN 3e AUGUSTI, ANNO

1684 8).

Burgermeesteren hebben den achtb. raede voorgedragen, dat
binnen dese stad door eenige weinige Fransche vluchtelingen gefabriqueert en gemaekt werden verscheide sargies 7) de Nismes,
ende dat nae apparentie de voorsz. fabricq in korte weI meerder
zoude koomen toe te nemen, bijaldien de meesters op haere ge1) Toegestaan 13 Juni 1684. Schepenen-Minuutregister 58, fol. 248 verso. Een dergelijk gedeeJtelijk verbrand request (ibidem, fol. 252) rich ten burgemeesteren tot
schepenen. Den 14en Juni 1684 wordt hun veroorloofd de goederen, door Baille verpand, te verkoopen (ibidem, fol. 252".).
I) Resolutieboek thesaurie-ordinaris 7, fol. 120.
I) Juni 1684.
0) Resolutieboek thesaurie-ordinaris 7, fol. 121.
0) Jull 1684.
0) Vroedschapsresoluties 36, pag. 169.
•) Sargie is het Fransche, Engelsche en NederIandsche serge, het Duitsche sarsche;
een gekeperde stof van wol, zijde of halfzijde. Zie Max Heiden, Handworterbuch der
Textilkunde, in voce "serge".
ECON. HIST. JAARBOEK IX

11
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maekte stoffen, des begerende, altijd met eenige penningen konden werden gerieft, gelijk hetselve tot voortsettinge van de lakenneeringe al van over lange met goede vrucht op de lakenventhal gepractiseert is geweest 1).
Waerop gedelibereert en in achtinge genomen zijnde, dat de fabricq van de voorsz. sergies de Nimes om het goed debit en consumtie van deselve weI meriteert aengequeekt en voortgeset te
werden, is naer gedane omvrage goedgevonden en verstaen de
heeren burgermeesteren te authoriseren om door de heeren commissarisen ofte andere bedienden van de voorsz.lakenventhal aen
de fabriqueurs van de voorsz. sergies de Nismes op haere gemaekte
stoffen sooveel penningen te doen verstrecken, als sij zullen komen te eysschen, tot de helft van de waerde van de voorsz. stoffen
toe. Ende dat tot soodanigen interest ende verders op gelijken
voet, als ten regarde van de lakenen op de meergemelte lakenventhall gebruyckelijk is.
31. -

IS RAPPORT

2) 8)

GEDAEN BIJ DEN HEERE SAUTIJN EN DE

ANDERE COMMISSARISEN,

dieingevolge ende tot voldoeninge van voorgaende resolutie-commissoriael') hadden gesprooken met eenige Fransse manufacturiers
ende onder anderen met eenen Pereneau6) tot verbeteringh van de
1) Zie Wagenaar, Beschrijving van Amsterdam in oct., VII, pag. 133 en XIII, pag.

283.
5 September 1684.
Vroedschapsresoluties 36, pag. 185.
Zal zijn de resolutie van 7 October I 681.IZie VIle J aarboek,pag. ISS no. 4 en noot 2.
Abraham Peronneau. Volgens de Collection des fiches de la Bibliotheque Wallonne te Leiden was hij de zoon van Isaac Peronneau, een Franschman, die zich in
1630te 's-Gravenhage gevestigd had, en Anna Pain et Yin. 28 Maart 1655 werd hij lidmaat der Waalsche kerk te 's-Gravenhage en 24 Mei 1662 vandaar overgeschreven
naar de Waalsche kerk te Amsterdam. Hij huwde alhier 12 Januari 1667 Maria Poniche, dochter van Abraham Poniche, koopman en poorter, en werd door zijn huwelijk
6 September 1668 als poorter ingeschreven. In het "Register van Goede Mannen van
1683" werdhij onder de voornaamste "France koopiuyden negotieerende in verscheyde
coopmanschappen" genoemd. In dat van 1688 stond zijn naam onder de voornaamste
kooplieden in Fransche manufacturen, doch doorgehaald. Hij woonde in de Warmoesstraat, alwaar hij "een vermaerde magasijn van Franse kramerij en verscheyde soorten
van rariteyten,seer schoone point de Fransse *), d'Espagne *), de la Reyne en andere
galanteryen, goude en silvere kanten, diverse soorten van zijde, goude en silvere linten, stoffen, goude en silvere geborduurde chabracken, draeghbanden en port' epees"
hield, hetwelk hij 14 Mei 1686 door Thomas Wach teis, makeiaar in de Keiserskroon in
de Kalverstraat,liet verkoopen. (Amsterdamsche Courant 23 ApriiI686).
I)
I)
e)
0)

*) Zie hierover: Ernest Lefebure, "Broderie et dentelles."
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manufacturie hier ter stede, ende specialijk omtrent het doen werken van eenige stoffen, alhier noch niet gemaakt werdende.
Welken aengaende sij, heeren commissarisen - naer verscheide conferentien met de voorseide Pereneau - ook eyndelijk eenige articulen hadden geprojecteert, op dewelke zij vertrouwden, dat met dezelve geslooten zoude kunnen werden, zooalsdiestaengeregistreert in't Munimenten-register no. 5, fO. 278 1).
Waerop gedelibereert zijnde, is goedgevonden ende verstaen te
versoeken ende authoriseren de heeren burgermeesteren, gelijk
haer ed.gro.achtb. versocht en geauthoriseert werden mits dezen,
omme met de meergemelde Pereneau over hetgene voorszegd is,
een besluyt te mogen maken, mits dat dezelve effectivelijk verbonden zij ten minsten 50 getouwen van manufacturen, welke hier
niet gepractiseert werden, in train te brengen ende ook te onderhouden.
32. -

COPIE

2).

BURGERMEESTEREN EN REGEERDERS DER STAD

AMSTERDAMME

hebben aengesteld de persoon van Comelis Varlet om boek en reekeninge te houden, niet alleen van de goederen door Pierre Bailie,
ten behoeve van de stad als pant ter minne hem ter hand gesteld,
maer ook van de nieuwe fabricque 3), onder de opsicht van de heer
schepen de Vrij en seigneur David Rutgers met stadsgeld, om de
Fransse werklieden in 't werk te houden, opgerecht. Zijnde reets
gecesseert en opgehouden op 17 Junij laestleden't voorige tractement, bij resolutie van de vroedschap in dato den 17e Meert
1683 ') aen deselve Varlet toegeleid. Ende hebben haer ed.gro.
achtb. in plaets van vorder salaris voor desselfs moeyten aen de
voorsz. Varlet toegeleit, gelijk hem toegeleit wert mits dezen, een
gerechte vierde part van 'tgene de stad sal komen te profiiteren
aen haer gedeboursseerde gelden tot de voorsz. nieuwe fabrijk.
Des dat eerst en alvorens sal werden afgetrocken de uytgeschotene somme van 16.000 guldens met den intrest van deselve tegens
3 % in 't jaer, en dan vorders 't beloop van de goederen etc., zoo
') Thans no. 13. Voor de uitwerking dezer articulen zie hierachter no. 33.
I) Groot-memoriaeI7, fol. 106.

") Zij heet in de rekeningen der thesaurie-ordinaris steeds het Fransche Manufactuurhuis.
') Deze resolutie is niet ingeschreven gelijk de andere vroedschapsresoluties.
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ten tijde van 't vertrek van Pierre Baille 1) op de getouwen en in
't werckhuys sijn gebleven, ende die de voornoemde heer schepen
de Vrij en seigneur David Rutgers voorts hebben doen afwerken,
aen de stad zal worden goedgedaen. Des sal den voomoemden Varlet met alle neersticheid hebben te bevorderen, dat de gemaekte
goederen op d'ordre van de voom. heer schepen de Vrij en seigneur Rutgers ten hoogsten mogelijk mogen worden verkogt en te
gelde gemaekt. Actum den 6e September 1684.
Onder stond: Ter ordonnantie van haer ed.gro.achtb. voornoemt. Was geteekent: c. MUNTER.
33. - COPIE 2) 3). OP RUIDEN, DEN 18E SEPTEMBER 1684
sijn voor mijn, Comelis de Haan, openbare notaris bij den edelen
Hove van Holland geadmitteert, in 's-Gravenhage residerende, ende den naargenoemde getuigen gecompareert JlI//rouw Anna Pain
et Yin, weduwe en boedelhouster van wijlen seigneur Isaac PeTonneau, geassisteert met mij, notaris, als haar gekoren voogt in
desen, ende seigneur Philips Peronneau, moeder en soon, beide
wonende alhier en mij, notaris, welbekent, dewelken verklaarden tesamen ende ider in solidum en voor 't geheel onder
renunciatie van de beneficien ordinis, divisionis et excussionis,
mitsgaders Sen: Con: Vell: et A uth: si qua mulier ') - voor soveel haar, eerste comparante, aangaat - sijnde beide van de
effecte van dien door mij, notaris, weI onderreght, haarselven voor
haar en hare erven mits desen te constitueren borgen als principaIe schuldenaren voor seigneur Abraham Peronneau, koopman tot
Amsterdam, haren soon en broeder, ten behoeve van de ed.gro.
aghtb. heeren burgermeesteren en regeerders der stad Amsterdam, ter somme van 50.000 guldens capitaal, volgens de obligatie
voor de heeren schepenen tot Amsterdam voorsz. op den 13e deser door de voorsz. Peronneau gepasseert, daarvan de authentique
copie of extract aan ' t gros van desen met het zegel van mij, notaris, is geannexeert. Belovende sij, comparanten, tesamen en ider
1) Personalia zijn over hem op het Gemeente-Archief te Amsterdam niet meer te
vinden.
") Resolutieboek thesaurie-ordinaris 7, fo1. 128 verso. Ook te vinden in Groot-memoriael 7, fo1. 107.
") MarginaJe aanteekening: "Dese acte is gelegt in 't vertrek in de witte doose".
') C. IV, t . XXIX, c: 22.
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in 't bijsonder, bij ontstentenisse van de gerequireerde restitutie
ofte non-voldoeninge van de voorsz. capitale somme van 50.000
guldens deselve helfft als eigen schuld te sullen opleggen en voldoen, daaronder verbindende hare respective personen ende goederen, egeen uitgesondert; haar ende deselve den dwang ende judicature van allen's heeren hoven, regten ende regteren onderwerpende, ende specialijk van den edelen Hove van Holland,
mitsgaders de edele Gerechte der stad Amsterdam voorsz.
Des belooffde hij, seigneur Abraham Peronneau, voor mij, notaris, en getuigen mede comparerende, de voom. sijne borgen in
't geheel en sij, borgen, malkanderen voor de helft ter sake van de
voorsz. borgtogt te indemneren en bevrijden, kosteloos ende schadeloos te houden onder gelijc verbant als boven. Aldus ter goeder
trouwen gedaan ende gepasseert in 's-Gravenhage, residerende ter
presentie van Jan Bos, mr. timmerman, en Jan van Teeckelenburg, beide alhier als getuigen ten desen versogt, die de minute deses nevens de comparanten met mij, notario, hebben onderteikent
ten dage, maand en jare als boven. Onderstond: "Quod attestor".
Geteekent: Comelis den Haen, notaris pUblicus.
Daaraan was geannexeert met twee zegelen in rood lack:

Extract uyt het Schepenen-minuutregister der stad Amsterdam, fo1. 166 verso 1).
Compareerde voor schepenen ondergesz. Abraham Peronneau,
ende verklaarde aangenomen te hebben, gelijc hij aanneemt mits
desen, aanstonts te beginnen en te langsten binnen vier maanden
completelijc te doen gaan 50 getouwen van sodanige van de ondergesz. manufacturen, als hij om het prompt debit dienstig sal oordeelen, te weten: tattetta 2) d' A vignon, tattetta lustre, tattetta double, taftetta rentorce, ras 3 ) de Genes, geblomde serge royale i). Ende
voorts sodanige soorte stoffen van nieuwe modes als hier niet en
worden gemaakt. In manieren dat sig verobligeert niets in de
voorsz. fabric que te doen werken, dat regtvaardige klagten aan de
ed.gro.aghtb. heeren burgermeesteren zoude konnen doen komen
van andere fabricateurs.
Belovende ende aannemende vorders Fransche werkluiden, om
') Dit Schepenen-Minuutregister is op het Gemeente-Archief niet meer aanwezig.
') = taftzijde.
") = satijn. Zie Max Heiden, I. c., in voce Rasch .
•) Waarschijnlijk van zijde.
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de religie overkomende, sal prefereeren voor aIle andere, a1s behoorlijke bequaamheit hebben om sijn voorn. wercken te maken.
Alles onder conditien, dat hem van stadswegen sal worden toegestaan het huis staande bij het Weteringspoortj e 1) en daarbij soveel gebruikbare getouwen, als van tijd tot tijd sal van node hebben.
Sullende daarvan door hem met Cornelis Verlet van stadswegen
gemaakt worden een behoorlijke inventaris van hetgene tot sijne
gebruyke sal nemen. Bovendien 50.000 guldens aan geld. Te weten nevens de teekening deses 12.000 guldens tot het maken van
toestel en preparatie en voorts de rest van tijd tot tijd, dat de getouwen sullen beginnen aan de gang te raken.
Nog een kalandermolen, die tot veel stoffen nodig is, en een
nieuwe machine of instrument, alhier voor desen noit gebruikt om
taffetta op te lustreren 2).
De noodige reparatie van het huis van tijd tot tijd, na dat de
stadsmeesteren sullen oordelen.
En dat niemand in het huis sal behoeven te laten komen a1s de
heeren van de regeringe of die daartoe last van de ed.gro.achtb.
heeren burgermeesteren souden mogen hebben of bekomen.
En sullen soo de voorsZ. getouwen a1s 50.000 guldens na verloop
van tien jaren moeten werden gerestitueert, edog aIleen het capitaal sonder interest.
Verbindende hij, comparant, tot nakominge deses persoon en
goederen, roerende, onroerende, present en toekomende, hem
houdende te dien einde geloofpand~geeigenpand en met aIlen regt
en vertrouwen. Actum den I3e September anno I684 3).
Geteekent: JERONIMUS DE HAZE DE GEORGEO.
JACOB ELIAS.

ColI.: geteekent:

C. MUNTER.

1) Het Fransche Manufactuurhuis, volgens de rekeningen der thesaurie-ordinaris.
") = glans geven.
") Den 31sten October 1684 veroorloven thesaurieren ordinaris, dat de 50 getouwen,
door Peronneau te gebruiken in het stadsmanufactuurhuis, kosteloos zullen worden
gemonteerd onder toezicht van Comelis Verlet. (Resolutieboek thesaurie-ordinaris 7,
fol. 131.)
.
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REECKENING-COURANT WEGENS DE FRANCE KANTNAYER$.

1685 1) .
Doivent messieurs les
regens d'l'aumonier.
Pour 14 maitresses qu'
il y a eu au commencement de la manufacture, en durand un
mois a 1 3 : 4 Ie mois
et chacune pour leur
logement: monte
1 44:16
Pour 6 maitresses durant2mois
t 38:8
Pour 4 mattresses durant9mois
1120
Pour un commis pour
un an
1 40
Pour 4 mattresses pandant 3 mois
1 40
Pour un commis pandant 3 mois
1 10
Pour l'annee quy court
il me faut 6 maitresses tant pOl,lr montrer Ie point de Venise et d'Espaigne que
pour montrer ale broder et brider ')
t 240
Pour un commis
1 40

A d'avoi1'.
Pour 100 enfans a 8 frans par an
chacun, mais n'en venant que
75 a 80.
Les autres manquant tant par
maladie, mort, incomodite de
l'avence que pour mal aux
doitz, ou ayant este rejettes
comme incapables de pouvoir
apprandre ce travail, n'ayant
jusques isy fait que perdre leur
tempe ou fil et des patrons - .
De sorte que 75 enfans a 1 8.
montent
1600
Il faut rabatre un jour par semaine, scavoir Ie judy au matin pour
peigner et Ie samedy ap(r)~ midy qui ne travaillent point, san
se comprandre Ie tempz qU'elles
perdent tous les lundis, 15 jours
pour racomoder leurs habitz, et
tous les mardis pour Ie catechisme
193
Plus pour un mois et demy de
tempz perdu pandant l'annee,
tant au nouvel an, carnaval,
Pacques, Pentecotte, Assension,
carmesse, Nouel ou auttre
tempz samblable
1 40

1133

1 573:4
35. -

1467

DE HEEREN BURGERMEESTEREN

hebben den achtb. raad voorgehouden 8), hoe dat Jean Cabrier ')
in den jare 1684 en 1685 hier aldereerst binnen deze stad met zeer
') Archief Aalmoeseniersweeshuis. Ingekomen stukken.
•) Het vervaardigen van bepaalde steken.
0) 23 October 1686, Vroedschapsresoluties 37, pag. 4.
•) Wordt als poorter ingeschreven den 19den July 1684 als Jan Cabrier van LioRs,
koopman (Poortersboeken 1681-1684).
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goed effect hadde beginnen te practiseren het lustreren van de taffetas, gelijk ende zoo goed als hetzelve tot Lyons kan werden gedaen. Dat, om het voorsz. manufactuur hier binnen deze stadt in
train te brengen, den voorsz. Jean Cabrier in den beginne van deze
jare met alle noodige instrumenten van getouwen als anders is
voorsien geworden om de voorsz. taffetas lustrez te kunnen fabriceren, met toezegging, dat bij goed succes favorabel op zijn persoon zoude werden gereflecteert. Ende, aengezien dat hij verscheide goede proeven van de voorsz. taffetas lustrez heeft gegeyen, hadde hij haer ed.gro.achtb. versocht voor zijne kunste eenige
recompense te mogen erlangen, mitsgaders eenige kleine subsidie
om dezelve vorders te kunnen exerceren.
Waerop gedelibereert en omvrage gedaen zijnde en in achting
genomen wesende het voordeel, dat de manufacturen en de negotie van deze stad daerdoor zal werden aengebragt, wanneer men
de taffetas lustrez hier zal kunnen fabriceren, zonder geobligeert
te zijn dezelve van Lyons, als voor dezen, te doen koomen - is goedgevonden ende verstaan aen de voorsz. Jean Cabrier te
schenken ende te vereeren hetgene hem reets tot sijn establissement alhier is gegeven. Dat hij daerenboven voor sijne kunste
ende inventie zal werden gerecompenseert met een somme van
500 guldens eens en verders gegratificeert met een onderhout van
250 guldens jaerlijx, mits dat hij sig binnen dese stad zal ophouden ende, des vereischt werdende, zijne kunste communiceren aen
diegene, die door haer ed. gro.achtb. daertoe zal werden genomineert. Des zal hij zich verobligeren de voorsz. zijne kunst aen
geen buytenluyden te zullen leeren, nog aen niemand binnen deze
stad zonder communicatie van haer ed.gro.achtb. Zijnde dit alles
bij provisie en langer nog verder niet, als dat hij haer ed.gro.achtb.
contentement geve, ende sich als een eerlijk en gehoorsaem burger
comportere.
36. -PIERRE BAILLE, DAVID DOCHER 1).
Alsoo questie ende verschil ontstaan ende geresen was tusschen
Pieter de Kramer, als gestelde curateur over den boedel van Pierre Bailie, ter eener, ende Adriaan van Rosenbeek 2), als gestelde
') Desolate Boedelkamer no. 139, fol. 132 v.
") Tot curator aangesteld 4 September 1683.
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curateur over den boedel van David Docher, ter anderen sijde,
over ende ter sake van de vereffening, liquidatie ende voldoeninge van de respective onderlinge openstaande rekeningen, welke
eeniedervanhun ten laste van den anderen, in qualiteit als boven,
sustineerden te eischen ende te vorderen te hebben; ende dezelve
sake, als van seer groten ommeslag en zeer verwart zijnde, oneyndelijke kosten ende proceduren soude komen te veroorSaken tot
groot nadeel en veragteringe van de voorsz. respective boedels ende derselver crediteuren, indien die niet bij onderling verblijf ende
submissie wierde vervangen, soo verklaarden sijlieden de voorsz.
hare questien ende verschillen met den gevolge ende aankleven
van dien voor haar ende hare successeurs te submitteren ende verblijven aan het oordeel van uytspraak van de heeren en mrs. Floris Kloek ende Barnardus Muykens, advocaten, mitsgaders Balthasar van Poelwijk ende Lucas Denijs, boekhouders, aan wien de
voorsz. zake voorhenen is gerenvoyeert geweest, omme bij hun na
regt, reden ende billikheit te werden getermineert en uytgesproken. Belovende telkens, als het hun zal gelieven comparitie te ordonneren ofte toe te staan, gereed voar hun te verschijnen, mits
tweemaal 24 uren te voren gewaarschout sijnde, op peine van defaut en profijt, als na regte ende derselver te doene uitsprake ofte
uitspraken te sullen agtervolgen ende naarkomen, als luiden van
eere betaamt. Onder renunciatie niet alleen van relief, reductieen
alle andere behulpmiddelen, welke hun daartegens te bate souden
mogen komen, maar ook met vrijwillige overgifte van hun in
den inhoud dezes ende van de uitspraak ofte uitspraken daarop
te volgen van den Hogen Rade van Holland te laten condemneren.
Constituerende ten dien eynde soo omme de voorsz. condemnatie te verzoeken als daarinne te consenteren de edele Marten
Deym, Jacob Mierboom, Adriaan van Sterreveld en Lambert Vijfhuisen, alle procureurs voor welgemelde Rade. Belovende voor
vast ende van waarde te zullen houden allen, 't gunt bij hun ingevolge van dien zal werden gedaan en verrigt. Alles onder 't verband als na regte ende op approbatie van de edele heeren commissarissen van de desolate boedels de~er stad. Des ten oirconde deezen getekent in Amsterdam den eersten Novembris anna 1685.
Was getekent: Pieter de Kramer, Adriaan van Rosenbeecq. Daaronder stond: "In kennisse van mij", en was nog getekent: "L.

•
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Meyer, notaris publicus". Onder stont: "Accordeert met de minute,
berustende onder mij". Getekent: L. MEYER, notaris publicus".
Commissarissen alvoorens met de heeren burgermeesteren gecommuniceert hebbende - die pretendeeren crediteuren te
zijn van Pierre Bailie - en ingenoomen hebbende haar advijs,
approberen 't compromis in deesen aangeroert. Actum den
7en November 1685, praesentibus de heeren Mr. Comelis Cloeck,
Comelis van Klenck ende Mr. Fredrick Danckerts, commissarissen.
Getekent: COENRAAD DE WILHELM.
37. -

DITO

1) PRESSENTIBUS DE HEEREN ALLE DE BURGERMEES-

TEREN DEMTO DE HEER JOAN HUDDE

2).

Daniel Agasse van Rouan, fabricqueur, is boven drie jaren vrijdom van stadsexcijsen, hem heden bij sijn poortercedul toegestaan, nog vergJInt na het expireren van deselve j aren gelijke drie
jaren, sulx tesamen ses jaren.
38. -

DEN

lOe

DITO 3) PRESSENTIBUS DE HEEREN ALLE DE BUR-

GERMEESTEREN DEMPTO DE HEER VAN MAARSENVEEN .).

Op het versoeck van Jan Estrang, Fransche manufacturier, dat
seker huisje op de Baangraft bij hetLeidseKerkhoff, vanhetwelke
gemelde verledene jare bij de heeren burgermeesteren het vrije gebruik is toegestaan geweest, nog een verdiepinge hooger gemaakt
mogte werden, onder presentatie van 4 % in het jaar, te betalen
van de onkosten daartoe aan te leggen, is geresolveert het
voorz. verzoek te excuseren, dog dat hem het gebruik van gemelte
huisje bij provisie voor den tijd van ses jaren sal werden gelaten.
39. -

DEN 21 e DITO 5), PRESSENTIBUS DE HEEREN ALLE DE BURGERMEESTE.REN DEMpTO DE HEER CORVER

8).

Het quartier van de kruytmakerije aan den Amstel, 't welk
') 29 Januari 1686.
!) Resolutieboek thesaurie·ordinaris 7, fol. 182 v.
I) April 1686.
0) Resolutieboek thesaurie-ordinaris 7, fol. 189 v.
0) Juni 1686.
0) Resolutieboek thesaurie-ordinaris 7, fo1. 195. .

..
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voor desen aan Jaques du Long was toegevoegt tot een hoedemakerije, als blijkt hier voorsz. onder 12e October 1683, is verstaan,
dat overgetekent sal werden op de naam van Jean Ostome1 ), onder
conditie, dat hij vooral Fransche vlugtelingen aldaar te werk sal
stellen II).
40. -

DEN

28e

JANUARIJ,3)

PRESSENTIBUS DEN HEER MR.

GERARD BORS VAN W AVEREN, THRESORIER ') •

. De heer Bors van Waveren, thresorier, heeft gerapporteert, dat mede haare gro.achtb. op het versoek bij requeste
van Jean 5) en Pierre Minet, Fransche gerefugieerde loopesmits,
jegenwoordig wonende tot Utregt, na ingenomen advis van
de heeren thresorieren-ordinaris hadden goedgevonden, dat om
deselve te accommoderen in het excerceren van hun gemelte
handwerk binnen dese stad tot kosten van de stad gemaakt sal
werden een rosmolen in het huis, 't welk sij hier in de stad sullen
komen uit te keuren. Onder conditie, dat sij van de penningen,
daartoe bij de stad te debourseren, jaarlijx sullen betalen voor interest soveel, als bij hare ed.gro.achtb. selfs redelijc geoordeeld sal
werden, en dat sij, tot beter fortuin komende te geraken, het gehele werk alsdan tot taxatie van hare ed. gro.achtb., of die deselve daartoe sullen gelieven te committeren, aan de stad weder sullen betalen.
41. -

DITO 6), PRESSENTIBUS DE HEEREN ALLE DE THRESORIEREN

7).

Vande ertgenamen van A ntonij W illemerdonck, als huurder van
1) Jean Ostome komt, volgens de Collection des fiches de la BibliotMque Wallonne

te Leiden, in 1662 naar Amsterdam, als .. jongmensch uit Sedan". Volgens het .. Register
van Goede Mannen" van 1683 en 1688 behoort hij tot de voornaamste kooplieden
in Fransche manufacturen. Vergelijk ook over hem Bulletin de la Comm. pour l'Hist.
des Egl. Wall., IV, pag. 298. Hij vertrekt waarschijnlijk 15 Juli 1705 van Amsterdam
naar Beverwijk. (Collection des fiches de la Bibliotheque Wallonne te Leiden).
') Hieruit werd door mij (De Economist 1916, pag. 831) opgemaakt, dat deze fabriek
in handen van Ostome overgaat. Niet onmogelijk is het, dat zij ook toen nog in compagnie handelden. (Zie hierachter Protocollen notaris Hoekebak, 5 Mei 1693).
") 1687.
•) Resolutieboek thesaurie-ordinaris 8, fol. 15 verso .
•) Wordt 6 Juli 1726 uit de stadsloopenmakerij op Oostenbrug begraven. (D. T. en
B. 1131). Over deze stadsloopenmakerij zie Wagenaar, 1. c. in oct., IX, pag. 274.
I) 28 Januari 1687.
') Resolutieboek thesaurie-ordinaris 8, fo1. 16.

172

DE NIJVERHEID DER REFUGIES TE AMSTERDAM

het erff, daar voor desen de kruytmakerije is geweest op den Amstel, is toegestaan te mogen korten aan de huurpenningen so van
dit loopende als van het verleden jaer een somme van 40 guldens
eens, ter sake van de grond en opstallen, die hun afgenomen sijn
geweest ende vergunt aan Jean Ostome.
42. -

COPIE. -

AAN DE ED.GROOT.ACHTB. HEEREN BURGERMEES-

TEREN EN REGEERDERS DER STAD AMSTERDAM 1).

Vertoont met behoorlijke eerbiedigheit Nicolaes Laqu,eman,
koopman alhier, hoe dat onder anderen om de religies vervolginge
in Vranckrijk te ontgaen uit de provincie Xaintonge in dese stad
aan sijn addresse is gekomen Helie Monneraeu 2), nevens vrouw
en swaere familie, van welke egter voor alsnog maer een soon van
tien jaren tot des ouders laste is, en de rest altemaal het werk
van blooten en bereiden van leer, soo tot seem-, wit-, als parckement sijn verstaande, waermede sij sig altoos hebben geerneert en
quantiteit van tijd tot tijd aan den suppliant, om alhier te debiteren, hebben gesonden. Hetwelke sij gaarne binnen dese stad
mede souden willen excerceren, waartoe sij de hulpe en assistentie
in alles van den suppliant hebben versogt, omme haar soo in 't een
als andere te willen assisteren, waertoe denselfden, so uit een
Christelijke mededogen, als op aparentie van een eerlijke winste,
weI genegen is. Maar vermits het voornoemde werk sonder een bequame plaatse, daartoe nodig, niet en kan werden aangevangen,
so keert hij, suppliant, sig gedienstig tot U.Ed.Gro.Achtb., reverentlijk versoekende, hem, suppliant, met een daertoe bequame
plaatse - om het voorsz. werk door de voornoemde Franssen
te laten beginnen - te willen voorsien, waartoe hij onder het
goedvinden van U.Ed.Gro.Achtb. heeft uitverkoren aan de Rapenburgergraft nevens capitein Minden. Verhopende dat U.Ed.
~ro. Achtb.beliefte sal wesen hem daarmede te voorsien, om een
logement, werk- en packhuis op te mogen bouwen. En dewijIe de
voornoemde menschen niet genoegsaem geholpen konnen werden
met hetgene de voornoemde suppliant bij het kleen capitaal, dat het haer mogeIijk is geweest vlugtende te salveren - te
1) Resolutieboek thesaurie-ordinaris 8, fol. 19 verso_
") Van ]oDzac, lecrbereider; wordt poorter 2 Februari 1692 (Poortersboeken 16881692).
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voegen, in kalck en steen te werden geemploieert, so neemt hij,
suppliant, nog de vrijheit, U.Ed.Gro.Achtb. te bidden haar met
sekere somme, daertoe nodig, voor eenigen tijd te willen begunstigen. Ende U.Ed.Gro.Achtb. versekeringe op den voorsz. bouw
nemende, en can't selve niet te eenemaal pro deo geschieden, verhopen 't egter tegens eenen kleenen interesse. Presenterende
sig ook in seekere termijnen daarvan te ontlasten, opdat het beginsel niet te swaar valle en 't hare in de coopmanschap nevens
dat van den suppliant mag werden gebruikt. 't Welk doende etc.
In margine stond : "De heeren thresorieren werden geauthoriseert
de versochte plaatse sonder huur aan den suppliant te vergunnen; alsmede een somme van I5- 0/ I600 guldens op een interesse van 3 %,
te verstrecken op die conditie, van dat 's iaerlijx eenige penningen
werden a/gelost, tot discretie van de heeren thresorieren, en hypotheek
opden bouw. Actum den lOen Februarij 1687, pressentibus alle de

heeren burgermeesteren. Geteekent: G. Bors van Waveren". Nog
stont in margine: "Ingevolge van de vorenstaande authorisatie
hebben de heeren thresorieren ordinaris goedgevonden, dat aan den
suppliant, op den voet en conditien in de bovenstaande apostille van
de heeren burgermeesteren, getelt sal werden een somme van I500
guldens. Actum in Amsterdam, den 13en Februarij 1687, pressen-

tibus de heeren alle de heeren thresorieren, demto de heer van
Vlooswijk.
Onder stond: "Op den I9" Februari I687 is den tijd, voor dewelke
geen huur van 't bovengemelte perceel betaald sal werden, gestelt op 20
iaren, sullende naer expiratie van deselve daervoor soveel moeten betaalt werden, als alsdan voor de naast daaromtrent gelegene erven aan
de stad betaalt sal werden. Actum ter presentie van heeren van M aarseveen en Hudde, burgermeesteren." Onder stond: "In kennisse
van mij, secretaris". Geteekent: J. Geelvinck. Copie van obligatie

van / 1500 geregistreert
43. -

hi~rachter,

folio 22 verso".

COPlE. AAN DE ED.GRO.ACHTB. HEEREN, DE HEEREN BORGERMEESTEREN EN REGEERDERS DER STAD AMSTERDAMl).

Vertoont met schuldige eerbiedinge Jean Ostome, borger en
coopman deser stad : Hoe dat hij, suppliant, door inductie van de
heeren burgermeesteren in der tijd en omme hare goede intentie
') Resolutieboek thesaurie·ordinaris 8, fo!. 20 v.
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tot voortsettinge van de manufacturen te seconderen seer gaerne
tot teeken van sijn obedientie heeft willen condescenderen om sig
daarinne te intereseren. Waertoe haar ed.gro.achtb. hebben gelieyen te accorderen en geven het oude kruithuis op de Binnen-Amstel, om aldaer een hoedenmakerie van Fransche coddebecqs etc.
op te regten. 't Welk aldaer so goede succes heeft genomen, dat se
gekomen sijn in de uytterste perlectie, als aen al degene, die daerinne fabriceren, bekent is. Dat daerdoor verscheide andere hoedemakerijen sijn voortgecomen en voornamentlijk een groote, die
daaromtrent gebouwt is. Dat mede hij, suppliant, om den draet
van haer ed.gro.achtb. oogmerk op te volgen, met derselver advis ondernomen heeft te fabriceren eenige stoffen van Reyms in
Champagne, van diegeenige stoffen, die hier niet gemaakt wierden. Waervan de proeff genomen hebbende met vier getouwen,
daartoe haar ed.gro.achtb. gemelde plaats hadden laten prepareren, is deselve weI gelukt, ende soude die fabrique met goet succes connen voortgeset werden. Maer bevind den suppliant tot sijn
leetwesen, dat hem de werkmeesters manqueren, alleen door gebrekvan inclinatie om in dat quartier te gaan wonen. 't Welk ligtelijk te remedieren soude sijn - salva reverentia - met van
de plaatse, die Antoni Wilmerdoncq saliger in besit en tot een
wolwasserie gebruikt heeft gehad, tot een raem te maken, en
daerbij twee of drie separaties, om vrij te connen wonen voor een
spinner, oppermeester en directeur van 't werk. 't Welk daardoor
de manufacturie van de Reymse stoffen tot vo1comen effect soude
connen brengen, waartoe den suppliant geerne de sijden aan de
meesters wi! verstrecken, als ook de wollen, en hen in alles voorthelpen, als wanneer haer ed.gro.achtb. maer gelieven aldaer bequame apartementen te laten maken om te connen wonen. Sullende dese manufacturije merkelijk meer nut en voordeel voor de
stad en tot onderhout der vlugtelingen bijbrengen als de wollewasserije, die den overleden Willemerdoncq daer flaeuwelijk heeft
gehad om sijn gewassen wol na Rouan te senden en de werkmeesters der manufacturen alsdan te onderhouden, daer se anders hier
souden moeten comen. 't Welk hier ter stede door de menigte der
wollewasserijen niet als te veel werd gepractiseert. Sijnde constant, dat, daer Willemerdoncq vier man in sijn wolwasserijeheeft
gebruikt, hij, suppliant, 50 man tegen vier sal employ geven. Blijk
daervan sijn de zeepmakerijen op de wijse van Marseille, de fri-
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seermolens, de blinkende swilliges 1) en andere fabricque, die hij
alhier heeft opgerigt. Waaruit mede blijkt, dat des suppliants ondememingen niet tenderen tot sijn particulier interest, maer tot
uitvoeringe van de intentie van haer ed.gro.achtb. ende 't voordeel aan 't gemeen. Waaromme den suppliant des te vrijmoediger,
dog met aile behoorlijke respect, versoekt, dat, omme de werkmeesters in dat quartier van de stad te trecken, ---'- waertoe veel
contribueren drie a vier perssers, die in de Weesperstraet wonen
en de ramen buiten de poort, U.Ed.Gro.Achtb. de goetheit geIieyen te hebben, de voomoemde plaetse van degewesenewolwasserie tot een raam, en daerbij twee a drie verblijfplaetsen, bequaem
om te woonen en de opsigt op 't werck te hebben, te laten approprieren ende maken, ende also aan den suppliant ten fine als voren
te vergunnen. 't WeIck doende etc.
44. -

AEN HAER ED.GRO.ACHTB.

etc. II).

Vertoont nogmaeis reverentlijk Jan Ostome, borger en coopman
hier ter stede: Hoe dat op de mondelinge remonstratie van den
suppliant U.Ed.Gro. Achtb. bij acte aan den suppliant hebben gelieven te vergunnen de plaetse en getimmerte, voor desen gebruikt bij Antoni Willemerdoncq, sonder huure te betalen,
daervoor hij, suppliant, alsnog ten hoogsten danckbaer blijft.
Maer aangesien door 't verleggen van sijne gepretendeerde requeste - waarvan de copie hier voorestaande - haer ed.gro.achtb.
niet weI hebben konnen regard nemen op de nodige reparaties en
behoeftigheden, die er vereischt werden om de gemelte plaatse tot
het oogmerk van U.Ed.Gro.Achtb. te approprieren, so versoekt
hij, suppliant, met alle eerbiedigheit, U.Ed.Gro.Achtb. gelieven
uit hare authoriteit daamevens te ordonneren, dat de gemelte
plaatse mag werden bequaem gemaekt volgens het versoek in 't
slot van sijne voorstaande requeste. 't Welk doende etc.
In margine stant: De heeren burgermeesteren,

op den inhout van

') Swilligh is waarschijnlijk het Duitsche Zwillich, een linnen gekeperde stot. Vergelijk Max Heiden, I. c., pag. 663. In het .. Register van Certiticatil!n en Affirmatitn" I,
wordt 18 Juni 1716 melding gemaakt van .. een grootboek gebonden in wit parkement
en omtrocken met groen swilligh". Het tegenwoordige zwilk, een gegomde stot (tatelzwilk, tatelzeil) lijkt mij iets anders.
'j Resolutieboek thesaurie-ordinaris 8, tol. 22.
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dit en 't voorgaende requeste gesien ende geexamineert hebbende het
schriftelijck advis van de heeren thresorieren-ordinaris, hebben aan
den suppliant in conformite van hetselve toegestaan, geliJk haer ed.gro.
achtb. aan denselven bij desen toestaen, het gebruik van den grond en
gebouwen voor soveel daarvan aan de stad is toebehorende op den Amstel, welke tot nog toe bij Antoni Willemerdonx ende desselfs erfgenamen in huur gebruikt sijn geweest tot een wolwasserie, ende dat om
aldaer te maken en fabriceren sodanige manufacturen, als tot nog toe
hier in de stad niet werden gemaakt - voor den tijd van twaalf iaren,
naar expiratie van de voorsz. huur, sonder eenige huur daarvoren te
betalen. Des dat hij selfs sal moeten maken en onderhouden de gebouwen ende afschuttingen enz., die hij sal menen tot sijn gerief aldaer
nodig te hebben. Mits dat hij, 't voorsz. werk quiterende, weder na sig
sal mogen nemen al wat hij aldaer gemaekt sal hebben. Actum in
Amsterdam den r8e Februarij anna r687, pressentibus de heeren mr.
Joan Huidecoper en Joan Hudde. Onder stont: "Ter ordonnantie
van haer ed.gro.achtb.", en was getekent: J. Geelvinck.

45. -

DITO 1), PRESSENTIBUS DE HEEREN ALLE DE THRESORIEREN 2).

Op het versoek van de juffrouwen Catharina en Margarita Willemerdonx heeft Jean Ostome een gedeelte van het perceel, hem op
den 18e Februarij laatstleden toegestaen, - als hiervoor fo1. 21.
is gemelt - met consent van de heeren afgestaen ten behoeve van
de gemelte juffrouwen Willemerdonx, die hetselve gedeelte voor
gelijken tijd en op gelijke conditien als de voomoemde Ostome het
sijne sullen gebruyken en jaarlijx aan de stad daarvoor betalen 30
guldens, in te gaan na expiratie van de tegenwoordige huur. Des
dat, ingevalle de voomoemde juffrouwen, 't sij bij versterf of andersints de gemelte plaats quamen te quiteren, dat alsdan de
voomoemde Ostome deselve weder tot sijn gebruik sal mogen
aanvaarden op conditien, als op den voorsz. 18e Februari met hem
is geaccordeert 3).

1) 27 Maart 1687.
") Resolutieboek thesaurie·ordinaris 8, fol. 34.
0) Zie no. 44.
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DEN
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MAY 1), PRESSENTIBUS DE HEEREN JOAN HUDDE EN

MR. GERARD BORS VAN WAVEREN, BURGERMEESTEREN,
EN MRS. NICOLAES WITSEN EN WILLEM VAN LOON, THRESORIEREN 2).

.,

Is nog geresolveert aan de Saagmolenspoort het wagthuis, dat
seer onbequaem is, speciael ten reguarde van het setten van de
schildwagt, over te brengen in de turfschuur van het Huissittenhuis . . . . Ende dat het gemelte wagthuis met het hock daerachter ende de doorgaande solder tot de smisse sal werden ingeruimt
ende geapproprieert ten behoeve van monsieur .... 3) Sase, uit
Vranckerijk, om de religie herwaarts gerefugieert, om daerin te
exerceren het maken van wissels (?) ofte vunckels (?) ') van een
nieu fatsoen, bij hem selfs geinventeert, 't geen hij tegenwoordig
tot Muiden heeft opgestelt, sonder dat deselve daervoor huur sal
betalen.
47. -

COPIE5). -

BURGERMEESTEREN EN REGEERDERSDERSTAD

AMSTERDAMME VERSTAAN,

dat de gevluchte Franschen, die hier ter stede geadmitteert zijn
tot het broodbakken, in 't zelve bakken gehouden zullen zijn te
achtervolgen de keuren der voorsz. stad, op 't brood bakken van
tijd tot tijd geemaneert en in usantie zijnde. Actum in Amsterdam den lIen Maert anno 1688. Onder stond: "Ter ordonnantie
van haer ed.gro.achtb. voornoemdt". Geteekent: C. Munter.
48. -

AAN DE ED.GRO.ACHTB. HEEREN BURGERMEESTEREN EN REGEERDERS DER STAD AMSTERDAM 6). -

MEMORIE 7),

van de Fransche gerefugieerde coopluyden, fabriqueurs binnen
de stad Amsterdam, hebbende opgeregt de fabricque van Lionse
')
")
•)
•)
•)
•)

1687.
Resolutieboek thesaurie-ordinaris 8, fol. 40 .
In hs. niet ingevuld .
Wat hiermede bedoeld wordt, weet ik niet .
Groot-memoriael 7, fol. 190 v .
Portefeuille Handel II (lees elf), zonder j aartal.
7) In margine "In handen van den heer schepen De Vroede, Hosepiedt etc.• ).

• ) De Vroede, waarschijnlijk Fran~ois de Yroede, schepen sinds 1683 (Elias t. a. p.
II, pag. 606). Hossepiedt, waarschijnlijk Daniel Hochepied, in de regeering sedert
1690. (Elias, t. a . p. II, pag. 618). Het stuk is vermoedelijk uit den aanvang van het
jaar 1690. Dit vermoeden steunt op de briefwisseling met Hop uit hetzelfde jaar (zie
hierachter), en op het feit, dat Hochepied hier geen schepen wordt genoemd, hetgeen
hij eerst in 1694 wordt. Waarschijnlijk is hij als lid van de vroedschap en groothandelaar in zijden en wollen lakenen lid der commissie, die rapport moet uitbrengen.
ECON.-HIST. ARCHIEF IX
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taffetas, lustres ende halve armozijnen van Avignon 1), gepresenteert aen de heeren burgermeesteren tot voortsettinge van de gemelte manufacturen binnen dese stad:
Eerstelijk de gemelte fabrique van taffetas lustre, die gefabriqueert worden tot Lions, is voor desen soo considerabel geweest
in Vranckerijk, sulcx dat deselve aile de staten van Europa daermede vervulde, 't welk haar merckelijcke sommen aenbragt. Ende
't grootste vertier en debit van deselve was in Engelant, Spagne,
Hoilant en Duytslant, die daer over de vier a vijf millioenen guldens's jaerlijx van consumeerden. 't Welk wij sekerlijk weten
door de lange ervarentheyt, die eenige van ons in de gemelte fabricque hebben gehad geduurende een geruymen tijd binnen de
stad van Lions, voedende ende onderhoudende meer als 20.000
personen. 't Is een fabricque van soo goede qualiteyt, dat men 't
selve in geenig gedeelte van Europa can missen, zijnde ten gebruyke ende optoyinge der vrouwen. En dat de fabricque nog bestendiger maakt, is, dat deselve geen verandering onderworpen zijn.
Ende, aengesien men tegenwoordig aen dit werk geen anderezijde
als fijne Italiaense gebruykt, - 't zedert dat eenige van ons hier
neder hebben geslagen - soo is dezelve seer merckelijk in schoonheyt en fijnte vermeerdert in 't reguard, als het voor desen is geweest; aile 't welke's lands regten ter convoye vanlicenten, inen uytgaende, merckelijk heeft vermeerdert. Behalven dese fal?ricque van taffetas lustre hebben de gemelte France gerefugieerden nogh opgerigt binnen dese stad 't maaken van Avignonse taffetas, ordinaris genaemt halve armozijnties, ende, alhoewel 't
kleyn werck is, is het egter van een groot voordeel, welkers vertier
mede seer merkelijk en abondant in Engeland is, Duytslandt ende
in aile dese provintien, binnen welke omtrent de twee millioenen
guldens's jaerlijx werd geconsumeert. Men verwerckt tot de ketting Italiaense zijde, ende tot het inslag hebben wij een middel
gevonden om Oost-Indische zijde te gebruyken, van welke wij een
merckelijcke partije zuilen connen gebruyken, als zijnde daartoe
seer profiel ende bequaem. Sulcx dat dit alleen een groot getal
volkx sal kunnen dienen ende onderhouden binnen dese stad.
Dese twee fabricque, Ed. Achtb. Heeren, zijn geavanceert vol') Armoisin = diinner leichter Futtertaifet, der zuerst am Ende des 17. Jahrh. in
und um Lucca gewebt worden ist, spater aber in Lyon, Avignon, Nimes und Tours in
grossen Mengen nachgemacht wurde. In Avignon webte man auch Halbe-Armoisins,
die ganz leicht und diinn ausfielen. (Max Heiden. t. a. p., p. 32).
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gens wenschen ende door de sorge, die U. Ed. de goetheyt hebt
gehad van aan te wenden van derselver establissement te begunstigen. Ende zijn die tegenwoordig gecomen ten getaIle van omtrent 1000 getouwen, en dewelke al1e dagen nog vermeerderen.
Daer en resteert niet meer als een middel te vinden, om deselve
sodanig vast te stellen en te bevestigen in dese stad van Amsterdam, dat de afgunst en jalousie, die Vrankrijk daarover begint op
te nemen, geen ondermijninge tegen deselve can maacken, en dat
de wercken en stoffen, die tot Lions gemaakt worden, en die men
dagelijx hier siet comen, niet en connen benadelen aen de fabriqueurs, die binnen dese stad fabriqueeren met sodanigen succes,
dat men die reets siet, hoewel in haere geboorte, soo prefect ende
volmaakt als die van Lions. En omme daertoe te geraacken zullen wij de vrijheyt nemen die te toonen, gemerkt U .Ed.Gro.Achtb.
ons sulkx hebben geordonneert. Wij geloven dan, dat eene van de
voornaemste zaacken, die men behoorde te doen, om 't inkomen
van de Lionse taffetas binnen dese stad te beletten, souw wesen
het verbod te hernieuwen, 't welk verbiet eenige van dese France
waren binnen te brengen op seer groote straffen 1).
Dat men diegeene, die er eenige van hebben, souw nootsaacken
van deselve op 't stadhuys of andere seeckere plaetse te brengen,
omme deselve aldaer te teeckenen met een lootje of merck deser
stede ofte van de provincien binnen zeeckeren corten tijt, als
waernaar aIle degeene, die bevonden zullen werden sonder lootje,
de coopmanschappen geconfisqeert ende de persoonen in een groot
amende gecondemneert.
't Welk wij hebben sien werckplegen aen de gedrukte catoenen
in Vrankrijk, waerdoorderselver gebruyk t'eenemael is verlopen2).
Dat men tenselven eynde eenige commissarissen stellen omme
de huysen van particulieren te gaen visiteren, sulcx ende wanneer
het haer goet sal dunken, gelijk 't selve gepractiseert wert tot
London, en dat deselve oppassen, dat er geen meer van Vranckrijk
compt 3).
') Zie plakkaten 8 Januari 1671 (Gr. PI. B.III, pag. 269), 13 Februari 1674 (ibidem
pag. 277); 18 October 1688 (Gr. PI. B. IV. pag. 227) . Het verbod was evenwel steeds
een represaille-maatregel in oorlogstijd en geen beschermende maatregel en werd 28
October 1690 (Gr. PI. B. IV. pag. 231) wederom uitgevaardigd.
2) Vergelijk Max Heiden,1. c., pag. 656-658.
8) Aan de bescherming der textielindustrie in Engeland sinds 1689 wijdt Cunningham in " The Growth of english industry and commerce" een geheel hoofdstuk in deel
I, pag. 494 e. v.
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Buyten dat en sal men dese manufacturen op geen vasten gront
connen stellen, maar elders sien vervoeren, gemerckt tot Lions de
montcost, huyshuur en werckloonen merkelijk betercoop zijn dan
hier. Alle 't welke die van Vrankrijk soude prefereren voor die, die
in dese stat werden gefabriceert, al waer 't fatsoen veel meer beloopt ter zaake van de montcosten en de vivres, die hier duurder
zijn als tot Lions.
En ten eynde dese soorte van taffetas vrij en liber mogen comen
in Engelant, alwaer weI 't grootste vertier van deselve is, dat ook
de fabricqueurs van London, die reets een groote jalousie scheppen, sich voortaen niet meer en comen opposeren tegens den invoer van dien.
Gelijk er eenige tijd herwaerts hebben gedaen onder protext en
voorgeven van dat deselve zijn France taffetas, die slegts door
dese landen passeeren. Gelijk sulcx niet als al te waer is, van dat
er seer veel hierdoor passeeren en hier opentlijk, nae wij hier onderregt werden, dat verscheyde persoonen deselve onder de onse
doen passeren, en, gelijckende seer weI met de onse, dat men deselve qualijk can onderscheyden. Wij geloven - behoudens
beter advijs - dat, om dit abuys te remedieren, men een middel zoude connen aen de hand geven van alle, die binnen dese stat
souden gemaakt worden, een character te doen defereren, die van
Vrankrijk comen. Waeromtrent U.Ed.Agtb. wijse conduite weI
een behoorlijk middel zullen weten uyt te vinden. Doch ons gepermitteert zijnde, onse gevoelens dieswegen te uytten, soo dunkt
ons het raetsaemst op 't eynt van yder stuk taffetas, dat binnen
dese stadt zal werden gemaakt, een streepje van een of twee couleuren te maaken ende deselve maendelijk te veranderen, sulcx
ende sodanig als mijne heeren de commissarissen 1) van de manufacturen zullen geraden vinden. Ende behalven dit teeken, 't welk
men van tijt tot tijt sal connen veranderen van couleur, daerneffens ook aen yder stuk een lootj e met het merk van dese stad sal
connen attascheren. Men souw nog veel andere en veel seekerder
conn en vinden, dog wij refereren deselve aen de voorsigtigheyt
van de commissarlssen van de gemelte fabricque. Ondertussen,
') Co=issarissen van zijde·manufacturen (Handvesten van Amsterdam t 1163 b)
zijn hier bedoeId, wier advies voIgt. Over deze commissarissen is op het GemeenteArchief niets meer te vinden dan hunne benoemingen in de .. Nominatien en Requesten
van dekens en overlieden van gilden".
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alsoo men tot London verscheyde taffetas heeft aengehaelt, ende
dat de wercklieden aldaer pretenteeren, dat de zijdefabrijque van
dese landen door 't parlement zuilen verboden worden, soo souw
weI important nodig wesen, dat Haer.Ho.Mo. de heeren StatenGenerael sulcx door haer ambassadeur in Engeland deden representeeren tegens de pretentie van London te opposeren, ten
eynde soodanig verbod geen voortgang en neme.
Wij gebruycken wijders de vrijheyt U.Ed.Gro.Agtb. te vertoonen, hoe dat Vrankrijk - die niet -en versuymt nog vergeet,
omme de vertier van zijn zijde-manufacturen te faciliteren van allen tijden herwaerts heeft toegestaen, dat dito coopmanschappen sonder eenige regten te betalen hebben mogen werden
vervoert en sulcx door middel van vier vrije marckten, die gestelt
zijn: twee tot Lions, een tot Borgedeaux en een tot Baurcaire.
't Welk een groote gelegentheyt gaf om vreemde cooplieden te
trecken, als connende daerdoor haer coopmanschappen ligtelijk
vervoeren buyten vreese van te vervallen in de ongemakken, die
er voorcomen, van hare goederen qualijk aen te geven, 't welk dikmaels gebeurt sonder opset of dessein, en 't welk egter van seer
moeyelijcke en sware gevolgen voor den coopman is.
Ende ten eynde dese import ante fabrique haere verhoopte
voortgang en augmentatie gewinne, soo bidden en smeeken wij
U.Ed.Gro.Agtb. seer ootmoedelijk om derselver protexie tegens
de malversatien der wercklieden, die sig weten te bedienen van
dat wij hier gerefugieerde vreemdelingen zijn, sonder addres of
hulpe, en die ons de zijdecomen teontdragen, gelijkwij U.Ed.Gro.
Agtb. onlangs hebben vertoont, sonder dat wij tot nog toe daerover eenig regt hebben connen obtineren, niettegenstaende aile
mogelijcke diligentie, dieswegen aengewent. Sullende ons onderling nadeelig wesen, indien wij geen pronte en expedite justitie
tegens sodanig volkjen en misdaden conn en becomen.
49. -

SUIVANT LES DESIRS, NOS SEIGNEURS 1),

que Vos Hautes Puissances ont pour l'advancement de la fabricque des taffetas lustres de Lyon et de ceux d'Avignon, que 1'0n a
est ably en cette ville d' Amsterdam depuis quelques annees, nous
') Portefeuille Handel, 11. Zonder jaartal; waarscbijnlijk om dezelfde redenen als
bet vorige stuk uit bet jaar 1690.
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l'avons poussee et la poussons encore, mesme jusqu'au dela de nos
forces. Mais comme elles se trouve traversee et interrompue par la
grande quantite des dites taffetas, fabricques en France, qui viennent journellement en cette ville, sans payer les droits d'antree de
ces Estats, quelques deffences que Nos Seigneurs des Estats en
ayent faittes, cella fait, que ceux qui les r~oivent, les peuvent
donner a beaucoup meilleur marche que nous, a cause qu' en France les fa~ons des ouvriers y sont a meilleur marche qu'icy. Ce qui
va au detriment de cette fabrique, sy Vos Hautes Puissances ne
remedient aces abus.
. Et comme nous suivons pas a pas cette affaire, nous remontrons
tres-humblement aVos Hautes Puissances, que nous avons decouvert qu' on envoye de cette ville grand nombre des dits taffetas
fabricques en France, qui viennent soubz de certifficats de Lauzane, Zurich et autres lieux de la Suisse OU il ne se fabricque quelque peu des dits taffetas d'Avignon et presque point de ceux de
Lyon. Ainsy que nous offrons de Ie justiffier par les advis que
nous en avons receu par des fabricquans mesmes, qui sont dans
ces villes. Qui, sans faire reflexion que leurs advis tirassent a consequence, ils nous ont informes du nombre de leurs metiers et de
tout ce qui s'y fabricque. Ainsy nous offrons de faire voir comme
les fabricquans, qui ont ces manufactures dans les susdites villes
de Lauzane et Zurich, surprenent journellement leurs burguemestres par les suppositions, qu'ils leurs font, que les taffetas, dont
ils leur demandent des certifficats, sont de leur fabricque. Ce qui ne
sauroit estre, veu que dans ces deux villes de Lauzane et Zurich
il n'y a pas 100 metiers en tout qui travaillent de ces marchandises, lesquels ne scauroient faire 150 piesses d'une foire de Lyon a
l'autre. Et cependant nous savons de toute certitude, que toutes
les foires de Lyon - qui sont de trois en trois mois - il
passe par ces dits lieux plus de 40 caisses des dits taffetas. Qui
soubz pretexte de ces petittes manufactures les fabricquands de
ces deux villes les envoyent en ce pays sur des certifficats qu'ils
surprenent de leurs magistrats, a qui ils font entendre qu'ils sont
de leurs fabricques. Et de cette heure mesmes il yena troiscaisses
arrestees dans l'admiraute, qu'apparemmant on relachera, comme l'on en a relache beaucoup d'autres sur les dits certifficats. A
quoi Vos Hautes Puissances doivent, s'illeur plaise, donner des
ordres pour prevenir ces abus, si elles veulent avoir dans leur ville
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un entier et fenne establissement de cette manufacture, qui jusques iey a eu de tres-favorables commencemants, et qui promet des
suittes encore plus advantageuses au detruiment de celie deFrance,
sy l'on peut empecher qu'll n'en vienne pas sy frequemmant.
Nous avons aussy decouvert, Nos Seigneurs, qu'il y a une sos- ,
siete entre un marchand de Lyon, un marchand fran~ois de cette
ville et un troisieme, qui se tient a Londres pour Ie commerce des
taffetas lustres. Celuy de Lyon les envoye a celluy de cette ville
et celluy-ci a celuy de Londres, qui s'apelle Daniel Guibert, fran~ois de nation, qui en fait la debite. Les taffetas qui s'envoyent
par ce pays, s'adressent a Daniel de la Motte aRotterdam, qui a ordre d'en envoyer une partie a Londres au dit Daniel Guibert et
une autre partie en cette ville a celluy des trois assosciez qui y
reside, pour en faire la vente dans cette ville. Nous avons advis,
que par cette derniere foire d'aoust de Lyon il en est party vingt
caisses tout en un coup, et nous attendons au premier jour un de
nos amis et confrere en cette fabricque qui doibt estre de retour
de la foire de Francfort, qui nous en donnera des nouvelles encore
plus precises. Un autre amy de nos fabricquants de cette ville estant de retour depuis peu d' Angleterre, nous a diet qu'il en vit
quatre caisse dans Ie jack 1), on il passa d'iey a Londres, qui passerent sans estre reconnues, ce qui marque qu'll en passe dans
touts les batiments, qu'on envoye en Angleterre. Ainsy on en decouvriroit aisement la fraude, sy l'on observoit a Roterdam ce
qui s' embarque, et partieullierement Ie dit Daniel de la Motte qui en
fait fabricquer au dit Roterdam, et qui soubz ce pretexte en fait
passer nombre caisses de ceux de Lyon pour une des siennes.
On se sert encore d'un autre moyen pour faire passer les dits
taffetas de France en Angleterre; qui est que les pecheurs de Calais et de Dieppe ont intelligence avec ceux d' Angleterre. Ces premiers remettent les caisses aux Anglois en mer on ils se trouvent
ordinairement, et ceux-cy les font entrer en secret en Angleterre.
L'on pouroit remedier a cest abus en faisant donner advis de cela
au conseil du roy par Monsieur Hoop 2), votre envoye aupres de
Sa Majeste.
Ce commerce, Nos Seigneurs, sy frequent en France, enrichit la
ville de Lyon et duquelle roy de France en tire des grands adven') Phonetisch geschreven voor yacht = jachtschip.
0) Hop.
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tages. En ce que c'est sans contredit la meilleure fabncque qu'il
y ayt en France et sur laquelle les fabricquants proffitent plus
dans les difficultes, qu'll y a de passer leurs marchandises, qu'en
plaine paix, qu'on les r~oit partout facillement. Ce qu'on pourroit eviter en empechant que ces fabricquesneviennent ence pays
sy frequemment, comme i1 a este represente cy-dessus.
Au contraire on augmenteroit la fabricque des dits taffetas qui
s'etablit en cette ville. Laquelle poura avec l'ayde de Dieu donner
a l'estat des grands advent ages par Ie moyen des soyes d'Ittalie,
que nous attirons en plus grande abondance que par cy-devant,
et par une plus grande consommation de celles des Indes. D' ailleurs cette fabricque fait - et Ie fera encore plus, si elle s'etablit plus fortement - subcister un grand nombre de pauvres
ouvriers, qui sans elle seraient a la mandicite et par concequant a
la charge de la diaconie 1).
50. -

OP HETGEENE

2)

DE EDELE GROOT ACHTBARE HEEREN BUR-

GERMEESTEREN EN REGEERDERS DER STADT AMSTERDAM

aen commissarissen van de zijde-manifacturen hebben voorgedraagen, hoe dat over Switserlant de taffetas van Lions en andre
zijde stoffen herwaartsaan werden gedebiteert, met atestatie
gepasseert voor de edele heeren van Zurigh en Lauzane - alsof
die aldaar waaren gemaakt -, en alsoo van deze landen op Engelandt werden versonden, tot groot nadeel van de fabricq alhier
en tegen het oogmerk om alle France taffen en zijde stoffen te
weeren en buyten dezelanden en het rijk van Engelandtte houden,
dunken comInissarissen onder corectie, seer goet te weesen:
dat U.Edele Gro.Achtb. daarover geliefde te schrijven aan de
edele heeren van de regeering tot Zurig en Lauzane, dat daarin
voorsightig mocht werden gehandelt, en geene als waarachtige
atestatie verleent, en niet als van haar eygen goet, aldaar gefabriceert. En dat meede gelijk als hier teekens of looden wierden ge1) Hieronder staat met andere hand geschreven : "Aen de heer van Hudde *) om met
de magistraat te spreken".
2) Portefeuille handel 11, zonder jaartal. Het stuk sluit aan op de voorafgaande
requesten.
*) Vermoedelijk burgemeester Joannes Hudde, onder wiens papieren op het Gemeente-Archief zich bevindt een ongeteekend " Advis fideIe et solide" uit het jaar 1681
over de vestiging der refugies .
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slaagen om haar zijde stoffen alsoo te kennen en anders die hier
niet te permiteeren.
Maar weI in 't besonder diende aan Sijn Mayesteyt van GrootBritanie daarover te werden geschreven, ofte door den heer ambassadeur Citters L) of den heer envoye Hop 2) den kooninck te
versoeken, dat die geliefde zijne ambassadeur of envoye aen de
Ioffelijke cantons of weI de steede Zurig en Lauzane te c1aagen
over dat ongelijk, en meede te versoeken redres door teekens ofte
looden omme haare fabrijk te kennen. En dat oock commissarissen van de manifacturen met believen van U.Ed.Gro.Achtb. aan
die van de fabricq of weversgildt binnen London souden schrijven
dese voorval en interruptien, ten eynde zij ook in haare stadt
daerop wilde acht geven en beletten, dat geen France taffen of
stoffen daarin quaamen, en geene soude getoliereert als die van de
behoorlijke Iooden van de plaatsen, daar die vandaan coomen, ende haar ook bij de kooninck of het parlement daarover te adresseeren, om dit werk te faciliteeren.
Omme dit goet effect te becoomen diende besondre goede ordre
gestelt en deboiren aangewent te werden, want Switserlandt Ieyt
Frankrijk seer naabij. Sij souden haare looden met gemak connen
aldaar senden en Iaaten gebruyken. Te meer omdat se noch in vreedezijnensooalssomigedingenonsvertoonen, deoogen al wat veel
naar dien Francen koonink wenden, soodat op veele besondre expressie diende geledt ende goede consideratie diende genoomen.
Willen conunissarissen, schrijvende aan die van de fabricq ofte
weversgild binnen London, op aile uytbreydende en aandringende
middelen bedaght zijn en haar inboesemen, dat best was gedaan
omme dese practijk en versendinge door Switserlandt te stremmen, dat weI schijnt een eenige openinge voor de Francen te weesen. Ook door het gebiet van den Groothartoogh van Toscaanen.
Dan dat is een veel grooter weg, en soude in tijdt en wijIen oock
weI yets konnen tegens gedaan werden, besonderlijk wanneer de
princen van I talien in het intrest van de gealieerde quaamen.
En bijaldien men alsoo de France alle occasie quaamen af te
neemen, soude de fabricq alhier meerder ende beeter en met menage connen voortgeset werden en meerder genegentheyt en geIegentheyt gegeven werden, en niet selis maar in sijn opkomste
') Aemout van Citters, gezant van 1680 tot 1694 .
•) Zie boven, no. 48.
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verslapt, omdat men hier en in andre landen meer naar France
zijde stoffen inclineert.
Wat commissarissen van de zijde-manifacture hier omtrent
connen en weeten te doen, dat tot best ende voortsettinge van de
fabrycq is, willen zij met believen van U.Ed.Gro.Achtb. gaarne
doen 1).
51. -

MAY IT PLEASE YOUR LORDSHIPS

2).

In obedience to your Lordships commands signified to us by
Mr. Jephson the 21 th of the last month, upon an ordre of His Majesty in Councill, upon the memoriall of monsieur van Citters,
ambassador from the States-Generael of the United Provinces,
concerning 60 pieces of taffata belonging to Daniel de la Mothe
and other Dutch merchants, who were seized at Harwich and
sent up to Ipswich as French goods, wee do humbly report to
your Lordshipps: that the said goods were seized by Sanders, the
tyde surveyor of Harwich, and by him sent up to the warehouse
at Ipswich and charged as goods of the manufacture of France.
And altho the said Saunders doth since beleeve, they are Dutch
manufacture, made in imitacon of those of France, and wee upon
the proofes before us are alsoe inclinable to beleeve the same,
yet the act, prohibiting trade ande commerce with France is soe
strict and penall, that after goods are once seized and charged in
custody upon that act, there is no discretion left to the managers
or officers of the customes to discharge them. Butt they must be
determined by a jury in the place of seizure.
And therefore wee conceive in the present case, the proprietors
must have their recourse to the Court of Exchecquer to be admitted to their c1aime and defend their goods by proofe to a jury.
Custome House, London, 15 March.
1689
1690

52. -

DEN

25 e MAERT 1690 8).

Compareerden voor mij, Joannes Hoekebak, notaris etc., ter pre1) Aan de achterzijde staat: .. Jan de Cabrij . ), weegens demanifacturestenZurig,
Lauzane, heer Hop".
2) Portefeuille Handel 11.
' ) Protocollen notaris J . Hoekebak, no. 5839.
*) Jean Cabrier?
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sentie van de naergenoemde getuygen monsieur Pierre Durand,
meester fabriqueur alhier, ende heeft voor de opregte waerheyt
in de Franse tale door interpretatie van mij, notaris, ten versoeke
van monsieur Antoine Moineau, coopman, mede wonende binnen
dese stadt, onder presentatie van eede solemneel geattesteert en
verc1aert:
Als dat de 14 brede en 16 smalle stucken swert taffetas lustre,
die hij, attestant, eenige tijt geleden aen den requirant alhier heeft
vercogt, sijn geweest van sijn eyge fabrique en binnen dese stad
alhier gemaekt, en sulx geen Franse, maer opregt Hollandse manufacture en fabrique sijn.
Compareerde mede den vorennoemden requirant, verc1arende
onder gelijke presentatie als boven, dat hij de gemelde 14 brede
en 16 smalle stucken swert taffetas lustre alhier heeft ingepakt,
gemerkt L. G. no. 1. ende deselven gesonden naer Rotterdam aen
't addresse van monsieur Theodore van Zevenhoven, omme vandaer verder op Londen in Engeland overgescheept te werden aan
messieurs Louis Guionneau. Sonder dat hij, comparant, deselve of
eenige van dien heeft verwisselt, verandert ofte vervalst met eenige Franse manufacture. Alles opregt en ter goeder trouwe gedaen
binnenAmsterdam .... 1).
53. -

AAN DE ED.GRO.ACHTB. HEEREN BURGERMEESTEREN EN REGEERDERS DER STADT AMSTERDAM IS DOOR GECOMMITTEERDENS UYT COMMISSARISEN DER ZIJDE-MANIFACTURE
OP DEN

1oe APRIL 1690 MONDELINGH VOORGEDRAAGEN I) :

Hoe dat bij voorgaande sittinge in het parlement van Engelandt is ingebracht en gearbeyt om den invoer van alle sijde stof1) Diergelijke verklaringen worden opgemaakt voor denzelfden notaris: a. Den 13den
Juni 1691 door sieur Antoine Thomas Hebert voor 10 stukken taffetas, gemaakt op de
maniere van Avignon, en 6 stukken taffetas lustre, gezonden aan sieur David Ie Balleur te Rotterdam, om door dezen verzonden te worden aan sieur Elias Turner te
Londen.
b. Den 6den October 1692 door sieur Ambroise de Beaune voor 14 stukken gaas gefigureerd en gebrocheerd, 9 stukken ordinaris gefigureerd, 4 stukken en 4 el marly
gaas, en 14 stukken gestreepte met garen.
") Portefeuille Handel II. In margine: "Sij dese gesteldt in handen van de heeren
De Vroede *), Barnart **) en Hosepiedt t) desen 17en April 1690. J. Huydecoper".
*) De Vroede zie boven.
**) Waarschijnlijk een zijde-fabrikant.
t) Zie boven.
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fen in Engelandt te verbieden; en wederom geVTeest en van geschreeven wert de novo bij dit jegenwoordige parlement soude
moogen opcoomen.
Daar comt bij, dat de werkluyden binnen London woelen tegens
zulke sijde stoffen, die hier gemaakt, verkocht ende daar gesonden
werden als taffeta luystrees, die hier in de stadt in goede quantiteyt en qualiteyten gemaakt werden, seer weI overeencoomende
met de taffeta luystre van Lions, welke noch in groote meenighten
uyt Vrankerijk in dese landen coomen en, op de naam van alhier
gefabriqueert te sijn, nevens de onse naar Engelandt werden gesonden.
Waardoor oorsaak gegeven wert, dat in Engelant de magasijnen of winkels doorsoght werden ende meede die van onse fabricq voor France werden geoordeelt en in de douaane werden aangehouden, alsoo weI met atestatie zijn voorzien.
Waardoor de coopIuyden en winkeliers in Engelandt, belemmert
zijnde, schroomen vanhier goederen te ontbieden ende de alreede
gegevene ordres intrekken, tot groot nadeel van de fabricq alhier.
Daaromme de coopluyden, fabriqueurs alhier, onshebben versoght
op middelen te denken ter behoudenisse van de fabriq, als wij
mondelingh hebben voorgedraagen, ende van V.Ed.Gro.Achtb.
zijn gelast, V.Ed. dese saake en middelen tot redres bij geschrifte
voor te draagen, dunkt ons onder reverentie, dat booven meegaande atestatie aan yder stuk diende geslaagen een loot met
het merk der stadt Amsterdam 1), en sulcx Sijn Mayesteyt van
Engelandt door den heer ambassadeur Citters of sooals V.E.Gro.
Achtb. sullen goetvinden, kennisse magh gegeven werden.....
54. -

EDELE GROOT ACHTBARE HEEREN

2).

Westminster, desen 22 April 1690. St. n. 3).
Mijn heeren. Ick hebbe, in gehoorsaeme naekoming van het seer
gerespecteerd aenschrijvens van V.Ed.Gro.Achtb. van 4 deser, in
') Een bepaalde resolutie, die dit looden gebiedt, is niet te vinden. (Verge!. De Economist 1916, pag. 835). WeI is dit door de burgemeesteren voorgesteld in een brief
aan Hop, zoo de Engelsche rechter met een attestatie van den magistraat geen genoegen wilde nemen. (Arch. Burg. Dip!. Miss. 8, copie B 2).
' ) Arch. Burg. Dip!. Miss. 7.
3) Nieuwe stij!.
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faveur van Pierre de Rouviere 1) en ten eynde desselfs taffetas
lustre, alhier aengehaelt, soude mogen werden gerelaxeert, den
koning, en, op Sijne Majesteits bevele, den heere graeve van Nottingham onderhouden, en van zijn edelheit tot antwoort bekomen,
dat den heere van Citters over een gelijck subject voor eenigedagen aen den koning hadde gepresenteert een memorie, die in Sijn
Majesteits raed was gelesen, en waerop, naer ingenomen advis
van de heeren comisarisen van de thresaurie, bij eenpaerigheyt
van stemmen van gantschen raed des konings was geresolveert,
dat, in consideratie van het extreem strict verbott tegens den invoer van alle Fransse manufacturen en dat de voorsz. taffetas
lustres, die voor desen noyt in Hollant pleegen gemaeckt te werden, ~ooveel rapport hadden tot diegeene, die effectivelijck in
Vranckrijck gefabriqueert werden, dese saecken gelaten mosten
werden aen de justitie en bij den rechter .....
Aaengaende seeckere aengehaelde stucken brocards van gout
en silver door sieur Peronneau 2) herwaerts gesonden, scheen gemelde heere graeve van Nottingham hem meer dispositie tot een
favorabeler en prompter uytslag tegemoet te sien, omdat die soort
van stoffen al voor lang in Hollant sijn gefabriceert.....
J. HOP.
55. -

EDELE GROOT ACHTBARE HEEREN 3).

Westminster, desen 5 Maii 1690. St. n.
Mijn heeren i). Op den eersten deser had ick de eere te ontfan':'
gen het naeder aenschrijven van U.Ed.Gro.Achtb. van den 28e
der voorleden maent, continerende in substantie hetgeen deselve
oordeelden gedaen te moeten werden: eerstelijck tot relaxatie
van de taffetas lustres en brocards van gout en silver Ii), tot Amsterdam gefabriceert, en alhier aengehaelt onder een abusif voorwenden, dat deselve in Vranckrijck souden wesen gemaeckt. Ten
anderen, hoe diergelijcke inconvenienten voor het toekomende ge') Pierre Rouviere. Zie Bulletin de la Comm. pour l'Hist. des Eg!. Wall, serie II,
tome I, p. 96.
0) Bedoeld is Elias Peronneau, waarover de CoIl. des fiches de Ia Bibliotheque WaIlonne niets weet mede te deelen. (Arch. Burg. Dip!. Miss. Copie B. I.).
0) Arch. Burg. Dip!. Miss. 8.
') J. Hop aan Burgemeesteren.
0) Marginale aanteekening: "Over de relaxatie van de aengehaelde stoffen".
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weest, en voorts ten derden, tegengegaen soude behoren te werden
de introductie van een meerder beswaemisse op de gewerckte sijde
en sijde stoffen, van buyten inkomende. Ick hebbe het geluck gehad den koning dien conform te mogen onderhouden en Sijne Majesteit te vinden in een gewenste dispositie ten voordeele van Uw
Ed. Gro.Achtb. intentie. En gelijck deselve mij verders beliefde te
renvoyeren aen den heere graeve van Nottingham, als secretaris
van het departement van Nederlantse saecken, heb ick ook met
deselve over alles in het breede gesproken, en Sijn Edelheid van
gedachten gevonden, dat, naerdemael den koning ten aensien van
de voorgeroerde aengehaelde stoffen goedgevonden hadde te requireren het advis van de heeren commissarisen van de thesaurie,
die heeren daerover dienden te werden aengesproken en van de
evidentie van het ongelijck, den Amsterdamsse koopluyden in desen aengedaen, geinformeert. Doch dat hij evenwel geen anderen
uytslag konde tegemoet sien, als dat over de voorsz. aenhaeling
soude moeten werden geprocedeert voor den rechter, daertoe competent, en dese saeke also gevuideert, 't geen ick echter, om redenen in mijne voorgaende van den 22en April, aen U. Ed.Gro.
Achtb. vervatt 1), meynde aen de voom. geinteresseerdes niet
te konnen werden gevergt. Gedachte heere graeve van Nottingham beliefde nog weI niet te contradiceren de inconvenienten van
een soodaenig process, maer meynde evenwel, dat de acte van het
parlement in extreem stricte termen tegen den invoer van Fransse
waren en manufacturen wesende gecoucheert, over een feyt, 't
geen tegens die acte soude mogen voorgewent werden te wesen begaen - schoon het tegendeel van dien klaerlijck soude konnen
werden geprobeert -, niemand als den rechter bevoegt was te
oordeelen, en dat noch den koning, noch Sijn Majesteits Raed daeromtrent eenige extrajudicieele dispositie konde doen. Op het
tweede point, te weten het weeren van diergelijcke arresten en
incommoditeyten voor het toekomende, meende meergedachte
lord Nottingham, dat de decisie, bij den rechter nopende de
voorsz. gedaene aenhaeling ten voordeele van onsse coopluyden
te doen, tot een regul voor het toekomende soude konnen strecken
') Uit de missive van 22 April: ... ,. met vertoogh, dat als de Hollantsche manufacturiers telckens, als deselve eenige partijen van hare manufacturen herwaerts komen te schicken, geobJigeert souden wesen in rechten te proberen, dat deselve manufacturen in Hollant sijn gemaeckt, op die wijse desen gantschen handel om de kostlijckheyt, treyn en moeyelijckheyt van process, souden werden gedisturbeert .. ...
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om niet meer de Hollantse manufacturen onder diergelijcke pretext van Fransse te wesen, als jegenwoordig is geschiet, te arresteren. Waerjegens ick eevenwell sustineerde, dat in een soodaenige decisie geen genoegsame gerustheyt ten aensien van het toekomende was te vinden, omdat, bij verandering van de persoon
van den rechter, van de jurys, die alhier over het feyt gewoon sijn
te oordeelen, en insonderheyt bij de minste te allegeren verscheydenheyt tusschen de omstandigheden van een hiernae te doene
aanhaeling ende die van het arreste, waerover nu werd gecontroverteert, oock het recht, gelijck men seyt, soude komen te veranderen ende dienvolgende de decisie, hoe favorabel die oock in het .
jegenwoordig gevall soude mogen werden gedaen, hiernae niet applicabel geacht soude werden. En dat het daerom beter scheen
te concerteren over expedienten, door dewelke de Hollantse
koopluyden in gerustheyt souden konnen werden gestelt, dat
in het toekomende haere manufacturen, herwaerts werdende gesonden, op een gelijcke wijse als jegenwoordig niet souden werden
geincommodeert. Doch Sijn Edelheit repliceerde daerop, dat die
expedienten bij het parlement souden moeten werden geagreeert
om effect te sorteeren, en dat derhalven daerover met hetselve
soude moeten werden gesproken.
Ten aensien van het bovengenoemde derde point 1) .••••
En, voor sooveel aengaet den invoer van de Hollantse manufacturen, seyde mij Sijn Edelheit 2), dat om voor te komen aen de
eene sijde, dat onder deselve geen Fransse souden mogen werden
ingebracht, en aen de andere sijde de Hollantse, alhier gebracht
werdende, niet belemmert, den advocaat-generael van den koning
geprojecteert hadde een c1ausule: dat naementlijck de Nederlantse manufacturen met attestatie van de Engelse consuls, aldaer residerende, souden behoren te wesen voorsien, en dat die attestatien nevens de stoffen aen de schippers, die deselve herwaerts
souden transporteren, ter hand gesteld souden moeten werden.
') 9 May 1690 schrijft Hop uit Westminster: .. Ten dage van het afgaen vanmijnen
jongste aen U.Ed.Gro.Achtb. van 6 deses is in het Lagerhuys wat gestremt den ijver,
die er doenmaels was ten aensien van het doen van een meerder belastingh op ver·
scheyde manufacturen, van buy ten inkomende, - - en is mij daerop de volgende
dach door den heer Lowder *) gecommuniceert, dat die saecke, naar sijn oordeel, nu
weI op de lange baen soude konnen raecken". (Arch. Burg. Dipl. Miss. 8.)
2) Sir John Lowder, zie noot 1.
*) Vice·chambellan van den koning en Ie commissaris der thesaurie volgens missive
van 5 Mei 1690.
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Welcke schippers op haere aenkomste alhier die attestatien aen
commissarisen van costume souden moeten exhiberen en voorts
met eede bevestigen, dat het deselve attestatien souden sijn, die
haer door de Engelse consuls in Hollant souden sijn ter hand gestelt. En dat op dese wijse de Hollantse manufacturen voorts sonder belemmering souden mogen werden ingebracht. Ick hebbe mij
op dit expedient niet uytgelaten, maer alleen aengenomen hetselve te relateeren, gelijck ick mits desen respectueuselijck doe,en
inmiddels versocht, dat de bovengeroerde expedienten van U
Ed. Gro. Achtb., aen hem in geschrifte als bovengemelt opgegeyen, in behoorlijcke consideratie mogten werden genomen ..... .
56. -

STAAT VAN DE GELEGENHEYT DES BOEDELS VAN ISAAK ESTIENNE, REQUIRANT VAN CESSIE 1) .

. . . . . De redenen, die den requirant nootsaaken te versoeken
het benefitie van cessie, sijn dese:
Vooreerst is 't sulx, dat de requirant mede is genootsaakt geweest om de vervolginge der religie sich uyt Vrankrijk en sijn
woonstadt Sedan te retireren in 't begin van 't jaar 1686.
Hebbende om sijn vrouw en kinderen af te wagten, sich tot
Maastricht 6 a. 8 maanden moeten ophouden, alwaar hij alle 't gene ;mede had gebracht, monterende de waarde van omtrentt ISO,
tot sijn noodsakelijk onderhout heeft geconsumeert.
Sijn huysvrouw en kinderen, dan gearriveert sijnde, resolveerde
om hun na dese stadt Amsterdam te transporteren met eenige
weynige meubeltjens en kanten, die sijn huysvrouw hem nu en
dan hadt toegesonden en ook selfs medegebragt.
Hurende een huys in de Kalverstraat, daer de Pijnappel uythangt, voor t 600 's jaars, met intentie om aldaar een kleyne winkel van kanten te doen, kostgangers te houden, en gestoffeerde
kamers te verhuren .....
En alsoo den requirant onmogelijk kan begroten de schade, die
hij heeft geleden door 't verliezen en verlaten van sijne goederen,
soo stelle 't selve pro memorie.
Den requirant heeft in Vrankrijk noch verscheyde uytstaande
1) Desolate Boedelkamer, n°. 206, no. 26.

") Actum 3 Jull 1690.
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schulden soo onder 't werkvolk als particulieren te goede, montef 1500.
rende na gissinge weI
Behalven de kanten en garen, die hij onder 't werkvolk heeft
f 1200.
moeten laten, bedragende weI
Ook heeft den requirant aan luyden, die sijn vrouw en kinderen
hebben geleyde gedaan en behulpsaam geweest om te ontkomen,
geconsumeert weI
f 1000.
57. -

DEN 31e JULl

1690 1).

Is gehoord het rapport van de heeren commissarisen van den
achtbaren raed, hebbende, ingevolge en tot voldoeninge van desselfs resolutie commissoriael van den 16e Junii laestleden, geexamineert hetgeene de heeren burgenneesteren dien dag de vroedschap hebben gelieven voor te dragen wegens het onderhoud van
de Fransse gerefugieerden hier ter stede. Ende dat hetzelve met
het tractement, dat aen eenige praedicanten werd gegeven, quam
te belopen ontrent de 100.000 guldens j aerlijx, daer hetzelve voor
dezen niet meer als 40 a 50.000 guldens had bedragen etc., breeder in de voorsz. resolutie commissoriael gemelt. Ende commissarisen, daerop hebbende gehoord eenige van de diaconen van de
Walsche gemeente, aen wien de besorginge van deze arme gerefugieerde Franssen is aenbevolen, ende haer hebbende doen opstellenenenopgaveoftereeckening, naer dewelcke sij op het aldennenageuste deze gerefugieerde armen zouden kunnen onderhouden,
ende wat daertoe op het minste wierd vereyscht - dezelve aen commissarisen hadden overgelevert seeckere staet 2) off lijste, waerbij
bleek, dat in de respective quartieren der voorsz. diaconen wierden bevonden, soo persoonen als kinderen, een getal van 1708.
Ende dat daervan het onderhoud met venneerdering van hetgeene de sieken, de persoonen van goede huysen, de passanten,
ende oock aen kleeren en bedden, alsmede somtijds voor extra-ordinaris werd gegeven, niet minder konde werden gestelt als op
f 71905: 15:, nader in de gemelde lijste gespecifeert, dog sonder dat daeronder werd gestelt, hetgeene de stad nog jaerlijx aen
de gevluchte praedicanten uyttelt. Dat echter dit getal van 1708
') Vroedschapsresoluties 39, pag. 270.
.
") Marginale aanteekening: "Registreert in 't Munimentenregister no. 8, fol. 332.

,
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persoonen door de naeuwe toesigt ende de goede ordre der voorsz.
diaconen nog weI zoo minder was als het voorleden jaer, dog evenweI op geen kleender getal hadde gebracht kunnen werden, doordien dagelijx soo groote meenichte uyt de Paltz en van andere
quartieren nae deze stad quam toesacken, ende niet anders was te
duchten, off hetzelve zoude nog al continueren. Waerop gedelibereert en omvrage gedaen zijnde, hebben burgermeesteren en raed
de voorsz. heeren commissarisen voor haer genomene moeite bedankt, ende voorts conform derzeiver advis en geconsidereert
zijnde, dat de toevioed van de voorz. arme menschen herwaerts
nog te meerder geschied, omdat aen dezelve werden gegeven eenige vrijheeden en immuniteiten, alsoock soo considerabel onderhoud, ende dat bij continuatie van dien de meenigte daervan seeckerlijk nog grooter staet te werden, - we1ckers alimentatie ende besorging van nooddruft burgermeesteren en vroedschap weI
aensien als een pieuse saeke, dog echter tot soo hoogen somme
niet kan werden geleden, dat dezelve aen de financie van deze
stad al te grooten nadeel zoude toebrengen - , ende daerenboven in achtinge genomen wesende, dat bij de burgerije van de stad
oock over deze vrijheedeR ende immuniteiten klachten zijn gevallen, en die aen haere neeringen en hanteeringen praejudiciabel
zijn, - goedgevonden en verstaen, dat, omme sooveel mogelijk
deze confluentie van arme menschen herwaerts voor te komen, de
driejarige vrijheid van accijnsen ende de exemptien omtrent de
gildenendede requisiten van dien - aen haer bij resolutien van de
vroedschap van den 23e September en 7e October 1681 gegund,
- voor het toecomende niet meer verleend zullen werden, maer
de voorsz. vluchtelingen in alles ten regarde van des stads keuren
en ordonnantien met de andere burgers gelijk gestelt ende oock
specialijk ontrent het becomen van haer burgerrecht, ende dat te
meer, omdat bevonden werd, dat deze driejarige vrijheid niet
doorgaens ter goeder trouwe werd genoten, maer weI van de vader
op de soon, en van de eene soon op de ander gebracht, ende soo
telckens geprolongeert; oock wel meerder waeren op haer verkregen billet werden ingeslagen als effectivelijk bij die familie
seive werden geconsumeert' Alles tot groot nadeel van dezes
stads accijnsen en inkomsten. Edog dat hiervan zullen werden geexcipieert die persoonen, die versch uyt Vrankrijk overkomen,
ende gelaeten zal werden aen de heeren burgermeesteren om de
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soodanigen, soo het haer ed.gro.achtb. mochten goedvinden, de
bovenstaende vrijheden te mogen schencken 1).
58. -

DEN

1en

OCTOBER

2)

PRESSENTIBUS DE HEEREN ALLE DE

BURGERMEESTEREN DEMTO DEN HEER BOREEL, REFEREERENDE DE HEER BORS VAN WAVEREN

3).

Is goedgevonden en verstaan, dat aan Jean Ostome in huur sal
werden overgedaan een erff aan de oostsijde van de Rapenburgergraft naast capitein Muiden voor de somme en op deselve conditien, als 't selve op den lIen September 1686 aan Franyois Ie
Blancq ') bij de heeren thresorieren verhuurt is geweest, ende in
volkomen eigendom aan hem, Ostome, en erfgenamen werden
overgegeven de huisinge en de verder getimmerte, bij de voom.le
Blanck daarop doen maken, sodanig als het aldaer beheint en betimmert staat met de groote ketel en oven, de drogerije met haar
platen en oven, ende de groote stellagie van hout om wol te kunnen droogen. Mits dat gemelte Ostome daartegen volkomen afstant doe van de grond aan de oostsijde van den Amste1 6 ) - ,
dewelke aan hem op den 28en Februari 1687 vergunt is geweest
voor den tijd van twaalff jaren sonder huur te betalen - met
al de getimmerten bij hem daarop gemaakt, en 't geen daaraan
dependeert - volgens sijn overgeleverde rekening bedragende
de somme van 13642:5:8, alleenlijk daar afgetrocken voor 't geen
daarin gebragt, voor 't geen aan thuynman betaalt 190, voorde
kopere ketels f 79 en schuit 166, en raam f 100 en voor de scheermolen en 24 getouwenf 175, makende tesamen41 aguldens. Ende
dat hij, Ostome, ook geen actie of pretensien, hoe die soude mogen
wesen, meerder tot laste van de stad sal hebben te pretenderen
ofte iets te reserveren.

1) 31 Januari 1720 wordt den Franschen vluchtelingen gelast evenals andere handwerklieden hun gildeproef af re leggen (Handv. van Arnst. III, pag. 1302).
') 1691.
3) Resolutieboek, thesaurie-ordinaris 8, fol. 120.
'J Van Rouaan. Werd poorter 11 Dec. 1685 (Poortersboek 1685-1687).
5) Zijn werkhuis aan den Amstel wordt 30 Jan. 1691 als laboratorium om loopen te
smeden gegeven aan Lubbertus van der Burg, "Ioopen smit en conteroleur-generaaJ
over deser stede klocken en uurwercken". (Resolutieboek thesaurie-ordinaris 8, fol.
123 v.) Zie ook "Wegwijzer door Amsterdam" (1712), pag. 359.
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Sullende de huur van de grond sijn aanvang nemen met primo
J ulii laatstleden.
R B. Siet hieragterfol. 154 1).
59. -

DEN

21en JANUARI 1692 2).

Compareerde voor mij, Joan Hoekebak, notaris, sieur Clenet
Menanteau, out omtrent 59 jaren, sieur Franr;ois Roy, mede oudt
59 jare, beyde cooplieden alhier, en Louise Milon, out 28 jaren,
ende hebben ter versoeke van sieur Elie Monereau, mede coopman
alhier, voor de opregte waerheyt onder present van ede solemneel
in de Franse tale door interpretatie van mij, notaris, getuygt en
verc1aert, namentlijk eerst:
Sij,getuygenalle: Dat sij den requirant ende ook eenen Louis
Caron, beide indewonende hier ter stede, weI sijn kennende. Ende
hij, eerste getuygen, dat het nu omtrent 3 jaren geledeis, datdito
Caron hem, getuyge, versogt heeft, te willen effectueren, dat den
requirant hem betaelde of weI vergenoegde over 't geene, dat hij
voor denselve hadde gedaen en verrigt. Dat hij, getuigen, daerop
met den requirant hadde gesproken, dog denselven steets hadde
gesegt, dat hij aen dito Caron niets schuldig was. Dat vervolgens
uytten naem van dito Caron bij hem, getuygen, mede is gecomen
den voornoemde sieur Roy om de saeke voorsz. te effenen. Dat sij
dan ook vervolgens met dito Monerau hebbende gesproken en de
gansche saeke verstaen, soo was dito Caron namaels ende nog
dickwils bij hem, getuigen, geweest, ende hadde positive en te
meermalen gesegt: "Accommodeert ons tesamen, ik zal tevreden
wesen met hetgeene gij mij toelegt, ik salhemnoytmeerafeysche,
maar quiteren hem absolut". Waerop hij, getuygen, dan neffens
dito Roy wederom bij den requirant waeren gegaen, en hem, requirant, eyndelijk gepersuadeert om aen dito Caron te geven en
betalen ses gulden voor aile sijne praetensien 8) ••.•
') .. Is mede goedgevonden, dat aan Fran~ois Ie Blancq sal betaalt werden de somme
van 3300 guldens voor het afstaan en overdoen van de bovenstaande getimmerte en
't gene daaraan dependeert, soals het aan Jean Os tome werd overgegeven. Waarvan
de voorsz. Le Blanck bij ondertekening deses neme volkomen contentement en genoegen, belovende ook de stad voor aIle namaninge te bevrijden, en geen actie ofpretensie
van de stad sal pretenderen. Fran~is Ie Blanc".
2) Protocollen notaris J. Hoekebak, no. 5842.
8) Deze beliepen volgens dezelfde acte 4 a 500 gulden.
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1), PRESSENTIBUS DE HEEREN JEAN APPELMAN

EN JOAN SIX, THRESORIEREN 2).

Sijn Jean Louis Foucquart 3) ende notaris Casper van Wallendaal geauthoriseert om van stadswegen sorge te dragen en te bevorderen, dat de goederen, nagelaten bij Abraham Peroneau ') en
bevonden in stads-werckhuis bij de Weteringspoort, ten meesten
prijse doenlijk mogen werden verkoft, opdat de stad haar achterwesen van deselve sullen bekomen. Ende Carnelis Verlet mede
geauthoriseert om wegens de stad waar te nemen de separatie van
de gereetschappen, aan voorz. Abraham Peraneau gelevert om de.
Fransche vlugtelingen te werk te steUen, nevens de meesterknegt
Pieter J orisz. wegens de boedel.

61. -5 MAY 1693 5).
Compareerde voor mij, Joan Hoekebak, notaris publicus etc.,
messieurs Jean de Queux, out 67 jaren, ende Thomas jacobs, out
26 jaren, beyde woonende binnen dese stadt, ende hebben ten
behoeve van monsieur Pierre Ie JoUe, mede alhier hebbende gewoont, voor de opregte waerheyt onder praesentatie van eede
solemneel- hij, eerste getuige, in de Franse tale - door interpretatie van mij, notaris, getuygt, verclaert ende geattesteert:
Dat den gemelde Pieter Ie J oUe met en neffens monsieur Abraham van der Schalque 6) in 't verleden jaer 1692 van de maende
Juny af tot in October gedurende den tijd van meer dan drie en
een halve maent aIle dagen soo ' s morgens als naarmiddags hebben
gevaceert om de boeken, reekeningen en andere bescheyden, rakende de societeyt van messieurs Jaques du Long en Jean Ostome
te redresseren ende diesaengaende seer lange en met een groote assiduiteyt daerover hebben geschreven. Ende dat de voorsz.
du Long inmiddels tot verscheydene reyse bij den gemeide Ie
') 1692.
I) Resolutieboek thesaurie-ordinaris 8, fol. 132.
0) Boekhouder ter thesaurie-ordinaris (Resolutie thesaurie-ordinaris van 1 Febru-

ari 1685).
oJ Overleden 27 November 1691, wonende in de Warmoesstraat over de Vissteeg.
(D . T. en B. 1131). Zie ookhierv66r, nos. 31 en 33 .
•) Protocollen notaris J. Hoekebak no. 5846.
0) Deze wordt genoemd "marchand de cette ville" in een protocol van denzelfden
notaris van 11 Juli 1693. Hij kwam uit Rouen en werd poorter 25 Augustus 1683_
(Poortersboek 1681-1684).
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Jolle is geweest, hem nog sterker aenmanende om dog op het
spoedigste doenelijk een eynde van die besoignes te maken, ende
dat hij, du Long, hem, Ie Jolle, voor sijn salaris well en deugdelijk
soude betalen en met belofte en expressie, dat, soodra het werk
gedaen, en seggende boven 't salaris nog een goet praesent en ook
een tractement te sullen geeven.
Soude sijn en hij, du Long, geen gelt per cassa mogt hebben om
den requirant te betalen, dat hij alsdan liever bij sijne vriende
soude gaan om sooveel daertoe te Ieenen, als hem, Ie J olle, geen
satisfactiedaervoorte geeven, met meer andere woorden van diergelijke sin en meeninge.
Gevende voor reedens van wetenschap 't selve gesien gehoort
en bijgewoont te hebben. Actum Amsterdam.
62. -

DEN

1) ISe

SEPTEMBER

2),

PRESSENTIBUS DE HEEREN ALLE

DE BURGERMEESTEREN EN DE THRESORIEREN

3).

Also Jean Ostome op den 18eFebruary 1687') is vergunthetgebruik van seker erff met de gebouwen, voor sooveel daarvan aan
de stad was toebehorende, gelegen aan den AmsteI, eertijts gebruikt bij Antoni Willemerdonk, omme daar te fabriceren sodanige stoffen, als tot die tijd toe hier in de stad noit gemaakt waren,
voor den tijd van twaalf jaren, sonder daarvoor eenige huur te
betalen, des dat hij soude moeten maken ende onderhouden de gebouwen en afschuttingen etc., die hij soude menen tot s ijn geriefaldaar nodig tehebben, mits dat hij 't voorsz. werk quiterende, weder
na sig sal mogen nemen al wat hij aldaar gemaakt soude hebben.
Waarop gevoIgt is, dat de voorn. Ostome aan juffrouwen
Willemerdonk een gedeelte van dat erff heeftafgestaan5) en de rest
tot sijn gebruik behouden, gelijk hierv66r, folio 34, te sien is, totdat
mijne heeren de burgermeesteren goedgevonden hebben deselve
plaats wederom op den 30e J anuarij 1691 aan haar te trecken en
bequaam te maken tot een Iopenmakerij.
Gevende aan hem, Ostome, in plaats van het voorn. erff de woIwasserij van Fran<;ois Ie Blancq, gelegen aan de oostsijde van de
Rapenburgergraft op conditien a1s in 't 16e register van verhu1) Hierboven staat: "De originele deses staat in de kladde van 't Resolutieboek".
') 1693.

• ) Resolutieboek thesaurie-ordinaris 8, fol. 154.

') Zie no. 44.

") Zie no. 45.
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ringen, folio 392, geregistreert staat, ende in volkomen eigendom
aan hem en sijn erven de huisinge en verdere getimmerte, bij de
voorsz. Ie Blancq daarop gemaakt, sodanig als het daar beheint
en betimmert staat, met de groote ketel en oven en de drogerije
met haar platen, oven en groote stellagie, 't welk bij hem tegelijkmet de wolwasserie aanvaart is. Dog dewijle hij, Oostome, alsdoch sustineerde, dat de wolwasserij minder waardig was als het
voorsz. edf aan den Amstel en daarom versogt, dat haar ed. gro.
achtb. hen beliefde tegemoet te komen en buiten schade te houden, so sijn haar ed.gro.achtb. met hem, Oostome, eindelijc overeengekomen en veraccordeert, dat aan hem sal gegeven werden
een somme van 11.000 guldens, onder kortinge van twee jaren
huur van de wolwasserij, die de stad tot sijne laste te pretenderen
heeft, ter somme van 36 guldens jaarlijx, ende op de voorgaande
conditien behouden het edf aan de Rapenburgergraft, eertijts gebruikt bij Franlfois Ie Blancq; uitgeseit, dat na primo November
aanstaande sal betalen 40 guldens in plaats van 36 guldens jaarlijx. Waarmede hij, Oostome, ten vollen contentement neemt,
sonder eenige actie of pretentie, hoe die ook soude wesen, te reserveren, en de stad voor alles bedankt en quiteert.
Actum ut supra. Geteekent: Jean Ostame.
63. -

12e

NOVEMBER

1),

PRESSENTIBUS DE HEEREN MRS. JOAN

HUIDENKOPER EN NICOLAAS WITSEN, BURGERMEESTEREN 2).

Is aan de M ennanisten toegestaan het M anufactuurhuis aan de
Weteringspaart, om aldaar eenige arme menschen, uit de Palts
gevlugt, voor een korte tijd te logeren, sonder daarvoor huur te
betalen.
64. -

DEN

16e

JANUARY ANNO

1694,

PRESSENTIBUS DE HEEREN

ALLE DE BURGERMEESTEREN, DEMTO DEN HEER MR. NICOLAAS WITSEN 3).

Also Carnelis Verlet, bediend hebbende gehad van stadswegen
het Manufactuurhuis, in de jare 1682 aan Piere Baille, Fransche
') 1693.
") Resolu tieboek thesaurie-ordinaris 8, fol. 155 v.
") Resolutieboek thesaurie-ordinaris 8, fol. 159.
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manufacturier, door de heeren burgermeesteren en raad toegestaan geweest, de heeren burgermeesteren hadde versogt acte van
decharge en ontslaging van sijne borge wegens de verantwoording,
die deselve hadde te doen gehad, van aile : t gene bij hem in de
voorsz. qualiteit mogte sijn verrigt, dewijle hij, suppliant, - 't
voorn. werk door het absenteren en retireren van gemelte Baille
al voor eenige tijd zijnde ten einde geholpen en afgebroken - , vermeinde sig daaromtrent naer behoren te hebben gequeten ende
goede reekening van aIles gedaan, hebben haer ed.gro.achtb.,
alvorens 't versoeke van den suppliant toe te staan, dewijl
het was blijkende dat den voornoemde Baille nog 20.II2 guldens
den stad was schuldig gebleven, en dat hij, Veriet, volgens contracte hadden aangenomen sorg te sullen dragen, dat de stad
wegens ' t geld van Baille, tot het voorz. werk gefourneert, geene
schade soude komen te lijden, maar versekert blijven, door stoffen
etc. onder sijne sequestratie te stellen, ook voor de schulden in te
staan, goedgevonden de gedaane verantwoording van de voorn.
Verlet in dese saken te doen examineren,
waarop sijnde bevonden, dat sulx door David Rutgers - omtrent dit werk van stadswegen geemploieert geweest - en den
gewesen boekhouder ter thresorie, Jan van Petersom, reeds voor
desen was gedaan en nu weder door den tegenwoordigen boekhouder,
ende sij gesamentlijk verclaarde niet anders te hebben konnen
oordelen, of de voorsz. Verlet hadde dit werk ter goeder trouwen
gemanieert en voorts gedaan behoorlijke reekening en verantwoording van sodanigen goederen, stoffen, penningen etc., als
ten tijde van de voorsz. retraitte van Pierre Baille onder deselve
waren berustende geweest tot securiteit der stad, behalven dat
eenige kleyne posten, so van provisie wegens het verkopen der
goederen, achterhalen van kaarssen, mitsgaders van een quade
schuld, bij hem waren in reekening afgetrocken, ende dat verders
't verlies, bij Bailie werdende geleden, scheen te moeten werden
geimputeert aan den afslag der prijsen, hoge taxatie etc., so is 't,
dat haar ed.gro.achtb., naar deliberatie den suppliant niet naer
uiterste rigeur willende handelen, hebben goedgevonden hem sijn
gedaan versoek te accorderen en te doen verlenen de vereischte
acte en ontslaging van desselfs borgen.
Ende is wijders geresolveert, dat de schuld van voorsz. Baille sal
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werden afgeschreven, also men niet kan verwagten daarvan iets
te sullen komen.
Op 't versoek aan de heeren burgermeesteren, gedaan bij David
Rutgers, dat, dewijle de Manufacturie 1), sedert het vertrek van
Pierre Baille voor stadsreekeninge opgeregt onder directie van
den heer schepen de Vrij en hem, Rutgers, was ten einde gelopen
en komen te cesseren, de boeken en alles dienaangaande gesloten
en geeffent en het uitgeschoten stadscapitaal, behalven 't gevallen
verlies, weder in stadskasse gebragt, hem, suppliant, mogt werden verleent acte 2) van approbatie en ratificatie van 't gene bij
denselven in desen soude mogen sijn gedaen en verrigt, hebben
haar ed.gro.achtb. satisfactie genomen met den gehouden directie ende goedgevonden de versogte acte aan den suppliant toe te .
staan, gelijc ook dat diergelijke aan den heer schepen de Vrij bovengemelt zal werden ter handen gestelt. Ende des noots sijnde
ook aan Comelis Verlet, als gewesen boekhouder van het meergemelte Manufactuurhuis.
Ende is verder verstaan, dat de t 1949-18--8 verlies op de
manufacturen selfs gevallen, volgens de boeken daarvan gehouden en ter thresorie overgebragt, sullen werden afgeschreven.
Ende dat, voor sovee! het Manufactuurhuis aldaar nog voor
t 17.969:2:8 blijft be!ast wegens reparatien, gereetschappen, ten
deele nog in wesen, salaris etc., sulx in nader consideratie sal werden genomen en daarop geresolveert 8).
65. -

15e DITO 4), PRESSENTIBUS DE HEEREN ALLE DE BURGERMEESTEREN EN ALLE DE THRESORIEREN, DEMTO DE HEER
JOAN SIX

5).

Sijn de heeren thresorieren gequalificeert om het manufactuurhuis, staande bij de Weteringspoort, te mogen verkoopen aan M a1) Marginale aanteekening: "Op dato acte aan Verlet gegeven".
2) Marginale aanteekening: "Op dato deses acte aan de heeren de Vrij en Rutgers
verleent".
") 1 Jull 1694 worden Comelis Verlet en Pieter Jans Marken geimthoriseerd om getouwen en gereedschappen te verkoopen. (Resolutieboek thesaurie-ordinaris 8, fol.
171). 29 September 1694 worden de meubelen uit het Fransche Manufactuurhuis, in
Januari 1683 betaald, afgeschreven op capitaal-generaal met een verlies van tillS.
(Resolutieboek thesaurie-ordinaris 8, fo1. 173).
') luni 1694.
0) Resolutieboek thesaurie-ordinaris 8, fo1. 168.
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ximilianus Augustinus Schoorman ende Cornelis Bergman Wuitiers 1) voor de somme van 9000 guldens, om door de kopers tot
een verbeterhuis 2) gemaakt te worden, en de de grond, daar het
huis ende de thuin op staan, aan deselve uit te geven op eene erfpagt van 12 gulden j aarlijx.
66. -

ALSO DE HEEREN THRESORIEREN DER STAD AMSTERDAM

3)

aanA brahamPeronneau, onder borgtogtevan A nnaPain etvinende
Philips Peronneau, desselfs moeder en broeder respective, ider in
solidum, hebben verstreckt gehad een somme van 50.000 guldens
voor den tijd alsdoen van tien eerstkomende en achtereenvolgende
jaren, sonder dat hij, AbrahamPeronneau - in consideratie hij die
penningen soude emploieren tot het maken van Fransche manufacturen in derselver stad - in die tijd van tien jaren eenige interessen van de gemelte somme soude betalen, ende dat verders
door diegene, dewelke de voorn. debiteuren althans representeren,
aan de welgemelte heeren thresorieren te kennen gegeven is, dat,
so door de slegte tijd als andersints denselven Abraham Peronneau is overleden insolvent ende sijn boedel geadieert onder beneficien van inventaris bij Benjamin Philippe 4 ) ende Rene Houssaie 6), coopluiden alhier. Dat mede insolvent in's Gravenhage is
overleden de voorn. Philips Peronneau, ende in desselfs boedel
tot sequesters sijn gestelt Barent de Vos, notaris en procureur voor
') 3 Jull 1694 door het gerecht tot kasteleinen van het Verbeterhuis aangesteld.
(Keurboek R. fo1. 40 v.).
0) Zie over dit verbeterhuis: Wagenaar l.c. (folio uitgave) II, pag. 261. Wegwijzer
door Amsterdam (1712), pag. 269, en Het tegenwoordigAmsterdam(1809),pag.270.
Het moet eerst in de eerste helft der 19de eeuw gesloopt zijn. Zie C. van der Vijver,
Geschiedkundige beschrijving van Amsterdam, (1848) deel II, pag. 14.
• ) Resolutieboek thesaurie-ordinaris 8, fo1. 180 v.
') Wordt 11 Augustus 1658lidmaat der Waalsche Gemeente te Amsterdam met attestatie uit den Haag. Huwde 8 Augustus 1664 Marguerite Peronneau. (Collection des
fiches de la Bibliotheque Wallonne te Leiden. Behoort tot de voomaamste Fransche
koopluiden in manufacturen in 1683 en 1688 (Zie "Registers van Goede Mannen" uit
die jaren. Woonde in 1692 "op de Fluweeleburgwal aen de Varckesluys". (D. T. en B.
1131,26 Februari).
0) Wordt 5 Augustus 1663lidmaat der Waalsche Gemeente te Amsterdam met attestatie uit Tours. Huwde 26 April 1671 Jeanne Peronneau. (Collection des fiches de
la Bibliotheque Wallonne te Leiden). Behoort in 1683 en 1688 tot de voomaamste
Fransche handelaars in manufacturen. (Zie "Registers van Goede Mannen" uitdiejaren). Woont in 1693 "op de Cingel naest burgemeester Hudde" (D. T. en B. 1131,
26 October). Gaat failliet 21 Juni 1700 (Desolate Boedelkamer no. 309, register van
curate1en). Woont in 1708 in de Hartestraat (D. T. en B. 1131, 11 Januari).
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dengeregte van 's-Gravenhage, ende A braham Troyel, boekdrucker
aldaar, ende vervolgens die boedels op verre na niet in staat
sijn om de geseide 50.000 guldens, veel minder de verdere reeIe en
personele lasten, waarmede deselve boedels considerabel sijn belast, in 't geheel te betalen. En dat wijders den boedel van Anna
Pain et Vin voor lange jaren is verdeelt en deselve voor't meerder gedeelte niet in wesen, alsmede de erffgenamen niet in staat
om de voorsz. schult harer moeder te connen voldoen. Dat wijders
over alle die saken considerable processen reeds sijn geentameert
en nog geentameert souden konnen werden. En vervolgens die
boedel door veele kosten ende processen soude staan geabsorbeert te werden, indien daarinne niet soude worden voorsien. So
verklaaren de heeren thresorieren, - naerdat deselve hadden
gedaan examineren de slegte constitutie van de respective boedels
van Abraham ende Philips Peronneau, ende mede in achting hadden genomen, dat de erffgenamen van Anna Pain et Vin voor 't
meeste gedeelte in haar stad woonden en met sware familien waren belast, alsmede considerable schade door deselve insolvente
boedels geleden hadden en nog veele penningen daaromtrent soude moeten susporteren, mitsgaders de nagelaten kinderen van
Abraham Peronneau, die andersints ten laste van de publique
godshuisen souden hebben moeten komen, na haar genomen hebben, - met de mede ondergesz. Rene Houssaie en Benjamin
Philippe, als erffgenamen onder beneficie van inventaris van
Abraham Peronneau en nog als mede-erffgenamen van Anna
Pain et Vin, mitsgaders de voom. Barent de Vos, als mede-sequester in den boedel van de voom. Philippe Peronneau en a1s sig
verder sterck makende ende de rato caverende voor de voom.
Abraham Troyel, sijne medesequester, verdragen ende geaccordeert te sijn in voegen, a1s voIght:
Dat Benjamin Philippe en Rene Houssaye, so in haer gemelte
qUaliteit ende als mede-erffgenamen van Anna Pain et Vin, aan
de heeren thresoriers boven de somme van 10.424 guldens 19 stuivers, bij haar ed.groot.achtb. reeds ontfangen in contante gelde,
alsnog sullen betalen een somme van 6.000 guldens, en dat de
voom. sequesters over den boedel van wijlen Philip Peronneau
aen gemelte heeren thresorieren daarbenevens ter handen sullen
stellen vijf distincte obligatien ten laste van Holland ten comptoire van den heer ontfanger van Hogerheide in den Hage, ider ter
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somme 1.000 guldens ten name van deselve Barent Vos en AbrahamTroyel, indato den 13en October 1693, waarvan 3 staan folio
1989 en 2 folio 1989 verso en respective 6086, 6087, 6088, 6089,
6090, en alle geregistreert folio 421, bij de voornoemde Vos en
Troyel uit de penningen van denselven boedel van Philips Peronneau aangekoft. Ende welke mits dese aan haar ed. gro. achtb.
met den interesse, daarop verschenen sedert October 1694, in vollen eigendom werden gecedeerd en getransporteert, onder belofte
van hem, B. de Vos, in sijn prive van deselve obligatien alle op- en
aanspraak jegens een ider te bevrijden en vrij te waren. (Dat) geseyde voorn. sequesters der obligaties nevens deselve overlevering
nog in gereeden gelde sullen betalen een somme van 800 guldens,
makende also boven de voorsz. interesse een somme van 11.800
guldens, en oversulx met de hiervoren gefurneerde t 10.424:19
tesamen een somme van 22.224 guldens 19 stuivers. Voor welke
bovengenoemde somme de heeren thresorieren voorn. aan deselve
erffgenamen onder benefitie van inventaris, met voorkennisse en
toestemminge van de voorn. de Vos in sijne respective qualiteit,
gequiteert ter hande sullen werden gestelt de obligaties van 50.000
guldens, bij deselve Abraham Peronneau als principael, mitsga-\
ders de acte van borgtogte bij Anna Pain et Vin ende Philippe Peronneau voor de restitutie van voorschreven somme onder behoorlijke renunciatie ten behoeve van haar heeren thresoriers gepasseert, sonder ietwes ten lasten van denselven erffgenamen onder
beneficie van inventaris ofte van de erffgenamen van Anna Pain
et Vin ofte van de voorn. sequesters meer te reserveren, als uit
consideratien hierboven gemelt. En . meer andere redenen haar
heeren thresoriers moverende, 't restant aan deselve erffgenamen
en sequesters remitteren bij desen, mits dat deselve erffgenamen
in hunne voorsz. respective qualiteiten, mitsgaders de voorn. de
Vos, mede in deselve qualiteit, deselve heeren thresorieren sullen
moeten afhouden ende bevrijden sodanige actien ende pretensien,
reeds gemaakt of nog te maken, als iemand van de crediteuren
van deselve respective boedels tegens haer ed.gro.achtb. uit
wat hoofde sulx ook soude mogen wesen, soude willen moveren,
en speciale mede het proces, so bij Isack Peronneau als bij Jan van
Pappelendam en consorten voor den Hove van Hollant geentameert. Ten welke insigte sij, heeren thresorieren, sullen overgeven
en cederen, soals sij overgeven en cederen bij desen aan den voorn.
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Houssaie en Philippe, in hunne voorsz. respective qualiteiten,
voor den eene helft, en aan den voorn. de Vos, mede in sijn qualiteit, voor de wederhelfte, alle dat regt ende actie, die sij uit hoofden van deselve obligatie ende acte van borgtogte gehad hebben,
omme tegens alle ende eene iegeliken crediteuren van deselve boedel of weltegezeyde crediteuren van Anna Pain et Vin, 'tselve regt
te vervolgen ende te gebruiken, soals sij te rade sullen werden.
Waarmede de voorn. Houssaie en Philippe in hunne voorsz. qualiteiten en tot soverre haar mede sterk makende ende de rato caverende voor de verdere mede-erffgenamen van Anna Painet Vin,
renuncierende van de sententie bij den Hove van Holland, op den
20en January 1693 te haren behoeven gewesen, gelijk ook de
heeren thresorieren aan haar sijden consenteren in de ontslaginge
van de arresten, bij haar ed.gro.achtb. uit kragte van een mandament van denselven Hoven gedaan doen, en dat daarmede de
instantie voor den Hooge Rade in cas d'appeI van de bovenstaande sententie van den Hove sal of sijn. Alles met compensatie van
kosten.
Het bovenstaande accord door de heeren thresorieren Witsen,
van Loon en Six sijnde geexamineert en haar ed.gro.achtb.
favorabelijk gerapporteert, is bij de heeren burgermeesteren geapprobeert en sijn de heeren thresorieren voor de genomen moeite
bedankt. Actum 25en January anna 1695, pressentibus de heeren
alle de burgermeesteren.
67. -

STAAT EN INVENTARIS GEDAAN MAAKEN EN AAN DE ED.GRO.
ACHTB. GEREGHTE DER STADT AMSTERDAM

OVERGE-

GEVEN UYT DE NAAM ENDE VANWEGEN ETIENE TABUTEAU

1),

IMPETRANT VAN CESSIE, VAN ALLE ZIJNE CRE-

DITEUREN EN DEBITEUREN, MITSGADERS VAN ALLE ZIJNE
MIDDELEN EN EFFECTEN

2).

Uyt cragte van de reservatoire clausule, in het slot van de voorenstaande inventaris gemelt, heeft den impetrant van cessie, als
nu eerst kennis bekomen hebbende van den toestant van sijn vaders saliger nalatenschap en boedel, tot Rochell in den jaare 1692
') Koopman en assuradeur.
0) Desolate Boedelkamer 211, no. 27.
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overleden, sig verpligt geagt bij ampliatie op deselve inventaris te
brengen al sulke goederen, als hij, impetrant, heeft konne vernemen tot Rocheil a1s elders in Vranckrijck aen sijn voorsz. vaders
zaliger boedel te hebben behoort, hoewel deselve bij den impetrant nooyt sijn beseten geweest off alsnogh beseten worden,
maer volgens de arresten van den coninck van Vrankrijck over
desselfs goederen en renten van dien reets is gedisponneert, en bestaan deselve goederen dan volgens zijn impetrants beste kennis
in ' tgeen voIgt .... 1) .
68. -

COPIE. -

AAN DE ED.GRO.ACHTB. HEEREN DE HEEREN

BURGERMEESTEREN EN REGEERDERS DER STAD AMSTERDAM 2).

Vertoont in aile ootmoedigheid Elie M onnerea1t, vlugteling van
Xaintonge, nu borger deser stede, hoe dat hij, suppliant, volgens
appoinctement van U.Ed.Gro.Achtb. in dato den lOen February
1687 op de requeste van N icolaes Lakeman3 ) gestabileert is geworden met sijn kinderen in 't werkhuis respective, bij hem gebouwt
op stadsgrond, leggende aan de Rapenburgergraft naast Franc;ois
Ie Blancq, daarvan hem 't gebruik voor niet was vergunt voor
twintig jaren met verstrecking van f 1500 van stadswegen tot den
opbou van dien volgens desselffs obligatie, den 21en derselver
maand en jaar ter thresorie gepasseert, omme daarop 't bereiden
van leerwit als parcquement te exerceeren. Dat hij sedert twee of
drie jaren seer veel heeft geleden, voornamentlijk door 't wegtrecken van zijn kinderen, die 't meeste werk most en doen en 't
selve tegelijk met haar vaader geabandonneert hebben, en een derselver ') in de hersens is geslagen en nog tegenwoordig in 't Dolhuis geconfimeert sit, waardoor hij in een miserable staat en onvermogen is geraakt om sijn schulden, die f 2550 belopen, te konnen betalen. Waarom hij sijn toevlugt heeft genomen tot sijn naburen en gelende op de voorn. Rapenburgergraft, met namen J aques du Peyrou en Jean Ostome, kooplieden alhier, dewelke, bewogen sijnde met des suppliants armoede en ellende en uit vrese, dat
anders het voorn. gebouw van woon-, werk- en pakhuis in notoire
') 7 Maart 1695.
') Resolutieboek thesaurie-ordinaris 8, fol. 197. .) Zie no. 42.
'J Ten onrechte staat in De Economist 1916 (pag. 832J,dat hij zelfkrankzinnig werd.
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ruine sal vervallen, geresolveert hebben gehad, - alhoewel de
voorn. opstal op verre na sooveel niet sal renderen als de voorn.
somme van f 2550, omdat alles reeds seer bouvallig is, - de
voorgemelte schuld van de stad en die van de huisvrouw van de
voorn. Lakeman, als preferentie hebbende op den boedel van
haar man, en verders bij accord de leveranciers van loot, steen en
kalk, soverre als voorn. somme sal konnen strecken, te betalen,
alles ten nutte en voordeel van hem, suppliant, omme hem staande te houden, mits en in gevallen het U.Ed.Gr.Achtb. mogte gelieven haar goedertierentheid in desen te continueren. Gelijk den
suppliant beneffens de voornoemde Jaques du Peyrou en Jan
Oostome seer eerbiedelijk sijn versoekende, dat de voorn. acte van
vergunning van 't voorsz. erff of stadsgrond met allen den opstal
en privilegien van de twintig jaren vrij gebruik met consent en
overgifte van de voorn. huisvrou van Lakeman, daartoe wettig
geauthoriseert sijnde, aan de meergemelte du Peyrou en Ostome
mogte werden gerenfereert; geconsidereert, dat andersints 't
voorn. gebouw en verder opstal in executie sal moeten werden verkoft en daarvan soveel niet sal komen om de schuld van de stad
te konnen betalen, de huisvrou van Lakeman en leveranciers geheel van 't hare sullen wesen versteeken en de voorn. Monnereau
en sijn vrou vervallen tot laste van de Walsche diaconie, daar andersints de stad sal konnen werden betaalt en den gedachten
Monnerau blijven behouden.
'T welk doende etc. Was geteekent: H. Monnereau, Jean Ostome, Jacques du Peyrou. II! margine stont: "Sij desen gestelt in
handen de heeren thresorieren, omme te disponeren so haer ed.
vermeynen te behoren. Actum 24 December 1695". Geteekent:
Jeronimo de Haze de Georgio. Nog stont in margine: .,De heeren
thresorieren, 't nevenstaande requeste geexamineert hebbende,
staan de supplianten haar versoek voor soveel de stad aangaat
toe onder conditien, dat sij haar sullen reguleren na 't geen Nicolaas Lakeman den 21e Februarii 1687 is geaccordeert, en dat sij de
penningen, ter thresorie bij de voorsz. Lakeman te quaat sijnde,
aanstonts ten vollen sullen voldoen en betalen. Actum 27en
January anno 1696, pressentibus de heeren Six en Hinlopen,
thresorieren". Was geteekent: P. van Loon.
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STAAT VAN DE GELEGENHEYT DES BOEDELS VAN ANTOINE
HORGUELIN 1), REQUIRANT VAN CESSIE 2) •

. . . Den requirant verclaardt anders geene goederen in de werelt
tehebben of te besitten als de kleederen, tot sijn lichaam behorende,
ende een vierde part in een huys en erve, tot Zedan in de straat
Menin gelegen en door den Francen koningh voor verbeurt verclaart ....
70. -

STAAT EN INVENTARIS GEDAAN MAKEN, OM ME EERSTELI]K
AAN DE EDELE HEEREN COMMISSARISSEN VAN DE DESOLATE BOEDELS OP 'T VERSOEK VAN FAVORABEL RAPPORT
EN NADERHAND AAN DE EDELE AGTBARE HEEREN SCHEPENEN DER STADT AMSTERDAM OP HET INTERNIMENT TE
WERDEN OVERGEGEVEN UYT DE NAME ENDE VANWEGEN
PIERRE GUIONNEAU, REQUIRANT VAN CESSIE, VERVATTENDE ALLE DESSELFS GOEDEREN EN EFFECTEN, MITSGADERS CREDITEUREN, SCHADEN EN VERLIESEN •..• 3).

Den requirant, in den jare 1686 uyt Vranckrijk hier ter stede
zijnde gekomen, heeft aan verscheydene effecten en koopmanschappen mede gebracht omtrent de somme van t 10.000.
Den requirant heeft geduerende de twaalf jaren, dat hij hier ter
stede hoedekramerswinkel gedaan heeft, door 't veranderen van
de modes als andersints verlooren op hoeden, draagbanden, kanten, handschoenen en andere kramerije omtrent de somme van

t 2000.
71. -

DEN

24 e ]ULI] '),

PRESSENTIBUS DE HEEREN ALLE DE BUR-

GERMEESTEREN DEMPTO DEN HEER ]OANNES HUDDE 5).

Is goedgevonden op het te kennen geven van de heeren Six en
de Haze, thresorieren, dat de burger-cedulen van de Fransche Refugies, dewelken aangenomen hadden binnen twee jaren 't regt
') Banketbakker, werd poorter 13 October 1681 (Poortersboek 1681-1684).
2) Desolate Boedelkamer 212, no: 14,28 Februari 1696.
0) Desolate Boedelkamer 214, no. 26, 27 Maart 1698.
') 1696.
•) Resolutieboek thesaurie-ordinaris 9, fol. 6.
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te betalen en egter in gebreken blijven, weder sullen ingetrocken
werden. Ende aan de gildens aangesegt, dat haar het regt werd
ontnomen.
72. -

30 DITO

1), PRESSENTIBUS DE HEEREN MRS. JOAN CORVER EN

JOANNES HUDDE, BURGERMEESTEREN 2).

Is goedgevonden, aen Fra11fois Antoni Guiot het burgerschap te
vereeren.
73. -

DEN

lOen DITO 3),

PRESSENTIBUS DE HEER MR. DIRCK MUN-

TER EN JOANNES HUDDE, BURGERMEESTEREN ').

Is in gevolge van de resolutie van 13 May 1699 Ii) haar ed.gro.
agtb. vertoont een lijste van de France refugiees, aan wien het burgerregt was vergunt om binnen seekeren gestelden tijt te betalen,
dewelke nu allang is verlopen. En dat bevonden werd, dat maar
seer weynige hetselve hebben voldaan, niettegenstaande de menigvuldige devoiren daaromtrent aangewent, is goedgevonden en
verstaan, dat door Steenoven voor de laatste maal sullen werden
aangemaant het voorsz. reght te voldoen of de poortercedul wederom borch te brengen, ten einde die ter thresorie, secretarie en
in de gildeboeken mag werden gerojeert.
74. -

DEN

gen OCTOBER II)

PRESENT DE HEEREN HUYDEKOPER EN

HINLOPEN, THRESORIEREN

7).

Is goetgevonden, dat van het tractement van Jan Cabriier, dat
hij jaarlijkx geniet voor het waarnemen der fabrijken van de taf') Juli 1697.
•) Resolutieboek thesaurie-ordinaris 9, fol. 18 v.
0) Juni 1700.
•) Resolutieboek thesaurie-ordinaris 9, fol. 85.
•) Luidende: "Is goedgevonden alsmede, dat alle diegene, die het poorle1'regt is vergunt om binnen sekere gestelde tijd te betalen, door Steenoven .) sullen werden aangemaant hetselve regt metten eersten te komen voldoen, en dat binnen vier a vijff wee·
ken rapport sal moeten werden gedaan, wie dat daarvan in gebreken is gebleven, omme alsdan daarinne te voorzien, soals haar ed.gro.achtb. sullen vermenen te behoren"
(ibidem fol. 65) .
•) 1702.
') Resolutieboek thesaurie-ordinaris 9, fol. 131 v .
• ) Dirk Steenoven, knecht of bode ter thesaurie-ordinaris (Ambtenboek I, pag.167).
ECON.-HIST. JAARBOEK IX
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feta lustre, op het half jaer van Mey aenstaende sal ingehouden
werden 50 guldens voor het poorterrecht, aen sijn soon]aquesCabrieer den 18en Januari 1697 vedeent en nogh niel: betaelt.
75. -

EEN FRANSE POORTERCEDUL 1).

,~N. N. heeft zijn poortereed gedaan, sonder 't regt van dien te
betalen, alzo hem de resolutie van de edele heeren 36-Raden van
den 23en September 1681 daervan bevrijd. Ende is hem bij deselve resolutie, mitsgaders bij nader resolutie van den 7en October
desselven jaers, toegestaen vrijdom van de respective gilden ende
oodof om sijn ambacht te exerceren en winkelneringe te doen,
zonder daervoor iets te betalen; alsmede vrijheid voor des stads
excijsen voor den tijd van drij jaeren. Ende nog uit kragte van de
resolutie van de heeren Staten van Holland ende West-Vriesland
van den 25en September 1681 vrijdom van exemptie van 200 ste
penningen en alle extra-ordinaris lasten ende schattingen, die
haer ed.gro.mog. genootdrukt soude mogen werden op te stellen,
van wat nature de voorsz. extra-ordinaris schattingen ook soude
mogen sijn. Actum in Amsterdam, den - - "

Aantal poorters, volgens deze cede! ingeschreven:
23 September-31 December: 1681-226
1682- 85
1683-100
1684- 17
1685-240
1686--772
1687-227
1688-204
1689-154
1690-101
1691- 16

') Poortersboek 1688-1692.

._-

-

211

DE NIJVERHEID DER REFUGIES TE AMSTERDAM

76. -

THESAURIE-ORDINARIS. GROOTBOEK B, FOL.

246.

toO

~

l

e

Jaar

Maand

~
A

Pieter Bailie, manufacturier, debet

;§
oS

Guldens

::l

0

~

362 1682 October
370

November

381 1683 Januarij
383
438

Martij

439
455

Junij

459

Julij

780 1686 April
1589 1694 Januarij

20 aan cassa, hem geleent in een jaer te
restitueren
20 aan cassa, hem noch verstrekt op
manufacturen
14 aan cassa, hem getelt
22 aan cassa, als vooren, volgens resolutie
van 16 deser
19 aan cassa, getelt aen Comelis Varlet,
volgens resolutie van 12 deser
30 aan cassa, als vooren t 5000, en aen
Jacob Delcourt t 75 .
25 aan cassa, per Comelis Varlet, tot
betaling van 3 wisselbrieven
15 aan cassa getelt aen denselven volgens resolutie van 25 passato
5 aen cassa, betaelt aen Pieter de Kramer als curateur
16 aen 't Fransche Manufactuurhuis

102

400

103
103

8000
3000

103

10000

103

5000

103

5075

103

4375

104

15217.10

110
268

441.19
3673.9
155182.18

I

toO

rd
~

-e:3

Jaar

Maand

b.O

rd

A

Credit

.9

'0
....

Guldens

::l
0

~

373
488
564
567
633

1882 December
1683 December
1684 Julij
1685 Februari

653
660

933
076
318
589

May
Junij

1687
1689
1691
1694

October
Januarij
Januarij
Januarij

II
14
20
28
2

10
6

22
6
31
16

van banco per Lodewijk van Erpecum
van cassa per Jean Pellici
van cassa per Comelis Varlet
van cassa, als vooren
van banco, per Philippe d'Orvilie voor
kaerssen
van cassa per Comelis Varlet
van cassa, als voren
van cassa, per den heer schepen de
Vrij t 964.10
Comelis Varlet 33.10
van cassa per Comelis Varlet
van 't Fransche Manufactuurhuis
van 't capitael generael

54
105
106
106

1030
8000
3000
2000

54
107

2441.2
2000

107

2000

112
115
268
361

1000
1753
11846.12
20112.4

t 55182.18
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THESAURIE-ORDINARIS. GROOTBOEK B, FOL.

268.

c;
01

e
::s
-.~
-.0

Maand

bO

01

A

't Fransche Manufactuurhuis debet

413 1683 Jan.

31 aan fabrijkampts, materialen

482

11 aan cassa, aan Cornelis Var-

en arbeidsloonen
Nov.

494 1684 Jan .

19
31

532
541

Febr.

16

548
560
564
580

April
Junij
Julij
Oct.

20

601 1685 Jan.
627
Febr.
636
752 1686 Jan.

868
985
1108
1223
1318
1322
1444
1519
1614
1679

23
20

26
26
31
16
31

Jan .
Jan.
Jan.
Jan .
Jan .

31
31
31
31
31

1692 May
1693 Jan.
1694 Jan.

21
31
31
26

1687
1688
1689
1690
1691

Nov.

let als cassier, boekhouder
etc. betaelt
aan cassa per den heer Egbert de Vrij
aanfabrijkampts, materialen
en arbeidsloonen
aan cassa per den heer Egbert de Vrij
aan cassa per dito
aan cassa per dito
aan cassa per dito
aan Cassa per Cornelis Varlet
als cassier en boekhouder
etc. betaelt
aan cassa per Jean Cabrier
aan fabrijkampts, materialen
en arbeidsloonen
aan Cassa per Jean Cabrier
aan fabrijkampts, materialen
en ar beidsloonen
aan'tselve
aan'tselve
aen 't fabrijksampt
aen 'tselve
aen Pieter Baille
aen 't fabrijkampt
aen cassa per Cornelis Varlet
aan 't fabrijkampt
aan'tselve
aen 'tselve

~

Guldens.

172

2154.10.8

105

315

105

1500.

288

2725. 9
2500.

105
105
106
106

4000.
4000.

4000.

106
107

472.10
200.

288
107

888.14.12
400.

288
288
288
354
354
246
354
123
354
354
354

1367.10.10
768.15.10
111. 6. 4
48.12. 8
34. 8.
11846.12
646.19. 4
27.
117. 4
16.13. 4
25.19

f 38167. 4.12
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ALDAAR, FOLIO

~

e::s
0

......

ld

<d
......

Maand

601 1685 Jan.

boO
<d

268 1).

-....
.9

Credit

~

0

30 van cassa per den heer Egbert 107
1123.5

de Vrij

638

Martij

7 van cassa per Abraham Pe- 107
ronneau

678
Aug .
713 1686 Jan .

320
24 van Jean Cabrier
9 van cassa per den heer Egbert 109

935
1183
1198
1298
1350
1533
1589
1589
1671
1679
1679

1689
1690
1691
1693
1694

Oct.
Nov .
Jan.
Jan.
Maij
Martij
Jan .

Oct.
Nov.

2851.12.8
600.
348212. 8

de Vrij

926 1687 Sept.

Guldens.

5 van cassa per dito heer de
Vrij en David Rutgers
van cassa per den heer de Vrij
van cassa per David Rutgers
van cassa per David Rutgers
van cassa per David Rutgers
van cassa per deselve
van cassa per deselve
van Pieter BailIe, mannfacturier
van capitael-generael
7 van cassa door Jan Wijnkoop, conchergie
26
Van Maximiliaen Augustinus
Schoorman en Komelis
Berchman Wuitiers
van capitael generael

29
23
26
18
18
5
16

112
113
117
118
120
121
125
246
361
436
323
361

1460.13
613.-. 8
1490
792. 7
414.12
1434
270
3673. 9
1949.18. 8
941.16
8724. 8. 8
8345.10. 4

,

t . 38167. 4.12

III.
BENJAMIN RAULE UND SEINE HANDLUNGSBOCHER
MEDEGEDEELD DOOR PROF. DR. RUDOLF HAPKE 1).

Von der Bliitezeit des holHi.ndischen Handels im 17. Jahrhundert wissen wir viel weniger, als seine welthistorische Bedeutung
erfordert. Die Darstellungen erschopfen sich entwederin der Schilderung der auszeren Eingriffe, die Hollands Verkehr durch kriegerische und wirtschaftspolitische Masznahmen des 1n- und Auslandes erfuhr, oder sie beschreiben die Schicksale und Einrichtungen der grossen Handelskompagnien, wahrend doch weder
das Eine noch das Andere ohne die Kenntnis der kaufmannischen
Privatwirtschaft ein wirklich befriedigendes Gesamtbild des
Welthandels der niederlandischen Republik zu geben ver:mag. Der
Grund dieses Missverhaltnisses liegt sowohl darin, dasz die privatwirtschaftlichen Studien iiberhaupt jiinger sind, ais auch in dem
Mangel geeigneter Quellen (Handelsbriefe und-Biicher), die iiber
die einzelnen Kaufmannsgeschafte Licht verbreiten konnten.
So wird es denn angebracht sein, die hollandische Forschung
auf einen bisher ungehobenen Schatz im Geheimen Staatsarchiv
zu Berlin 2) aufmerksam zu machen,dessen systematische Ausbeutung uns die Geschichte eines seelandischen Grosshandelshauses aus der Zeit der de Witts vor Augen stellen wiirde. Eine solche
Quelle sind die Handlungsbiicher Benjamin Raules.
1hr Besitzer ist als Berater und fachmannischer Helfer bei den
Kolonial- und Flottenuntemehmungen des Groszen Kurfiirsten in
der preussischen Geschichte wohl bekannt, weniger dagegen, wie
1) Ich widme diese Studie dem Nederlandsch Economisch-Historisch Archief in
Anerkennung d\lr wertvollen Unterstiitzung, die es dem von mir bearbeiteten Regestenwerk der NiederIiindischen Akten und Urkunden zur Geschichte der Hanse und
zur deutschen Seegeschichte, Bd. II, Liibeck (Hans. Gesch. Ver.) 1923, hat zu Teil
werden lassen.
!) Angefiihrt, aber nicht eigentlich ausgebeutet werden die Blicher von Richard
Schlick, Brandenburg-Preussens Kolonialpolitik unter dem Grossen Kurfiirsten und
seinen Nachfolgern (1647-1721), Leipzig 1889, I, S. 78, Anm. 11. Unsere Fragestellung lag Schiick fern . P . Blok, Verslag aangaande een onderzoek in Duitschland 1886
- '87 und 1888, Haag 1888/89, kennt Raules Papiere nicht.
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mir scheint, in Holland, obwohl er unter den grossen niederHindischen Unternehmern, deren Leistungen in Ost und West die europaische Wirtschaft des 17. Jahrhunderts bereichert haben,
nicht den letzten Platz verdient. Weit erhebt er sich tiber die
zahlreichen Projektenmacher, die an den HOfen Europas einen
abenteuerlichen Vorschlag an den anderen reihen. Was er dem
Grossen Kurftirsten verspricht, sei es die Stellung von Kaperschiffen oder die Ausrtistung von Guineafahrern, das weiss er
auch durchzuftihren, und wir begreifen daher, weshalb sein ftirstlicher Gonner Raule gegen aIle Anfeindungen dauernd die Stange
gehalten hat. An Raules Zahlungsschwierigkeiten, in die ihn der
franzosische Krieg versetzte, hat der Grosse Kurftirst keinen Anstoss genommen 1); vielrnehr beginnt erst damals die enge Verbindung beider, des vorwartsstrebenden Reichsftirsten und des
seelandischen Reeders, die bis zu Friedrich Wilhelms Lebensende
gewahrt hat. Der Schutz, den der Kurftirst seinem Schiffsunternehmer in dessen mannigfachen Rechtshandeln gewahrte, war
iibrigens offenbar der Grund, weshalb dieser seine Geschaftsbticher an die ftirstliche Registratur ablieferte. Vielleicht sollten sie
als gewichtiges Leumundszeugnis wirken.
Wer war Benj amin Raule? 1634 zu Vlissingen geboren 2), gehort
er nicht unmittelbar zu jenem Kreise kalvinistischer Fltichtlinge,
die, nachdem sie die grosse Schule des Weltmarkts Antwerpen
durchlaufen, nach dessen Zusammenbruch das Land ihrer Wahl,
vornehmlich Holland und Seeland, durch ihre kaufmannische
Betriebsarnkeit bereicherten. Aber ein Vergleich mit ihnen liegt
doch nahe, und zwar sowohl mit Willem Usselinx, dem Brabanter, der wie Raule in fremdem Dienst eine tiberseeische Kompagnie grtindete 8), wie auch mit den Moucherons, deren glanzendster
Spross Balthasar ebenfalls von Walcheren auss eine welturnspannenden Geschafte trieb 4). Den Moucherons gleich diirfte Raules
Farnilie aus dem Westen nach Seeland eingewandert sein, freilich
nicht wie jene aus der Norrnandie, sondern aus dem westlichen
Flandern. Wenigstens nennt die von Nagtglas in seinen "Levens') Vgl. Schiick, S. 79 ff. In dem II. Band wertvolles Aktenmaterial liber Raule,
freilich mehr aus seiner Spatzeit.
.) So, und nicht 1624, nach Schlick, I, S. 24. Raule verstarb 1707 zu Hamburg,
ebd. II, S. 507.
") J. Franklin Jameson, WiIlem Usselinx, Founder of the Dutch and Swedish W. I.
Companies, Papers of the American Historical Association, II, New-York lSBS . .
') J. H. de Stoppelaar, Balthasar de Moucheron, Den Haag 1901.
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berichten van Zeeuwen, II," aufbewahrte ortliche Vberlieferung
Dtinkirchen als friihere Heimstiitte der RauIes, und der Name
Raule, der mit den Varianten Raule, Raulet, Roule, Rolle, auftritt, weist doch wohl auf Rousselaere - Roulers in Dlinkirchens
fIandrischem Hinterland 1). Als Anlass fi.ir die Ubersiedlung nach
Seeland werden wie immer in soIchen Fiillen die Religionsverfolgungen des Herzogs von Alba ' genannt, was hier auch zutreffen
mag. Auch die Verschwiigerungen mit Frauen franzosischen Ursprungs, z. Bsp. einer Le Sage, lassen vermuten, dass wir in den
Raules eine gut kalvinistische Familie aus dem hochentwickelten
germanisch-romanischen Grenzgebiet Flanderns vor uns haben.
Kalvinistische Rechtgliiubigkeit dlirfen wir wohl aus der Hiiufung
alttestamentlicher Vornamen Benjamin, Abraham, Jacob erschliessen. Sonst kommt noch Johann vor.
Dass Benjamin Raule auf Walcheren in Ansehn stand, lasst
sich vielfiiltig belegen. Eine angesehene Heirat (1658), eine gute
Laufbahn in den Amtern der Stadt Middelburg, wo er 1666, 1667,
1671-'73 als Rat, 1668 als Tresorier und 1669, 1670, 1674 als
Schaffe, auftritt 2), sowie seine Besitztlimer auf der Insel 3), vor
allem aber auch seine Handlungsblicher lassen ihn als wohlhiibiges Mitglied der Vroedschap Middelburgs, also der angesehensten
Stadt des handelsmiichtigen Seelands, erkennen.
Wie war das Vermogen erworben? Von den spiiteren Zahlungsschwierigkeiten wusste man aus Raules Verbindung mit dem
Grossen Kurflirsten seit langem, von dem Aufbau seines Handelsgeschiiftes nun zeugen die bisher unbeachteten Handlungsblicher.
Es sind ihrer ftinf '), siimtlich in Grossfolio, deren Bliitteretwazu
zwei Drittel bis drei Viertel mit einer schonen niederliindischen
') Nagtglas' Werk war mir in Berlin nicht zllgiinglich. Ich verdanke die Notiz daraus Herrn Dr. Unger, Middelburg, der mich auch sonst mit Angaben liber die Familienverhaltnisse der Raules freu'ndlich unterstlitzt hat. Fiir die verschiedenen Namensformen vgl. Schlick I, S. 76, Anm. I, und die von ibm mitgeteilten Akten. Der
Name miiszte wohl Raule und nicht, wie liblich, mit dem Ton auf der vorletzten Silbe
ausgesprochen werden. Auf Roulers verwies mich in dankenswerter Weise Herr Prof.
Ed. Wechssler, Berlin.
0) Nach Dr. Ungers brieflichen Mitteilungen. Dazu Schlick II, Nr. 161, Attest Middelburgs, wonach Rau1e 1664 den gewohnlichen Biirgereid zu Middelburg ablegte, am
20. Januar 1667 "zum Ratsherrn erkoren und verfolglich im Magistrat continuiret,
bis er anne 1675 von hier gezogen". Gleichzeitige Ubersetzung eines holHindischen
Originals.
0) Schlick I, S. 78, Anm. 12.
') Geh. Staatsarchiv Berlin, R. 65, Bd. 61 if., wahrend R. 65, 67, die Jahre
1680 - '85 umfassend, sich auf Raules Schiffsrlistung in Fillau bezieht.
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Schrift der Epoche beschrieben sind. Sie umfassen einheitlich die
Jahre 1664--'71, wahrend sie damber hinaus in anderer Anordnung, d. h. nicht nach Personenkonten angelegt, noch yom 1. September 1671-26. Oktober 1673 fortgeftihrt sind. Kein Zweifel, dass
sie Raules Handel zur Zeit seiner hochsten Bliite zeigen. Verzeichnisse der Geschaftsfreunde sollen fiir leichtere Dbersicht sorgen.
Denn fur Uneingeweihte ist est keineswegs einfach, sich in den
zahlreichen Conten (aufjederSeite etwa drei, links debet, rechts
credit) zurechtzufinden, und vollends unklar bleibt, wie nun auf
Grund dieser an sich sorgfaltigen, aber schwer iibersehbaren Einzelbuchungen Abschliisse allgemeiner Art verzeichnet worden sind.
Wie dem auch sein mag, jedenfalls geht die Natur von Raules
Geschaft mit Sicherheit aus seinen Biichern hervor. Es war ein
sehr ausgedehnter, grossziigiger Handel mit dem Westen. Dabei
stand Frankreich mit Bordeaux, aber auch mit seinen west-indischen Besitzungen Guadeloupe und Martinique in erster Linie,
ihm zu Ehren heisst einSchiff "Dolphin de France", ein anderes
"Stadt Paris", wie auch zahlreiche franzosische Namen unter der
in den Biichern verzeichneten Kaufmannsschaft vorkommen.
Insbesondere sind mir Firmen in Bordeaux aufgefallen. Auch
Lissabon wird genannt nebst Lissaboner Salz, unter dem wir wohl
Salz von Setubal zu verstehen haben. Die Waren sind auch sonst
die im Westhandel gebrauchlichen, also franzosische und spanische Weine - kurz vor Raules Bedrangnis in der Heimat ist er
am 2. Februar 1675 noch zum Vorsteher (overdeken) der Freiweinkaufleute (vrijwijnkoopers) in Middelburg 1) ernannt worden - , Zucker, Branntwein, Essig, Sumach und Succade. Ferner
seien Salpeter und Blei genannt. Mit der Ostindischen Kompagnie
steht Raule haufig in Geschaftsverbindung; auch Schiffsparten in
der Groenlandskompagnie ftihren die Biicher auf. Der Schiffspark
ist betrachtlich; von den Schiffsnamen notierte ich ausser den
oben genannten noch den "Johannes" und "Diamand", "Bengal",
"Indian", "Graf Maurits", "Witte Vos". Die Schiffer sind samtlich Niederlander. Auch die grossen Glaubiger Raules Daniel und
Matheus Lestevenon 2) kommen in den Biichern vor.
I

') Nach Dr. Unger.
0) Vgl. Schlick, I S. 79, Anm. 14. Schlick nenllt unter den Gesch1iftsfreunden noch
die Godefroy in Hamburg. Vgl. jetzt Rich. Hertz, Das Hamburger Seehandelshaus
]. C. Godeffroy und Sohn 1766-1879, Hamburg 1922, Veroffentlichungen des Vereins
fUr hamburgische Geschichte IV, der freilich ins 17. ]ahrhundertnicht zurlickgreift.
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Erst jetzt werden uns verschiedene wichtige Dinge klar sowohl
in Raules Leben und Wirken als auch in grosserem zeitgeschichtlichen Zusammenhange.
Wir wundern uns jetzt keineswegs mehr, dass Raule dem Grossen Kurfiirsten stets die versprochenen Kaper und Kriegsfahrzeuge mitsaJllt Schiffsfiihrern und Matrosen stellen kann. Der
Berufswechsel- Kauffahrerim Frieden, Kaperin Kriegszeitenwar den Seeleuten Walcherens, insbesondere denen von Vlissingen, von je her ebenso geHiufig 1) wie etwa den Mannschaften aus
der Normandie und der Bretagne oder den "Seadogs" des elisabethanischen Zeitalters. Unhistorisch denkt, wer diesen "commissievaarders", die mit gehoriger Bestallung segeln, einen Make1 anhangt! Wir sehen ferner, wie die Kaufmannschaft Seelands ihre
alten Beziehungen zum franzosischen Handel pflegte und wie sie
Frankreich auch nach Westindien folgte. Erinnern wir uns, dass
eben damals, als Raules Seehandel florierte, Colbert die Handelseifersucht gegen die niederlandische Handelsgeltung zu einer der
starksten Triebfedern seiner Politik macht, die ihn den Krieg von
1672 als die grosse Abrechnung mit Holland begriissen lasst! In
Raule, der iibrigens das Franzosische vollig beherrschte 2), haben
wir einmal einen solchen Handelsherrn vor uns, der Frankreichs
Waren in seine Schiffe verlud.
Interessant ist auch die Stellung Raules zu den eigenen Landsleuten. In den Handelsbiichern deutet nichts auf Zerwiirfnisse,
soviel ich sehe. Dagegen sind sie da, sob aid Raule, aus der Bahn
friedlichen Erwerbes hinausgedrangt, flir Brandenburg Kaper
ausriistet, (1675), welche die Kreise zahlreicher unter schwedischer Flagge fahrender Niederlander storen S).
Die Generalstaaten entscheiden gegen ihn. Wie Raule gegen die
Interessen der breiten Seefahrtskreise versWsst, so vollends, als er
1680 auf seine und seiner Gesellschafter Kosten die Guineafahrt
aufnimmt. Als das "Wappen von Churbrandenburg" an der afrikanischen Westkiiste von den Hollandern konfisziert wird, spricht
das Urteil von "Generaldirektor und Rat iiber die Nord- und
') VgI. meine NiederHindischen Akten und Urkunden 1,1913, 11,1923 passim; ferner mein Buch liber Karl V. und den europaischen Noorden, Llibeck 1914, S. 85.
I) Schlick I, S. 77 Anm. 5. Ausser Benjamin kommen noch Jacob und Jan Raule
in den Blichem vor. Bei Schlick II, S. 303 spricht Raule 1687 von seinem "Cousin
Raule" aIs einem seiner Geldgeber.
I) Ftir das Folgende vgI. Schlick, I, S. 80 ft.
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Siidkiiste von Afrika" aus, das Schiff, von staatischen Untertanen
ausgeriistet und dem aus Vlissingen gebiirtigen Joris Bertelsen
als Kommandeur unterstellt, habe in Besitzungen der Westindischen Kompagnie Handel getrieben. Man stellt den Bruch der
Monopolrechte dieser Gesellschaft fest, sieht in Raule und Genossen im Grunde gar keine Beauftragte des Grossen Kurfiirsten,
sondern heimische Interloopers und verhasste Lorrendraier, die
den Kampf gegen die allmachtigen Kompagnien nur zum Schein
unter kurbrandenburgischer Flagge aufnehmen und denen daher
die W. I. C. das Handwerk legen miisse. Ganz folgerichtig muss
denn auch der Grosse Kurfiirst 1682 eine eigene Afrikanische Handelskompagnie griinden, mit der die hollandischen Nebenbuhler
nieht so leiehtes Spiel haben konnten, wie mit einigen Schiffen
nieht privilegierter staatischer Untertanen. Mit seiner Gegnerschaft gegen die Monopolgesellschaft der Heimat bewegt sieh
Raule in denselben Bahnen wie vor ihm der ehemalige Gouverneur von Amboina Aert Gijsels, der in friiheren J ahren den Grossen Kurfiirsten zur Konkurrenz gegen die Ostindische Kompagnie zu bewegen versucht hatte (1647). Beide zweifelten nieht
daran, in den Niederlanden Kapital und Menschenkrafte aufzubringen und in die Dienste des Grossen Kurfiirsten zu iiberfiihren. Was aber bei Gijsels Projekt blieb, ist von Raule tatsachlich
unternommen worden. Er hat in den Niederlanden geldkraftige
Hintermanner gehabt, nicht zuletzt auch in der engeren Heimat.
Ihre N amen sind uns in den Akten mehrfach begegnet. Offenbar
sind es Kreise, die den Kampf gegen die grossen privilegierten
Gesellschaften in Dbersee nieht ungern aufnahmen, da Raule ihnen Aussieht auf Deckung ihrer Unternehmungen durch den
hochstrebenden Brandenburger erOffnete. Dasz Raule jedoch
auch starke Gegner in Holland hatte, deren absprechendes Urteil sieh sogar der kurfiirstliche Gesandte Blaspeil teilweise zu
eigen machte, wiihrend ihm anderseits ihre Vorwiirfe zu weit
gingen, ist sieher. Wir haben dieser Misstimmung bereits gedacht. Raule hat sieh ebensowenig wie ein Usselinx oder de Geer
im Rahmen der heimischen Volkswirtschaft gehalten. Aber stammen nieht "iiberhaupt, okonomisch gesprochen, grade die grossten
Kaufleute Hollands im goldenen Jahrhundert von jenen Geis') Schlick, I, S. 68.
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tern ab, die nur fUr Entwicklung ihrer Unternehmungen lebten,
wie sie zuerst das "Zeitalter der Fugger" hervorgebracht hatte?
Von nationalpolitischen Bedenken und Bindungen wird man bei
den Unternehmern des 16. und 17. Jahrhunderts weit weniger
finden, als die politische Geschichtsschreibung annehmen mochte.
Die an den grossen Kompagnien interessierten Kreise hatten
ebensowenig wie ihre Gegner den Schutz eines fremden Potentaten
verschmiiht. Es sei anderseits dahingesteIlt, ob die iiberseeischen
Unternehmungen Friedrich Wilhelms Lage und den Kraften Brandenburgs angemessen waren und ob nicht vielmehr des Enkels
Verdammungsurteil als "Chimare" das Richtige traf (1717): sicherist, dasz die Gestalt Benjamin Raules als eines bedeutenden
Schiffsunternehmers in Holland und Deutschland des bleibenden Interesses der Historiker sieher sein wird. Seine Handlungsbiicher aber harren eines Bearbeiters, der philologische Exaktheit
mit okonomischem Weitblick und Freude an ernster Arbeit verbindet. Sie hedeuten mehr als den Nachlass eines landfliichtigen
Geschaftsmannes; sie sind ein wichtiger Beitrag zur Geschichte
des Kapitalismus und des Verhaltnisses von Staat und Wirtschaft.

IV.
EENIGE STUKKEN AANGAANDE DEN AMSTERDAMSCHEN
GRAANHANDEL IN DE TWEEDE HELFT DER ZEVENTIENDE
EEUW, MEDEGEDEELD DOOR DR. J. G. VAN DILLEN.
In het derde deel van het Economisch-Historisch Jaarboek publiceerde
ik eenige stukken betreffende den Amsterdamschen graanhandel uit de ja-

ren 1680 en 1681. Sinds dien heb ik nog eenige aanvullende stukken uit die
zelfde jaren gevonden in een dossier, dat zich in een der portefeuilles "Personalia" (in voce Phoonsen) in het Amsterdamsch gemeentearchief bevindt.
Omstreeks het jaar 1680 maakte men zich te Amsterdam emstig ongerust over den toestand van den handel. Er was een vrij sterke achtergang
te constateeren, in het bijzonder ten aanzien van den graanhandel, en men
meende dit verschijnsel v.n. aan de zware belastingen, die hier te lande geheven werden, temoeten toeschrijven. Naast de gewone in- en uitvoerrechten (convoyen en licenten) werden immers nog steeds de buitengewone belastingen geheven, die tijdens den eersten Engelschen oorlog als "tijdelijke"
maatregel waren ingesteld . Deze bestonden uit de z.g. "Derde Verhooging"
(opcenten op de convooi- en licentgelden), het Last- en Veilgeld en een
speciale belasting op den Oostzee-handel, genaamd de "Orizondsche tol".
Amsterdam bond nu den strijd aan voor afschaffing dezer buitengewone
belastingen. Doch tevens bepleitte de machtige stad een herziening van
het tarief der convooi- en licentgelden. In het bijzonder werden de hooge
uitvoerrechten zeer nadeelig voor den graanhandel geacht. ·
Na langdurige onderhandelingenl) besloten de Staten-Generaal den 4en
April 1681 tot afschaffing der buitengewone belastingen. Tevens werd het
uitvoerrecht op granen afgeschaft, terwijl het invoerrecht werd vastgesteld
op t 6.- per last tarwe en dat der andere granen "naer advenant". Een algemeene herziening van het tarief der in- en uitvoerrechten zou spoedig
ter hand genomen worden. In den herfst van 1681 begonnen de Staten van
Holland dan ook inderdaad met de behandeling van een ontwerp-tarief,
dat door de Admiraliteits-colleges was opgesteld . Te Amsterdam en in enke1) Vgl. Historisch-Economisch ]aarboek III, p. 70 e.v.
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Ie andere steden was men echter met de door de Admiraliteiten voorgestelde regeling allerminst ingenomen. Vandaar dat door Amsterdam, Rotterdam, Schiedam en Hoom een ander ontwerp werd ingediend. Bij de langdurige "besognes", die in Den Haag over deze kwestie werden gehouden,
hadden de Amsterdamsche afgevaardigden blijkbaar behoefte aan deskundigevoorlichtinguithandelskringen . De man, die als voomaamste adviseur
van het stadsbestuur in deze aangelegenheid is opgetreden, was de makelaar Johannes Phoonsen 1) .
Het bovengenoemde dossier-Phoonsen bestaat geheel uit stukken, die op
dit onderwerp betrekking hebben . Tot de gedeputeerden van Amsterdam,
die deonderhandelingen over het nieuwe tarief voerden, behoorde 0 .a. Coenraad van Beuningen; door zijn benoeming tot buitengewoon gezant in Engeland was deze echter genoodzaakt zich verder aan deze taak te onttrekken. Blijkbaar bleef hij echter den loop der onderhandelingen met onverflauwde belangstelling volgen . Dat maak ik althans op uit hetfeit, dat Burgemeester Joannes Hudde den 20sten November 1681 aan Phoonsenopdroeg
om ten behoeve van Van Beuningen een verslag samen te stellen van de beraadslagingen, die sinds diens vertrek waren gehouden . Dit verslag nu bevindt zich in het genoemde dossier; hetiseen lijvigstuk, datden titeldraagt
"Summier van tgeene na het vertreck van den Ed. heer Van Beuningen in
het werck van de convoylijst bevordert is". Uit dit verslag blijkt o. a. met
groote zekerheid, dat Phoonsen,ook de auteur is van het ongeteekende rapport, getiteld "Consideratil!n omtrent de belasting van incomend' en uitgaandconvoygeltopde graanen", dat door mij in deel III van dit Jaarboek
werd uitgegeven . Hij deelt nl. mede, dat hij op verzoekvan den pensionaris
Hop "consideratien" over de belasting der granen heeft opgesteld, en geeft
vervolgens een korte inhoudsopgave daarvan, die op het bovengenoemde
uitgegeven rapport volkomen toepasselijk is. In zijn "Consideratien" heeft
hij o.a. betoogd - aId us het "Summier" - "dat oock het intrest van onse
Iantbou weI requireerde een swaarder belasting als voor desen op het incoomend graan, maar dat het intrest van onse commercie en navigatie van grooter belang was als die van onse lantbouw, en dat men derhalve onse lantbouw niet moest prefereren met dese so considerabelen negotie en scheepvaert meer en meer te diverteren". Hij geeft dan eenige gegevens over den
in- en uitvoer van graan in sommige jaren en becijfert den waarschijnlijken
opbrengst van de in- en uitvoerrechten volgens de verschillende voorstellen.
Phoonsen deelt voorts mede, dat hij in zijn "Consideratien" ook gegevens
over de tarieven van enkele andere landen en steden heeft vermeld. Dat
') Vgl. over Phoonsen Economisch-Historisch Jaarboek VII. ") Aldaar III, p. 96 e.v.
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klopt alles precies met den inhoud van het uitgegeven stuk, zoodat het auteurschap van Phoonsen m . i. boven twijfel verheven is.
In hetzelfde "Summier" vermeldt de schrijver, dat hij een memorie heeft
opgesteld, waarin maatregelen worden aangewezen om het ontduiken vande
in- en uitvoerrechten met succes te bestrijden . Hij verklaart goed op de hoogte te zijn : "So wanneer ooit iemant, so hebbe ick de occasie gehadt om te
leeren hoe men in die creupelstraet hinckt, dewijle ick veele onvoorsichtige
pas gangers, als sij gestruyckelt hadden en in hand en van de cherchers gevallen waren, soveel ick konde hebbe opgeholpen ende daardoor geobserveert wat bijwegen al gesocht sijn om de convoylasten te frauderen .. . . ".
Het dossier bevat voorts een brief van Mr. Jacob Hop, pensionaris van
Amsterdam, aan Phoonsen met verzoek om inlichtingen over de vrachtprijzen van graan; eveneens het antwoord van Phoonsen op dezen brief. Beide
stukken, dateerendevan J uni 1682, worden hierbij gepu bliceerd .Een verklaring van eenige kooplieden betreffende de zeer lage rechten, welke te Hamburg werden geheven, en een gedetailleerde opgave van Mattheus Lestevenon van hetgeen hij - volgens zijn eigen boeken en de rekeningen zijner correspondenten - te Hamburg bij in- en uitvoer van verschillende artikelen
had moeten betalen, leken mij voor pu blicatie niet belangrijkgenoeg te zijn.
Interessanter daarentegen zijn de hierachter volgende verklaringen van
schippers aangaande den grooten vooruitgang van den handel van Duinkerken. De concurrentie van Duinkerken werd in die dagen te Amsterdam
blijkbaarnog veelgevaarlijker geachtdan die van Hamburg 1) . In de "Consideratienomtrentde belasting van incomend' en uitgaend convoygelt op de
graanen" schildert Phoonsen in beeldrijke taal de groote gevaren, waarmee
de concurrentie van de vrijhaven Duinkerken onzen graanhandel bedreigt.
Sinds eenige jaren, schrijft hij in dat stuk, is "noch een andere otter in dit
ons bolwerck gecomen, die, so wanneer wij niet toesien, dapper wroeten en
ons de buytenlandsen versendingen van graan t' eenemael ontsetten sal, namentlijck Duynkercken". En hij voorspelt, dat die concurrentie onzen
graanhandel "de krach doen" zal, als het graan hier te lande te zwaar belast blijft 2).
') De beroemde vestingbouwkundige Vauban ontving in 1678 van Lodewijk XIV
de opdracht om de haven van Duinkerken te verbeteren, waarvoor hij reeds eenige
jaren tevoren een plan had ontworpen. In korten tijd was het werk voItooid. Een
groote moeilijkheid vormde de zandbank, die den toegang tot de haven versperde.
Maar Vauban wist raad. "Vauban rassemble done, avec quatre canaUl[, les eaUl[ de
la plaine flamande, et les retient derriere quatre eel uses .... ! Sur son ordre les ecluses sont ouvertes, les eaux lachees c~ntre les sables. L'operation reussit, les sables
cMent, et bientc'it les vaisseaux de quarante canons franchissent a basse mer cette
barre que les caboteurs traversaient avec peine." Daniel Ha\evy, Vauban. Paris, 1923.
I) Economisch-Historisch Jaarboek III, p. 99.
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Het duurde intusschen nog tot Augustus 1682, eer men het in de Staten
van Holland over het nieuwe ontwerp-tarief eens werd. Door de oppositie
van .Zeeland in de Staten-Generaal is de herziening van het tarief echter
toch niet tot stand gekomen. In 1685 werden zelfs de buitengewone belastingen weder hersteld . AIleen de graanhandel werd in deze jaren toch eenigermate ontlast. Voor de granen bleef n.!. het provisioneel tarief van 1681
gelden, waarbij het uitvoerrecht geheel was afgeschaft, doch tegelijkhetinvoerrecht iets was verhoogd.
De concurrentie van Duinkerken is op den duur voor den Amsterdamschen graanhandel toch niet zoo noodlottig geworden, als men omstreeks
1680 gevreesd had. Bij den vrede van Utrecht in 1713 werd Lodewijk XIV
zelfs gedwongen zijn eigen schepping weer te vernietigen. Hij moest toen'
nl. - vooral op aandringen van Engeland - de belofte afleggen, dat de
vestingwerken van Duinkerken gesloopt en dat de haven gedempt zou worden, hetgeen in de volgende jaren ook inderdaad is geschied 1).

l

G. v. D.

No.1.
BRIEF VAN DEN AMSTERDAMSCHEN PENSIONARIS MR. JACOB
HOP, GESCHREVEN UIT DEN HAAG

5

JUNI

1682.

HET ADRES ' LUIDT: "MIJNHEERE PHOONSSEN, MAKELAER OP
DE DEVENTER HOUTMARKT TOT AMSTERDAM."

Mijnheere. - In lange hebbe ick geen occasie gehadt om aen
UwEd. teschrijven;numoetickde vrijheyt nemen 'hem bij desen
te versoecken, dat hij mij gelieve te infonneren op dese naervolgende poincten:
Eerstelijck hoeveel de vracht is van yder last graen, uyt de Oostsee naer Hamborch werdende gevoert, en hoeveel deselve vracht is,
als het graen uyt de voors. Oostsee naer Amsterdam wert gebracht.
2°. Hoeveel de vracht is van den last graen van Hamborch naer
het Westen en specialijck naer Spagnen en de Straet, en hoeveel
deselve vracht is van Amsterdam naer de voors. plaetsen.
3°. Wat differentie generalijck is tusschen de vrachten van
Hamborch en Amsterdam op de Straet.
4°. Hoeveel ten hondert het een koopman, tot Amsterdam woon') Vgl. de "Europische Mercurius" 1713, II, p. 245 en 289 en 1714, I, p. 95 en 303.
Vgl. ook Halevy, a. w., p. 204.
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achtich,wel verschilt offhij sijneOostersche graenen tot Hamborch
aen een factoor adresseert en aldaer laet opslaen dan of hij deselve
a droiture tot Amsterdam doet brengen.
5°. Gesupponeert dat de convoyen 500 tot Hamborch als Amsterdam op een gelijcke voet waren ten regarde van de graenen en
dat deselve graenen oock waeren op een gelijcke prijs, soo is de
vraege wie van beyde - off den koopman van Amsterdam off die
van Hamborch - het meeste avant age soude hebben in het debit
van de graenen in het Westen en wie van de beyde de meeste onkosten binnenslants soude moeten supporteren.
Ick bidde de voors. informatie hierop completelijck en ten spoedichsten te mogen ontvangen, bereydt sijnde V.E. wederom dienst
te doen, als de gelegentheyt sich daertoe komt te presenteren, terwiji ick blijve ....
No.2.
ANTWOORD VAN

J.

PHOONSEN OP DEN VOORGAANDEN BRIEFl).

(1) Mijnheer. Hede hebbe ick met de messieurs De Vries, Reuver en Van Son over U .Ed. vragen gedelibereert en hebben eenparigh op deselve geconcludeert te responderen:
(2) Op de eerste vrage, dat de vrachten van granen en aIle andere coopmanschappen uit de Oostzee na Hamburgh en herwaars
opgeen vastgestelde prijs gereguleert is, maar somtijts betaalt wert
7 a 8 gis., somtijts 10 a 12, ja wellS a 16 glds. delastenmeer. Ja, 't
gebeurt veeltijts, dat in een weeck de eene schipper t 10, d'ander
j 14 de last te vracht bedingt, na dat de voorraat van schepen of
afladers meer of min gevonden wert, sodat geen staat daar te
maacken is.
(3) 2e vrage. De voorige antwoort past oock op dese vrage; het
eene schip sal veel meer vracht bedingen als t'ander, so ter oorsaack van de groote ...... 2) als omdat men somtijts schippers
aantreft, die de voyagie willen doen en somtijts schippers moet
soeken om dit te doen.
(4) 3e vrage. Op dese vrage dient tot antwoort, dat generalijck
de vrachten van de Oostzee op Hamburg en van Hamburgh op de
Straet circum circa egaleren de vrachten van de Oostzee herwaerts
') HetmanuscriptisbJijkbaar een klad. Het is slecht geschreven en vol doorhaJingen.
2) Onleesbaar.
ECON.·HIST. ]AARBOEK IX.

IS·
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en van hier na de Straet, en om rondt te gaaIi: wij konnen daarin tegens de Hamburgers weI op en so ordinair goede koop vrachten bedingen als de Hamburgers.
(5) 4e vrage. De cooplieden van Amsterdam hebben noit graanen uit de Oostzee op Hamburg laten gaan en door haar factoors
aldaar laten opslaen, maar practiseren hoe langer hoe meer de
graanen a. droiture uit de Oostzee te doen navigeren na de West;
maar die tot Hamburgh de graanen doet koomen en aldaar opslaat, avantagieert vooreerst grootelijx de convoylasten, want de
tollen van incomen aldaar sijn niet hooger als ...... 1) voor een
last tarwe:
voor een last tarwe:
(6)
4 st. Lubs. 2)
Heeretol .
Burgertol
4 st. "
16 st. "
Admiraliteytstol
6 st.
Schouwenburgertol.
30 st. Lubs., sijnde omtrent f 1 : 11Heeretol . . . .
Burgertol
Admiraliteytstol.
Schouwenburgertol.

Heeretol . . . .
Burgertol
Admiraliteitstol .
Schouwenburgertol.

Heeretol ..
Burgertol
Admiral. tol .
Schouwenb. tal.
1) Oningevuld.

Voor een last rogge:
4 st. Lubs.
2 st. "
10Y2 st. "
6 st. "
22Y2 st. Lubs., sijnde

f

1

Voor een last garst :
2 st. Lubs.
8 . st. "
16 st.
"
4 st. "
---30 st. Lubs., sijnde

f

1 : 11-

Voor een last haver:
2 st. Lubs.
4 st.
"
1)
st.
"
3 st.
1)
st. Lubs., sijnde

f ...

") In Liibecksche munt.

3-

1)_
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(7) Voorts betaalt men daer geen ronde maet, daarvoor hier tot
Amsterdam betaelt wert ....... 1).
Oock geen impost, daarvoor hier betaelt moet werden ....... 1).
De oncosten van 't meetloon en 't opdragen en specialijk de solderhuuren sijn ook daar ter plaatse veel beter coop als hier, maar
hoeveel dit ailes ten hondert scheelt is niet te termineren, omdat
aile dese oncosten, wanneer 't graan hoogh in prijs is, niet meer sijn
als wanneer het weinigh gelt; buy ten dat het opdragen, na dat de
opslagh is, en de solderhuur hier ter stede selfs somtijts weI een
derde, ja de helft duurder is als d'ander tijt.
(8) Se vrage. Wanneer men de graanen so goetcoop hier te lande als tot Hamburgh tot binnen scheepsboort toe becoomen soude
konnen, soude onse cooplieden meer debit hebben van graanen in
het Westen als die van Hamburgh; maar omdat de convoyen en
oncosten op de graanen hier binnenlandts - gelijck op de 4e vrage
is aangewesen - considerabel hoger loopen als tot Hamburgh,
daaromleggen wij tegen de Hamburgers achter. Welke Hamburgers
ookdeseavantagiehebben voor onse cooplieden, dat veel Maaghdenburger en Voorlantse tarwe na het Westen versenden, die met
veel min oncost en daar als wij konnen hebben. Oversulx om onse
cooplieden haar Pruysische en .... 2) tarwe tegens die de Hamburgers provideren te konnen doen marckten, moet aile mogelijcke
mesnagie uitgevonden werden ende specialijk oock omtrent de belastingen van convoyen werden gemesnagieert.
(9) Maar de Hamburger coorenhandel om de West is ons soo
seer niet in de weegh als weI de Duynkerkse navigatie derwaarts
ons staat te werden, daar de schepen, smacken en schoeten, uit de
Oostzee en van de c1eene Oost, de Belt, Wester-Elbe etc. met
graan aancomende, haar graan maar hoeven over te schieten in
andere groote schepen, na de West gedestineert, of die, niet gereet
inladinge vindende, mogen opslaan sonder eenige belasting. En,
gelijck hiervoor gesecht wert, nu meer en meer gepractiseert de
schepen uit de Oostzee met graenen a droiture ons lant voorbij na
de West te laten navigeren en daarmede niet alleen de convoylasten, maar ook de ronde maet, impost ende aile andere ongelden, die
groot sijn, coomen te mesnagieren.
(10) Dit is hetgeene op U. Ed. vrage weete te antwoorden, ver1) Oningevuld.

"j Onleesbaar.

EeON . -RIST. JAARBOEK IX

15
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hoope U.Ed. begeerte te hebben voldaan ende, U.Ed. de voorschrijvinge in faveur van de heer Lestevenon nochmaals gerecommandeert latende, verblijve ...... .

No.3.
VERKLARING VAN TWEE BEURTSCHIPPERS, OP DUINKERKEN
VARENDE.

(1) Wij, ondergeschrevene, Gerrit Sloterdijck en Andries J ansz.,
schippers, vaarende beurt om beurt van Amsterdam op Duynkercken, verclaaren voorde oprechte waarheidt, ter requisitie van
de Ed.Grootachtbaare Heeren Burgemeesteren en Regeerders derseIver stede, dat tot Duynkercken alle goeden gelost en geladen
worden sonder pasporten of lastcedullen en sonder betaling van
eenighe convoylast, tsij in de braack voor Duynkercken of in de
haven of in de stadt, sodat sij, deposanten, veeltij ts goeden met haar
schepen vervoert hebben en ladingen uit schepen, koomendevan of
gaand na Spagnie, Portugael of elders, 'of van lant of aan landt, sonder datter iets voor betaalt of opsicht op genoomen wert, waardoor
de navigatie en commercie tot Duynkerken seer op- en toeneemt.
(2) Sodanigh, dat hij, eerste deposant, Gerrit Sloterdijck, verclaart, op Duynkercken voor schipper al gevaren hebbende voor
den oorlogh, datter nu tot Duynkercken weI tienmaal en noch
meerrnalen sovee! vaert, gewoel en levens daaraan dependent is
en schepen afvaren en aancomen als over tien j aaren. En de tweede
deposant, Andries Jansz., die nu maar twee jaaren voor schipper
op Duynkercken gevaaren heeft, verclaert, dat in die korte tijt een
ongeloovelijck verandering, verrneerdering en toeneming in de
scheepvaert aldaar bij hem geobserveert is.
(3) En deselve sodanigh daar voortgeset wert, gelijck sij beide,
deposanten, verclaaren, dat nu gedurigh daar schepen aanleggen
op Cadix, Lissabon, Bilboa, Marsilie, Engelant en elders, sodat nu
nog in dit voorjaar een nieuw schip, gemaakt tot Sardam, uitgehaelt is bij eenen Olivier Coddebaert, een Vlaming, en een ander,
gemaakt tot Edam, bij een Fransman, de naam haar, deposanten,
onbekent, die beyde van hier ballastscheeps gevaaren sijn, en in
de braack voor Duynkercke in korten tijt volladen met stuckgoederenopCadix,jaso vol, dat Coddebaert geen camerdoeckx vaetje
meer bergen conde.
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(4) Verclaeren verder, dat bij de coning van Vrankrijck alle
mogelijcke middelen en devoiren werden aangewent om Duynkercken tot een considerabele, formidabele en accomodabele zeehaven te maecken, bouwende tot bescherming van de haven twee
seer considerabele watercasteelen 1), welke haven door schuuring
van 't bovenw<l:ter 2) ende de andere middelen almede so diep gemaackt [is], dat schepen van 14 a 15 voeten diep gaande tot aan de
stadtbomen opseylen en is nu oock de binnenhaven in de stadt
aanbesteed te diepen so diep, datter met leegh water op een ordinaar getij 18 voeten water in staan en met een spring 20 a 21 voeten om diepgaande schepen selfs binnen de stadt te bergen; dat
nu onlangs aile de boeren opontbooden sijn om de binnendijcken
van de vaert op Yperen te verswaaren en te verhoogen sodanigh,
dat men door sluysen het seewater daar sal doen inloopen en ophouden op dehoogte van 4 voeten, om die vaart altijt navigabel te
houden voor haar binnenlants-stuckgoet-vaerders; dat daerenboven een cassaywegh aanbesteet is en voor de winteropgemaackt
moet sijn geheel van Rijssel tot Duynkercken, opdat de carren en
wagens met menschen en goederen 's winters sowel als soomers
van Rijssel af tot Duynkercken toe spoediger sullen konnen rijden.
Voor het opmaacken van welcke cassaywegh de eerste deposant,
Gerrit Sloterdijck, verclaert de coning uitbelooft heeft bij d'vijf
maal hondertduysent gulden, dat de coning middelen noch kosten spaart om Duynkercken tot eenformeelecoopstadtenhandels:plaets te maeken.
(5) En eyndelijck verclaeren sij, deposanten, dat door de meerdere scheepvaart tegenwoordigh sodanigh gewoel, naering en welvaert in Duynkercken is, dat de huysen aldaar nu considerabel
veel meer waardigh sijn als voor den oorlogh, ja so hoogh gemonteert, dat, na advenant haar qualiteit van stant, groote en opstal,.
so in coop als huur de huysen en woningen daer duurder sijn als,
selfs hier tot Amsterdam, sodat in de nieuwe uitlegging tot Duynkercken, twelck bijna de helft grooter gemaackt wert als het tevooren geweest is, de timmeragie seer opneemt en meer op te neemen staat, als op peene van meerder voor de weg te moeten betalen alles in twee noch aanstaande jaaren moet opgebout sijn.
') Vauban bouwde op een eilandje voor de haven een fort, de Rixban genaamd.
Hij was op dit wcrk bijzonder trotsch. Ook dit fort werd in 1713 geslecht. Vgl. Ha·
levy, a. w., p. 204.
•) Vgl. p. 223, noot 1.
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(6) Gevende de deposanten voor reeden van wetenschap, dat
sijlieden, op Duynkercken af- en aanvarend, dit also hooren, sien
en bevinden en derhalve konnen verclaaren tselve sodanigh en
waaragtich te sijn, presenteerende desnoots tselve nader te verstercken en al waar het met solemneele eed te bevestigen.
No.4.
ONGETEEKENDE VERKLARING VAN EEN SCHIPPER, VARENDE
VAN AMSTERDAM OP DUINKERKEN.

(1) Waardoor de vaart en coophandel daar tot Duynkercke sodanigh toeneemt, dat tenminsten aIle maanden een schip op Spagnien, tsij opCadixof Bilboa, volladen afvaert, ja veeltijts so voIladen, dat er niet een stuck goet meer in kan, en verder op Vranck'rijck en Engelant niet aIleen, maar oock op Oosten, Hamburgh en
op Oostlant seer toeneemt; daaruit hlijckende, dat in de voorlede
weeck tot Duynkercken gearriveert sijn van Hamburgh, Tonningen en andere plaatse uit de Eyder of kleine Oost tenminsten 15 a
16 smacken met haver en andere graanen, wolle, cooper, vlees,
boter, caes en andere waaren.
(2) En op mijn vertreck vandaar, sijnde voorleden Saturdagh,
wierden noch meer verwacht, dat noit, immers bij geen menschen
gedencken, tot Duynkercken geschiet is; welcke goeden landewaart in vertiert en daarmede Vlaanderen en Brabant werden geprovideert, die alle eertijts hier te lande gesocht en gecocht en derwaarts gevoert en gescheept werden.
(3) En staat de vaart op Oosten en de Oostzee nu tot Duynkercken meer en meer toe te neemen, want de smacken, van Oosten
komende, behoeven het graan maar over te schieten en andere goeden maar over te laden of aan lant te lossen, en betaalen voor vatgelt noch convoy noch impost noch excijs noch ronde maat noch
eenige andere belasting helder noch penning. En de graanen en
andere goederen weder uitgescheept werdende naar buytenlants,
wert oock geheel niet daarvoor betaelt.
(Aile nummers zijn ontleend aan het dossier "Phoonsen". Porte/.
Personalia. Gemeentearchief van Amsterdam.)

V.
BIJDRAGE TOT DE GESCHIEDENIS VAN DEN HANDEL IN
BARBARIJE IN DE ACHTTIENDE EEUW,
MEDEGEDEELD DOOR GERH. J. LUGARD Jr.

In het archief der stad Schoonhoven bevindt zich een aantal
stukken, afkomstig van de farnilie Uhlman; in hoofdzaak brieven
en andere koopmanspapieren, betrekking hebbende op den handel, dien Hendrik Willem Uhlman dreef in Barbarije. Van de geschiedenis der familie zelve blijkt uit deze stukken weinig. De genoemde Hendrik Willem is in 1718 geboren te Isenstatt in Lubeck; hij huwt 30 September 1753 te St. Crux in Barbarije met
Adriana Schalkwijk, geboortig uit Schoonhoven. Dit huwelijk
is, aangezien er te St. Crux 1) geen protestansche predikant was,
voltrokken door "het Collegie der Christen-commercie, met alle de
solemniteiten ter voomoemde plaatze bij afwezentheid van een
protestansch predicant in diergelijke gevallen gebruikelijk", en
den 21sten Augustus 1770 door de Staten van Holland en WestFriesland, op daartoe gedaan verzoek, als wettig erkend. Vit dezen echt zijn twee kinderen gesproten, met name Anna Dorothea, geboren 6 December 1757 en Hendrik Herman, geboren 2
Augustus 1760.
Na gedurende de jaren 1749 tot 1773 hoofdzakelijk - slechts
eene enkele maal begeeft hij zich naar Amsterdam - in Barbarije, waar hij te St. Crux vice-consul van de Republiek 2) is geweest, vertoefd te hebben, verlaat hij in 1773 voor goed dit land
en vestigt zich voor eenigen tijd te Amsterdam, waar hij een winkel 3) in tabak, thee en koffie heeft, terwijl hij, behalven met Bar1) Waar hier en in het vervolg St. Crux, zonder meer, wordt geschreven, is steeds bedoeld St. Crux de Barbarije.
I) In een d .d . 7 Maart 1764 door Demetrio Colety, consul-generaal van de RepubJiek,
uit Tetuan verzondenschrijven, 28 Maart d . a. v. door Uhlman ontvangen, krijgt deze
bericht dat, bij resolutie der Staten-Generaal van 17 Januari 1764, hem als vice-consul
te St. Crux, voor ordinaris en extra-ordinaris kosten, t 1000 's jaars wordt toegekend.
I) Vergunning hiertoe verkrijgt hij van burgemeesters en regeerders van Amsterdam 10 September 1773.
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berije, ook zaken doet in de steden Bremen en Hamburg 1).
Den 6den Augustus 1775 evenwel zeilt hij 2) van Texel naar de
Berbice, om den 21sten November daaraanvolgende te Fort St.
AndrIes aan te komen.
Zijne vrouw en dochter blijven eerst nog te Amsterdam, doch
verlaten 10 Mei 1777 3) eveneens met dezelfde bestemming het
vaderland en arriveeren 22 Juli in Fort St. Andries. Zijn zoon
vaart IS September 1775 als recht matroos op het schip "Groenendaal" 4) voor de Kamer Amsterdam naar Oost-rndie, komt 19
1) Vgl.voor zijne handelsconnecties met Bremen een desbetreffend schrijven uit
deze stad d .d. 28 April 1773, waarin de schrijver, Herman von Biiren Jun ., het eerst
over particuliere en familie-aangelegenheden heeft, waama hij aldus vervolgt:
"Overigens 500 is het waer, de tijden sijn seer slegt en de negotie thans in groot vervall; hiertoe helpt nuw niets als goede geduIt, en men moet sien sig 500 goed als mogeJijk is door de waereld te helpen. In Barbarijen siet het meede voor de Christen beko=erlijk uyt, en indien daer nog yets mogte te verdienen sijn, soo is het dog met
vee I onrust gepaaret; in Europa leeft men dog veel geruster." Verder bJijkt dat de
schrijver een groothandel heeft in aIle artikelen, "waerop ik geloove wat te verdienen
staet". O. a. laat hij koffie komen uit Frankrijk, alsmede indigo en saffraan, ook gewone rijst uit England; op het oogenblik zijn juist 150 vaten lijnwaad uit de Oostzee
van Riga en Libau gekomen. Waarschijnlijk op desbetreffende vragen van Uhlman
wordt medegedeeld, dat de Barbarijsche amandelen thans 16} , en de gom arabicum
17 a 20 , gelden 3), maar gom is geen willig artikel. Van zeeversaat is geen reeele
prijs, maar de schrijver verzoekt om daarvan een proef te zenden, dan zal hij het
trachten te verkoopen. Van struisveeren kan men niets zeggen, alvorens ze gezien te
hebben, maar von BUren zegt goede gelegenheid tot verkoop ervan te hebben.
Omtrent de uitkomsten van deze handelsrelaties bJijkt aIleen, dat von BUren eenmaal een partij zeevelsaat VOOl Uhlman in Bremen verkocht heeft.
Aangaande de handelsbetrekkingen, die Uhlman met Hamburg onderhield, vinden
wij aileen een brief d .d . Hamburg, 22 Juli 1774, van Jan Elias Munster en Zoon b),
welke hem op zijn verzoek mededeelen, dat de prijs van Barbarijsch zeeversaat 14 a 15
11 per 100 !ll'is, Oos t-Indisch 10 a 12per!ll', rabarber I! a 2} 'per !ll'naar deugd; beide
zijn geen courante artikelen. Ambra c), gris en noir, hebben zij sedert jaar en dag "op
lager", doch kunnen geen ons ervan verkoopen. Opium 6 11 per !II' , indien het extra
droog is (want, indien ook maar iets vochtig, is ze onverkoopbaar) en dan nog maar
een paar kleine kistjes van hoogstens 100 !II' .
Bittere Barbarijsche amandelen 47 a 48 ,
Zoete
34 ,
Valence
42 ,
Provence
40} ,
Traan
41 ,
Rijst
II! ,

a) Welke muntsoort hier bedoeld wordt, bJijkt niet.
b) 2 Augustus door Uhlman ontvangen, echter staat erop geschreven: "blijven Jiggen op 't kantoor" .
C) Amber.
0) Met een pas, als passagier op het schip "De Vrouwe Geertruyd", kapitein COlnelis Gerritsz Luyjes.
") Met passen als passagiers op het schip "De Hendrik", kapitein Jacob Cornelisz.
Voor hun overtocht betaalden zij resp. t 100 en t 60.
0) Groot 300 ton, bemand met 234 koppen, kapitein Joost Coen. Het arriveert,
zonder een enkelen overledene (een groote zeldzaamheid in dien tijd, het kwam wei
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Apri11776 te Batavia aan en sterft in het hospitaal den 3den Juni
1776.
Kort na aankomst van zijn vrouw en dochter in de kolonie Berbice overlijdt Hendrik Willem Uhlman zelf, en weI den 16den October 1777 in den ouderdom van 59 jaar, op de plant age "Elisabeth Adriana", liggende aan de Rio Canje.
Zljne weduwe blijft nog ongeveer anderhalf jaar daar ten lande
en vertrekt 10 April 1779 1) naar Holland 2). Haar dochter is onderwijl in het jaar 1778 gehuwd met G. Schumer. Deze, geboren
in 1751, is 5 Juni 1769 van Texel S) vertrokken als chirurgijn in
dienst van de directeuren der Geoctrooieerde kolonie Berbice
voor den tijd van zes jaar 4). Na afloop van zijne verbintenis 6)
blijft hij toch nog in de Berbice en is op het tijdstip van zijn huwelijk directeur van de plant ages Ida Sabina en Engelenburg. Doch
na twee jaar scheept ook hij zich met vrouw en kind weer in naar
het vaderland, om zich nu in Amsterdam te gaan vestigen.
In het jaar 1749 is Hendrik Willem Uhlman in dienst van de
heeren Schade en Sehlhoff, kooplieden te St. Crux, getreden voor
den tijd van vier jaar, onder de volgende voorwaarden: vrije
overtocht, vrij wonen, eten, drinken en vrije wasch; de eerste
twee jaren zal hij jaarlijks t 350, de beide laatste jaren jaarlijks
400 genieten; daarenboven na afloop der vier jaar, of, indien hij
daar niet zal kunnen aarden, eerder, vrije overtocht terug. Verder zal van aIle goederen en koopmanschappen, die aan hem gezonden zullen worden, de eene helft der provisie voor hem, de andere voor Schade en Sehlhoff zijn; de geheele commissie naar gewoonte berekend op vijf procent. Tenslotte zal hij te eeniger tijd
in de firma opgenomen worden 6).

t

voor, dat schepen meer dan de helft der bemanning verloren hadden bij hun aankomst) 25 December aan de Kaap de Goede Hoop en vertrekt vandaar weer 4 Februad 1776 naar Batavia.
1) Op het schip "De Vrouwe Johanna", kapitein Paulus Kroon.
") Zij woont eerst te Schoonhoven, maar verhuist in 1782 ook naar Amsterdam .
•) Aan boord van het schip "De Vrouwe Johanna Margaretha", kapitein Daniel
Plutman.
') Op een salaris van f 14 's maands; het desbetreffend contract teekent hij 23 Mei
1769 te Amsterdam.
") 17 Augustus 1775 krijgt hij zijn ontslag; hij was toen op de suikerplantage Viissingen te Rio Berbice, welke toebehoorde aan de "Societeit":
") Deze overeenkomst wordt den 3den Maart gesloten te Amsterdam, ten overstaan
van D. van den Brink, notaris, waarbij de heeren Franc;ois Beeldsnijder en Zoon, koopIieden aldaar, optreden voor Schade en Sehlhoff.
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Wanneer dit laatste geschied is, blijkt uit de stukken niet; echter komt de firma in 1753 voor onder den naam Sehlhoff, Uhlman
en Compo Deze wordt in dat jaar gemachtigd door Joannes van
der Linden, koopman te Amsterdam, 0n:t uit zijn naam over te
nemen en te ontvangen: 20 stukken dimitten 1), een kist, inhoudende 20 stukken rouanen II), samen lang 1345 ellen, en een kist,
inhoudende 150 stukken kamerdoeken, of hetgeen van deze goederen, welke door van der Linden aan Rigail de Lille en Comp.,
kooplieden te St. Crux, in consignatie gezonden waren 3), nog onverkocht zal blijken te zijn, en het provenu, na aftrek der onkosten, van het eventueel verkochte ') .
In 1758 heeft Uhlman in huur een huis met twee winkels,
waarvoor hij iedere maand moet betalen If. 8i a). Op eene rekening
van, gedurende de jaren 1758-1762 aan Silhas Msaud Aved,
gouverneur van het kasteel, geleverde waren komen O. a. de
volgende posten voor:
Aan contanten Sijn Ed. betaalt . . . .
150.20.1 Yi thee a 10 If. . . . . . . . . . .
"
Contanten betaalt den soldaten van S.K.M. 6)
825.825.Idem
"
"
"
"
"
"
Idem
825."
"
"
" 825.Idem
"""
"
"
"
26.2 Yi thee a 10 If. en 1 Yi a If. 6
"
1 pB. 7) rouan, lang 88t coede 8) a 100 If. .
88:2
"
32:1
23 Yi zuyker a 140 If. d'lOO Yi . . . . .
"
150.200 Yi kooper gegeeven voor buskruyt .
"
90.30 Yi coffyboonen a 3 If. 't U
"
75.30 U coffyboonen a 2! If. 't Yi

"

1) Diemit (eng. dimitty, van het grieksch di-mitos =dubbeldradig) is een gekeperde
katoenen stof.
0) Rouennes (fr.), half katoenen stoffen, genoemd naar de stad Rouaan, waar ze
vandaan komen .
•) De d;emitten in Juni 1750 met het schip "De Jonge Jacob", kapitein G. Prins ;
de rouanen in Mei 1751 met hetzelfde schip en de kamerdoeken in April 1752 met het
schip "De Johanna Geertruy", kapitein E. Muller. De heeren Rigail de LiIle hebben
hem reeds de vracht en het lassen van de twee eerste zendingen berekend.
') Van de rouanen waren 8 s tukken verkocht voor 88 oncen.
0) Voor de omrekening van de waarde van dit teeken voor "once" zie men noot 4
van pag.237.
0) Sijne KeyserIijke Majesteit, namelijk de keizer van Marocco.
') 1 ps. = 1 stuk.
8) Coede = coda (spaansch), eig. elleboog, een spaansche lengtemaat, gemiddeld
0,66 M.
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1 schok 1) platiljes 2) a If. 66
Een groete coffymoolen
4 paar brett agnes 3) a 35 If. 't paar
3 p8. tapijt van laaken a 50 /t . .
200 U buskruyt a 225 /t d'100 U
3 paar brettagnes a 35 If. 't paar . "
8 coede scherlaken a If. 18 d' coede
1 brood zuyker 3 U en 9 once a 2t If. 't U
8 pS. neusdoeken a 3t /t de pS. . . . . .
4 paar ord. brettagnes a 30 /t de zoon of jonge gouverneur . . . . . . • . • . . . . . . . . .

If.
"

"
"
"
"

66.10.140.150.450.105.144.8.28.-

.

" 120.Het totaal bedrag van de geheele rekening is. • . • ./t 9868:3
In October 1759 schrijft Uhlman aan den consul-generaal Demetrio Colety, dat Benicho, een J ood en admodiateur ') van de
haven te St. Crux, hem den inkoop van zekere retouren heeft geweigerd, omdat hij die alleen in handen had. Hij verzoekt den
consul-generaal nu bij den keizer stappen te willen doen om deze
moeilijkheden voor zijn huis, het eenige Hollandsche, dat daar ter
plaatse gevonden wordt, uit den weg te ruimen. De keizer geeft
hierop spoedig een gunstige beschikking in den vorm van een
brief voor de "Hollandsche commercianten" te St. Crux, met bevel aan Benicho om de onderdanen van Holland niet lastig te
vallen en hun handel geen moeilijkheden in den weg te leggen,
noch "hun te beletten in het koopen en inladen van zoodanige
goederen tot derzelver retouren, als zij zouden konten goed te
vinden, ook zonder vermeerderinge van eenige der gewone rechten". Tevens zendt de keizer een bode naar den gouverneur van
St. Crux met last om bovenstaande bepaling ten gunste van de
Hollanders openlijk op de markt met luider stemme bekend te
laten maken. Dat deze gunst aan het Hollandsche handelshuis
Uhlman speciaal verleend wordt, blijkt uit het" feit, dat onmid-

dellijk daarop door andere naties ingestelde pogingen deze ook te
verwerven, falen.
Dat deze begunstiging van de Hollandsche kooplieden niet
schok = een zestigtal.
.) piatilles (fro), verschillende soorten van fijn Silezi5ch en Boheem5ch, ook Fransch
en Engelsch lijnwaad.
0) Bretagnes (fr.), een 'voortreffelijke 500rt van Fransch linnen.
S) Pachter.
1) t
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lang stand heeft gehouden, kunnen we zien uit een lijst d.d. 19
Maart 1760, van hetgeen diverse handelshuizen te Saffy en St.
Crux, tot aanvulling van 70.000 stukken van achten voor uitgaande rechten op koper, wol en was, meer dan gewoonlijk hebben te betalen aan den keizer.
Hierop komt ook het huis Uhlman en Compo voor en weI met
een bedrag van in totaal 3209 pB. 1), zijnde 1206t pB. meer dan
hetgeen gewoonlijk door de firma betaald moest worden.
Een "Memorien-boekjen weegens het schip "De Anna Dorothea" 2), capitein Jeremias Emmens", deelt ons mede, dat Uhlman deel heeft in dit schip, dat voor gemeene rekening met Jan
Hendrik Smitz, Joseph Meyr Ozenkott en Abraham Acris is uitgerust. De geheele rekening der onkosten bedraagt lJ. 4703, waarvan ieder der deelnemers een vierde deel betaalt. Den 7den Februari 1765 heeft J. H . Smitz, die de boekhouding voert, van Uhlman ontvangen "de somma van een duysent een hondert vijf en
seventig oncen en drie blanquilles 3), voor Zijn E.l part in de onkosten ten behoeven van 't schip "De Anna Dorothea", zegge

lJ. 1175,3.
Dit schip vertrekt 8 December 1764 van St. Crux naar Gibraltar en Londen, den 21sten December arriveert het voor de baai
van Gibraltar, doch door zwaar weer en harden storm verhinderd
in de baai het anker uit te werpen, loopt het te Malaga binnen 4).
Vande verdere lotgevallen van het vaartuig is niets te vinden.
In hetzelfde jaar 1764 ontvangt de consul-generaal, namens
den keizer, een schrijven van den volgenden, uit het Spaansch
vertaalden, inhoud : "S.K.M., dien God beware, laat V weeten,
dat terwijl monsieur Uhlman zigh thans hier bevind, hij aan denselve a deposito gegeven heeft vijf duysend pB. de cordon 5) voor
den tijd van een jaar en dat zulks U.E. strekke tot narigt, als
volgens advis, vermits V.E. consul-generaal is van de H.M. matie en de voorn. Uhlman uwe vice-consul, waaromme S.K.M.
segd, dat U.E. sulx in desselfs memorie zal hebben te noteeren".
') ps. = stukken, hier zijn bedoeld: stukken van achten, een muntsoort.
2) Misschien genoemd naar de dochter van Uhlman?
a) Blanquilles : eene inheemsche muntsoort; voor de waarde ervan zie noot 4 van
pagina 237.
') Volgens een brief uit die stad van den kapitein d.d. 31 December 1764, welk
schrijven 7 Februari 1765 te St. Crux is ontvangen.
0) Een muntsoort.
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Anno 1769 1) vertrekt Uhlman van St. Crux naar Amsterdam,
waar hij eenigen tijd blijft; zijn zaken in Barbarije worden zoolang behartigd door de heeren Ziegenbein en Wilson te St. Crux,
met wie hij correspondentie onderhoudt.
Aan Johan Leonard Schurer worden 14 Augustus 1770 te Amsterdam verkocht ,,8 ceroene 2) barbarijse zoete amandelen, per
waag geleeverd, weegende
1642 U
aff 160" tara 3)
1482 U netto a 115 de 100 U = 1222:6:aff 2 pet. 14 :9 }
I 8._.i waaggeld 13: 11 =
-----1214:6:-"
Een rekening van verliezen, door Uhlman te St. Crux gedurende de jaren 1755-1770 geleden, toont het niet onaanzienlijk
eindcijfer van I} 72644.3 a31} per gulden, is hollands: 124214: 17').
De meeste hiervan zijn het gevolg van het overlijden en bankroet
gaan van Moorsche en Joodsche kooplieden, waar nog geld van
te vorderen was. Ook de plotselinge verhooging van in- en uitvoerrechten kosten hem dikwijls veel geld, terwijl ook eenige
posten voorkomen als: "S.K.M. gelevert volgens zijn order 18000
Ubuskruyt,daerop yeder 100 U I} 20 verlies, bedroegt I} 3600".
"S.K.M. geleevert 1 lading balken en planken, koomende ons
nog 't saldo en niet willen betalen I} 5600".
Van den 12den September 1770 vinden wij de aan Uhlman gezonden afschriften van een drietal rekeningen en we: "verkoopreekeningvan 2000 p8. van achten en ontfangen met 't schip "De
Nancy", cap. J a. Wilson, door de heeren Edward en James Gough
aCadiz aan ons5) geconsigneert voor rekening van den heer Hendk •
Wm. Uhlman a Amsterdam verkogt als voIgt:
Een sack, inhoudende 2000 p8. van achten a I} 9 p. p8. I} 18000
1) 28 Juni 1769.
' ) Seroen, portugeesche benaming der balen, waarin specerijen en drogerijen naar
elders verzonden worden, Oost-indische ongelooide ossenhuid tot het inpakken van
droge waren, b.v. amandelen , indigo enz.
0) Tara of tarra (van het arabisch tarah, van het werkwoord taraha, wegwerpen,
verwijderen) , de aftrek, hetgeen voor de verpakking (vat, zak) van het bruto gewicht
wordt afgetrokken .
' ) Volgensdezeomrekeningweten wij dus 3~ (30ncen) = 12blanquilles = 1 gulden.
S) Ziegenbein en Wilson .
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Onkosten. Voor vragt volgens cogt. ! pct.
lJ. 90
Aan land brengen . . . . • .
12
Provisio 1 pct. . . . . . . .
,,180 lJ. 282
-------,-,--Waarvoor crediteeren de heer Hendk • Wm. Uhlman . . lJ. 17718
Salvo errore."
Voorts een verkooprekening van 3000 pB. van achten, ontvangen met het schip "De Maria Johanna" kapitein Jan Hendrik
Claasen, waarvan het saldo te zijnen voordeele, na aftrek der onkosten, is lJ. 26583, en ten slotte eene rekening van hetgeen geincasseerd is 1) van de schulden, die de heeren Uhlman en Compo bij
het vertrek uit Barbarije nog hadden uitstaan: het ontvangen bedrag was groot lJ. 29704, waarvan echter lJ. 1170 aan onkosten
afgingen.
.
Uit een den 17den van dezelfde maand door Ziegenbein en Wilson uit St. Crux verzonden schrijven blijkt ook, met welke groote
moeilijkheden de invordering der schulden daar te lande gepaard
ging. Twee of drie der schuldenaars werden in de gevangenis gezet, hetgeen echter kosten zonder resultaat veroorzaakte; een andere, Msaudt Abdella, vluchtte zonder iets te betalen, daarom
spraken zij hem in rechten aan en vorderden zijn huis en twee negers; weer een derde, Silhas Mbarck, werd, ook weer met veel onkosten, van Stucka 2) naar St. Crux gebracht en in de gevangenis
gezet, totdat hij borgen had gesteld. En zoo, verzuchten de schrijvers, ware het weI te wenschen, dat aIle schulden in eens konden
worden ingevorderd ten einde remisen te kunnen zenden, maar
de tijden waren zoo slecht, dat er, om zoo te zeggen, geen geld
te krijgen was. Overgaande tot het nieuws daar telandewordtmedegedeeld, dat de Algerijnen in Tetuan een schip hadden opgebracht met meer dan 100 kisten platiljes, welk artikel toen dan
ook onverkoopbaar was, maar dat er nu weer vraag naar was.
Stofgoud was momenteel niet te verkrijgen aangezien er lJ. 21
nieuw geld voor gegeven werd. Met het schip "De Vrouw Johanna", kapitein O. Geers, worden aan hem verzonden 7000
oncen. Op een klacht van Uhlman, dat er aan hem geen remisen
gestuurd worden, antwoorden Ziegenbein en Wilson, dat de remisen aan zijne vrienden waren gezonden, denkende, dat het beter
was de bewuste amandelen aan Uhlman's vrienden te remittee1) Door Ziegenbein en Wilson .
l) Eene stad in Marokko, ten N. O. van bet voorgebergte Nun.
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ren, dan aan hem zelf. Waarop ze er aan toevoegen: "Also U.E.
anders maar meer verlies souden gehad hebben; 't schijnt dat
U.E. vergeeten heeft hoe 't alhier gaat sedert dat U.E. van hier
vertrokken is".
De prijzen in St. Crux der respectievelijke goederen worden in
dit schrijven door Ziegenbein en Wilson als voIgt opgegeven:
If. 64 a 661 de pS.
platiljes
rouanen
100 a 110 de 100 coede.
de 100 coede.
smalle cirassen 1) ,,110
bretagnes
,,27
het paar.
spieo 2)
" 280 a 300 de 100 U.
koperbekkens
" 260 a 270 de 100.
peper
" 280 a 300 de 100 (waarschijnlijk is hier het
U -teeken weggelaten).
nagelen
" 20 a 22 het U.
vermillioen
"lOa 12 het U.
kwikzilver
, , 9 a 10 het U.
veldspiegels
,,3! a 31 het dozijn.
Spaansch groen
,,4
het U.
Ret schrijven vermeldt verder, dat er naar spijkers vraag was
en de goede soort zou wellf. 80 de 100 U kunnen opbrengen.
Voorts had de keizer bevel gegeven, dat al het ijzer en staal aan
hem geleverd moest worden en weI
dun en dik ijzer If. 60 per 150 U en
If. 60 de 100 U .
staal voor
Eene partij aardewerk, door Uhlman gezonden met het schip
van kapitein Claasen, was in Juni voor If. 700 de vier kisten ver-'
kocht; de eene helft te betalen in 4 maanden, de andere helft If.
100 iedere maand; de inkomende rechten bedroegen If. 80. Over
het algemeen was echter de prijs voor aardewerk veellager, dan
die, welke ditmaal bedongen was, aangezien het veel te algemeen ingevoerd werd, door de Fransche kapiteins de grove en
door de Engelsche de fijne soort. Vande eveneens gezonden rouanen zijn 3 pS. voor If. 150 de 100 coede, en het restant voor If. 100
de 100 coede verkocht; de cirassen voor If. 30 de 100 coede de
opium 25 het U en de messen voor If. 16 per dozijn, welke laatste
momenteel maar If. 12 het dozijn zouden halen, omdat eene la') Cira is een siechte, onzuivere soort van Macedonisch katoen.
I) Spico, soms ook spico romana genoemd.
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ding van meer dan 2500 dozijn was aangekomen, behalve nog wat
te Mogodor gelost was.
De prijzen der retouren waren voor:
zoete amandelen lJ. 32 de 100 U.
bitt ere
" 21 a 22 de 100 U.
kopertang
" 921
gom arabicum
,,95
gom senegal
" 130
gom Sandrak, zooals op de markt komt, lJ. 65 a 66 de 100.
olie
,,36
de 100 U.
was
" 197!
de 150 U,
alles contant geld.
oud koper
" 110 a 112! de 100 U
gele corduanen 1)
,,200
de 100 U
roode corduanen
" 550 a 580 de 100 U
N a de mededeeling van Ziegenbein en Wilson, dat de gevraagde
"pennen van steeke1verckens" hem gezonden zullen worden, berichtten zij, dat zij per brenger van den brief hem toezonden een
pak, inhoudende als geschenk 6 paar "pampoeschen" 2), "wenschende dat U .E. deselve met gesondtheyt versleyten moogen. Wij
souden oock eenige aan mejuffrouw U.E. beminde gesonden
hebben, maar David de schoemacker is na Marocco gegaan", en
tevens een zwarten rok, met verzoek, dien aan Cristoffel van Zelle,
op de Achterburgwal bij de Hooiberg, den kleermaker van den afzender, te willen laten bezorgen en na het gereed komen per eerste gelegenheid weer terug te zenden, "also seer benodigt ben".
Dit episte1 wordt besloten met eene lijst van goederen, die kapitein Steenveld geladen heeft:
51500 U arabisch gom,
734 U amberwortels,
31529 " koper tang,
321 " granaatschellen,
16487 " zoete en bittere amandelen,
12 " struisveeren,
13956 " olie,
180 pSs struisveeren,
7457 " was,
971 dozijn gele corduanen,
6199 " gom Sandrak,
2£ dozijn roode corduanen.
889 " oud koper,
1) Corduaan of cordovan, eene zachte ledersoort uit bokke· of geitevcllen; Spaansch
leer, genoemd naar de stad Cordua.
0) Pampoesjes, Marokkaansche soort van schoenen van zeildoek.
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Den 21sten October wordt wederom een schrijven uit St. Crux
verzonden, o. a. inhoudende, dat de prijzen stand houden, behalve die van de peper, welke nu voor If. 270 de 100 U verkocht
wordt. De dato 20 November wordt uit Adi gemeld, dat sedert
tien dagen eene order van den keizer gekomen is, dat niemand, behalve de heeren G. Adams, Mittelholzer & Blount, en Gaetona
tot Mei 1771 amandelen, olie, koren en andere mondbehoeften
laden mag, totdat ieder huis, behalve de bovengenoemden, gebracht heeft,,4 mortieren en 1200 bomben".
De prijzen zijn ditmaal:
zoete anlandegom Sandrak
len
If. 30 de 100 U op de markt If. 67!
bittere
,,21 a 20
koper tang
,,93, a 94,
arabische gom" 105 a 107!
was
" 210 a 212t de
150 U
Guinea gom ,,135 a 140
olie
" 37t a 38
Kapitein Daalbeek heeft geladen:
66470 U zoete en bittere amandelen, 32743 U gom en 2955 U
koper.
Een andere brief, uit Adi d.d. 24 December geschreven, bevat
het bericht, dat de keizer order heeft gegeven, dat al het aangevoerde ijzer en staal vrij verkocht zal mogen worden, indien hem
voor inkomende rechten betaald wordt voor het ijzer If. 12 de 150
U, (in plaats van 15 %), en voor het staal If. 12 de 100 U (in
plaats van 10 %) contant geld in stukken van achten a If. 9.
De prijzen zijn nu als voIgt:
zoete mandelen geen prijs,
bitt ere amandelen geen prijs,
If. 105 a 107! de 100 U
gom arabicum
k
gom Sand
,,73 a 74 de 100 "
gom guinea
141 a 145 de 100
"
oud koper
" 1121 a 115 de 100
koper tang
,,941
de 100
"
gele corduanen
,,200
de 100
"
roode corduanen " 550 a 580 de 100
"
was
" 210 a 215 de 150 "
In den aanvang van het jaar 1771 begeeft Uhlman zich weer
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naar Barbarije 1), ditmaal naar Mogodor 2), waar hem een door
Ziegenbein en Wilson 5 Mei geschreven brief den 8sten van dezelfde maand bereikt. Vanden 28sten October vinden we "een
nota van diverse Ebresche boeken, 16 zoorten, het getal circa 690
stux". Van 21 Februari 1771 tot 6 Augustus is door hem daar aan
uitstaande schulden nog If. 16311 geind, en 31 December weer
If. 3634.
Wanneer Uhhnan terug naar Holland is gegaan blijkt niet,
maar in April 1773 vinden we hem weer in Amsterdam, waar hij,
in Juni een 13 Mei uit Mogador verzonden schrijven ontvangt
•
met de volgende prijzen:
olie
If. 35 a 38 de 100 tI
zoet amandelen
,,45 a 47! de 100 "
bitteren
,,35
de 100 "
koper tang
110
de 100
gom arabicum
,,35
de 100 "
gom Sandrak
,,55 a 60 de 100 "
was
" 230 a 235 de 100 "
De uitgaande rechten van de amandelen zijn ps. 2 per 100 tI en
1 blanql. 3). Een uitgebreider schrijven uit Mogodor van den 6den
Augustus voIgt nu, met o. a. het nieuws, dat de keizer de was verpacht heeft aan de Joodsche kooplieden, zoodat behalvedezeniemand dit artikel in zijn landen durft te koopen; de prijs ervoor te
St. Crux is If. 170, hier If. 175 de 150 tI en ze wordt aan de Chri$.tenen voor If. 200 tegen stukken van achten' ~erkocht. Verder
heeft de keizer aIle blanquilles uit de gebergten laten afschaffen,
"moetende 2 voor een passeeren en d'andere alle d'AdeIla passeeren, zijnde de AdelIa van If. 19 de ducat", en zijn de J oodsche
, kooplieden van St. Crux aIle te Mogodor gekomen ') . Tegenwoordig zijn er geen andere retouren te koop dan:
gom
a If. 33
de 100 tI.
olie
" 37i
de 100
koper
" 105 a 110 de 100 "
1) In verband hiermede zal weI zijn 20 October 1770 voor notaris Wijthoff te A'dam
verieden testament staan .
•) Dat hij zich nu meestentijds in Mogodor ophoudt, zal weI zijn oorzaak vinden in
de opkomst van deze stad ais havenplaats, waartoe de keizer maatregelen had genomen.
") Niet zeer duidelijk, vermoedelijk is bedoeld 2 stukken van achten en I blanquille
de 100 U .
•) Zie noot 2.
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Om allerlei redenen kunnen de retouren voor uitgezonden goederen ditmaal niet goed teruggezonden worden. Ten eerste moeten de uitgaande rechten momenteel contant bij de schaal betaald worden; ten tweede zijn er niet altijd retouren voor costy
te verkrijgen of men moet schadelijke retouren zenden, zoodat men
dan, in plaats van er bij te winnen, er grof op verliest. Dan kan
het ook gebeuren, zooals ditmaal, dat er een zoo groote aanvoer
van courante artikelen is, dat die onverkoopbaar zijn. De schrijvers deelen mede gehoord te hebben, dat er per Anner en Rousman meer dan 150 kisten platiljes aangevoerd zijn en denken dat
er niet een kist van de geheele partij contant verkocht is. Daarenboven is door de verandering van het geld om zoo te zeggen geen
geld in het land.
Van denzelfden datum als bovenstaande brief ontvangt Uhlman ook een epistel van een Moor, Tabb. Brahim Gouglo (eveneens uit Mogodor), die mede zaken voor hem doet en bezig is
schulden voor hem te innen. Deze zendt hem een halve ceroen
linzen, met den wensch, "dat U.E. dezelve met gesondheyt consumeeren mag" en een hoeveelheid stofgoud, met verzoek, deze zoo
voordeelig mogelijk te willen verkoopen en hem, aan het adres van
Ziegenbein en Wilson, daarvoor de volgende goederen te zenden,
verpakt in groene kisten: kleine en groote balanzen met schalen,
zooals ze in de winkels gebruikt worden om specerijen af te wegen,
van 4 U tot 100, lantaarns van hoorn, zooals kapitein Wilson altijd brengt, 10 U thee, 100 U suiker, koperen theeketels, snuifdoozen (beter als voorgaande), sloten, kleine theelepels, en kipmessen, van iedere s09rt wat, tot het beloop van het geld.
Uit een schrijven uit Mogodor 23 September 1773 vallen de volgende prijzen te melden:
If. . 37
de 100 U,
olie
gom
" 27i a30 de 100 'It,
zoete amandelen " 37 a 38 de 100 U,
bittere
"
25 a 26 de 100 U,
koper tang
" 102! a 105 de 100 U.
Twee brieven, beide uit Mogodor verzonden 23 Maart 1774, bereiken Uhlman resp. 30 April en 4 J uni te Amsterdam. In de
laatste wordt medegedeeld, dat voor zeeverzaat tegenwoordig
lOt If. uitgaande rechten betaald moet worden; daarbij is de gewone weg naar Marocco op last van den keizer verboden en moet
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aIles over Saffy gaan en komen, zoodat men momenteel voor een
kameel If. 22 a 25 vracht betaalt, waardoor de zeeversaat moeilijk gezonden kan worden door dit dure transport.
prijzen der
anderen artikelen zijn:
zoete amandelen JI. 45 a. 45! de 100 U,
bittere
" 28
de 100 "
oly, komt weinig
aan de markt
,,33 a 35! de U, daar er geen vraag naar is,
gom Sandk: niet
" 52! a. 53 de 100 U.
schoon
gom
geen prijs.
Een brief van Gouglo, den 30sten Maart uit Mogodor ontvangt
Uhlman 26 Mei in Amsterdam; een schrijven van Ziegenbein en
Wilson d.d. 26 Mei deelt mede, dat de heer Ziegenbein naar Marokko is gegaan met eenige andere kooplieden uit Mogodor wegens
eene aangelegenheid van de J oodsche kooplieden aldaar met het
gouvemement, om effect en te zien secureeren. Het laatste schrijyen, dat wij hier nog vermelden, is uit Mogodor d.d. 10 October
1774 en behelst de mededeeling, dat de retouren dit j aar zeer hoog
zijn; bittere amandelen zijn reeds op If. 44 per 100 U gestegen,
maar nu weer op If. 40 gedaald,
zoete amandelen If. 42! a. 44 de 100 U,
koper
" 106
de 100 U,
was
" 195 a. 200 de 100 U.
Uitgaande rechten 24 pB. van achten .
. Ten slotte wordt hier in medegedeeld, dat de geheele commercie den 25sten September naar Miquenez veI!rokken was, en eveneens de heer Wilson, om te trachten van den keizer wat verlichting voor den handel te verkrijgen.

De

VERSLAG VAN HET BESTUUR OVER HET JAAR 1922.

Door het overlijden van mr. S. Muller Fzn. heeft de vereeniging
een groot verlies geleden. Mr. Muller stelde veel belang in het werk
der vereeniging; door het verleenen van zijn steun heeft hij de oprichting ervan in hooge mate vergemakkelijkt en in latere jaren
heeft hij zijne belangstelling in den arbeid der vereeniging onverzwakt gehandhaafd. Zijne deskundige adviezen hebben het bestuur menigmaal den juisten weg ge~ezen en vooral bij het voorbereiden van wetenschappelijke uitgaven is zijn veel omvattende
kennis van groote waarde geweest.
Met grooten weemoed herdenkt het bestuur hier het heengaan
van Mr. S. Muller Fzn., zijn onder-voorzitter.
In het vorige jaarverslag kon nog tijdens het ter perse gaan melding gemaakt worden van de kans, dat de vereeniging in het gebruik van een nieuw archiefgebouw zou worden gesteld. Inderdaad is dit ook geschied. Uiterlijk op 1 October 1922 moest het
oude gebouw ontruimd zijn; slechts eenige weken te voren had het
bestuur van het ge.rneentebestuur van 's-Gravenhage de mededeeling ontvangen, dat dit bereid was een jaarlijksche subsidie aan de
vereeniging toe te kennen, daar het niet in de gelegenheid was een
ander voor archiefgebouw geschikt gemeentegebouw in gebruik af
te staan. Dit subsidie stelde de vereeniging in staat de beschikking
te krijgen over een ruim huis, en voorts daaruit de hoogere onkosten te bestrijden, die ten laste der vereeniging zouden komen (belasting,onderhoud enz.). In overleg met de Archief-commissie
werd voor den tijd van tien jaren het perceel Prins Mauritslaan
53 gehuurd, dat voor deze huurperiode voldoende ruimte
schijnt bieden voor het plaatsen van nieuw verworven archieven. Behalve de veel ruimere behuizing, waardoor het
mogelijk is geworden de archieven meer systematisch bijeen
te plaatsen, is een der groote voordeelen van het nieuwe gebouw, dat het door centrale verwarming verwarmd wordt,
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wat voor eene goede bewaring der archiefstukken wenschelijk is.
Het bestuur heeft den steun van het gemeente-bestuur zeer op
prijs gesteld en maakt hier tevens gaarne melding van de medewerking, die het tijdens de besprekingen bij den Directeur van den
Dienst voor Kunsten en Wetenschappen, dr. van Gelder, heeft
ondervonden.
De financieele aangelegenheden der vereeniging schijnen zich
daarentegen minder gunstig te zullen ontwikkelen. Door de heerschende malaise is niet alleen het aantalleden in het afgeloopen
jaar eenigszins verminderd, maar vooral zijn de grootere jaarlijksche donaties aan het Publicatiefonds vrij aanzienlijk achteruitgegaan. Bovendien is op de begrooting van het departement van
Arbeid, Nijverheid en Handel de jaarlijksche subsidie voor de vereeniging van 13750.- op 12500.- teruggebracht, terwijl het bovendien niet onwaarschijnlijk schijnt, dat dit bedrag nog verder
zal worden verlaagd. Het bestuur verttouwt, dat het hiertoe niet
zal komen, omdat de toestand der vereeniging daardoor in financieel opzicht buitengewoon moeilijk zou worden.
In elk geval heeft het bestuur in al zijn ultgaven de uiterste zuinigheid betracht, zoodat ook het aangaan van eene pensioenverzekering voor de beambten der vereeniging dit jaar niet tot stand
konkomen.
De vereeniging werd door de medewetking van een aantal corporaties in staat gesteld het den Hansischen Geschichtsverein mogelijk te maken het tweede deel van de "NiederHindische Akten
und Urkunden zur Geschichte der Hanse und zur deutschen Seegeschichte", bewerkt door prof. dr. R. Hapke, te publiceeren. In
den aanvang van 1923 is dit deel verschenen.
Het aantalleden daalde van 522 tot 490. Bovendien telde de
vereeniging twee cotrespondeerende leden, zes donateurs, 19 donateurs voor het leven, alsmede 49 donateurs voor het Publicatiefonds. Het geheele aantal bedroeg dus '566, tegen 610 in 1921 .
Het aantal donateurs voor het Publicatiefonds daalde van 62
tot 49.
Door de ledenvergadering, 27 Mei 1922 te Amsterdam gehouden, werd als nieuw lid van het bestuur prof. dr. Z. W. Sneller,
hOogleeraar aan de Handels-Hoogeschool te Rotterdam, benoemd.
De aftredende leden werden herkozen.
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Tot lid van den Raad van Advies werd de Heer Edo Fimmen, te
Amsterdam, gekozen.
Het door den directeur uitgebrachte verslag voIgt hierachter.
Aldus vastgesteld in de ledenvergadering van 24 Maart 1923.
Het bestuur van het Nederlandsch
Economisch-Historisch Archief,
G. W. KERNKAMP l
N. W. POSTHUMUS,

Voorzitter.
Ie Secretaris.

JAARVERSLAG VAN DEN DIRECTEUR.

Een groot deel van het jaar 1922 ging voorbij met het wachten
op een nieuw archiefgebouw. De geringe ruimte in het oude gebouw deed het wenschelijk schijnen met het verwerven van nieuwe archieven te wachten tot over meer plaatsruimte kon worden
beschikt. Vandaar, dat slechts enkele kleinere archieven verkregen werden. In het nieuwe j aar is deze stilstand weer ingehaald en
zijn reeds verschillende toezeggingen van belangrijke archieven
ontvangen. Het nieuwe gebouw werd met ingang van 1 October
1922 betrokken. De grootere ruimte er in heeft het mogelijk gemaakt afzonderlijke vertrekken voor bij elkaar behoorende archieven te reserveeren. De indeeling is thans aldus. Eerste verdieping: Kamer 1. Directeurskamer; 2. Bibliotheek; 3. Archieven
van levensverzekering-maatschappijen; 4. Opslagruimten.
Tweede verdieping: 5. Bureau; 6. Jaarverslagen; 7. Archieven
van bankinstellingen enz.; 8. Archieven van bankinstellingen
enz.; 9. Documentatie.
Derde verdieping: 10. Archief-van Stolk; 11. Vakbladen; 12.
Archieven van vakvereenigingen; 13. Archief der firma Loopuyt;
14. Archief der Maatschappij van Nijverheid.
Vierde verdieping: 15. Archief Inktfabriek en Rozenburg; 16.
Publicaties der vereeniging; 17. ArchiefTelders & Co.; 18. Kleinere aanwinsten.
Eenereeksnieuweijzerenrekkenwerdeninhetgebouwgeplaatst.
Het aantal nieuwe archieven bedroeg zes, n.1. :
1. De boeken van notaris Tak te Middelburg, door bemiddeling
van den heer Roodenburg aldaar.
2. Het archief van een windoliemolen te Workum, door bemiddeling van mr. Sluiterman, te Leeuwarden.
3. Het archief van de Algemeene Maatschappij voor Handel en
Nijverheid te Rotterdam. Deze vennootschap heeft tot de
eerste modeme banken in ons land behoord; haarwerkzaamheid valt voomamelijk in de jaren 1853-1863. Het archief is
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niet compleet. Door bemiddeling van Dr. H. M. Hirschfeld, te
Rotterdam, heeft de Directie der Rotterdamsche Bankvereeniging deze stukken afgestaan.
4. Van de afdeeling Rotterdam van den Bond van Fabrieksarbeiders werden de archiefstukken over de j aren 1901-1916 on tvangen. (Bijlage I.)
5. De Vereeniging van Instrumentmakers der Rijkstelegraaf
"Electra" zond haar archief over de jaren 1903-1916. (Bijlage II.)
6. Ret hoofdbestuur van den Straatmakersbond te Rotterdam
stond zijn archief over de j aren 1918-1922 ter plaatsing af
(Bijlage III), waarin tevens de archieven van de Gemeentestraatmakersvereeniging "Hulp bij Ziekte" (1892-1910) (Bijlage IV) en van de Gemeente-straatmakersvereeniging "Plicht
naast Recht" (1910-1917) (Bijlage V), beide te Rotterdam,
aanwezig bleken.
7. Voorts werd eene aanvulling ontvangen van het archief der
Nederlandsche Maatschappij voor Handel en Nijverheid (Mij.
van Nijverheid) over de jaren 1899-1912.
8. Ret rekening-courant boek van het schip "Maria en Elisabeth", overhetjaar 1873.
9. Eeneobligatie,groot 100 Rijksdaalders, uit Nederlandsch-Indie
uit het jaar 1814.
De afdeeling Documentatie werd gecompleteerd door tal van
aanvullingen, verkregen van de Koninklijke Bibliotheek.
De afdeeling jaarverslagen breidde zich belangrijk uit. Een aantal oude jaarverslagen werd aan de verzameling toegevoegd.
De afdeeling kranten onderging dit jaar eene aanzienlijke uitbreiding door de toezending van een groot aantal oudere vakbladen door het Centraal Bureau voor de Statistiek
Ret aantal werken, waarmede de historisch-economische bibliotheek werd vermeerderd, bedroeg 127. In het geheel bedraagt
thans het aantal titels en verwijzingen 4372.
Door een aantal bezoekers, waaronder eenige studenten der
Handels-Hoogeschool, werd van de archieven en de bibliotheek
gebruik gemaakt; herhaaldelijk bleek dat de bibliotheek in het bezit is van een aantal zeldzame werken, die elders niet aanwezig
zijn. Onderzoekingen werden o.a. ingesteld naar de Geschiedenis
van het Etablissement Fijenoord, naar den bouwvan schepen door
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dezelfde maatschappij, naar den treinenloop gedurende den krisistijd, naar de geschiedenis van het cooperatie-wezen in Nederland,
naar de geschiedenis van den Kopermolen van Zach. Kemper te
Vaassen enz. Een aantal archiefstukken werd naar andere archieyen uitgeleend.
De commies, de Heer P. H. van Reedt Dortland, hield zich v66r
de verhuizing bezig met het voorloopig ordenen en beschrijven
van het zeer omvangrijke archief der Maatschappij van Nijverheid; beschreven werd het tij dvak 1777-1888. Door de verhuizing, die twee a drie maanden in beslag nam, werd dit werk onderbroken. Hij bleef voorts met de zorg voor de huishoudelijke zaken
belast.
Mejuffrouw L. W. Goudswaard copieerde een groot aantal stukken betreffende de handelspolitieke verhoudingen tusschen Nederland, Frankrijk en Pruisen. Zij bleef verder belast met het inschrijven der aangeboden en gekochte boekwerken. Mejuffrouw
W. van der Burg had de zorg voor het aanvragen en completeeren
van de jaarverslagen van naamlooze vennootschappen, Kamers
van Koophandel, cooperatieve vereenigingen enz. en het op kaart
brengen daarvan. Beide dames hielden zich na de verhuizing bezig
met eene voorloopige sorteering van de van het Centraal Bureau
voor <f Statistiek verkregen periodieken van werknemersorganisaties, later nog aangevuld door gelijksoortige periodieken van
werkgeversorganisaties, verkregen van de Koninklijke Bibliotheek.
De beambten verrichtten ook dit jaar hun werk met grooten
ijver.
De Algemeene Rijksarchivaris, prof. mr. R. Fruin, verplichtte
de vereeniging door het overbrengen van stukken uit het depOt
van het Algemeen Rijksarchief naar het Archief ook in het afgeloopen jaar te vergemakkelijken.

INVENTARISSEN
BIJLAGE I

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF DER NEDERLANDSCHE VEREENIGING VAN FABRIEKSARBEIDERS, VAKGROEP DRANKBEREIDERS, AFDEELING ROTTERDAM II,
In 1899 werd te Rotterdam de Bierbrouwerswerkliedenvereeniging
"Door Vereeniging Verbetering" opgericht, die bij K. B. van 22 October
1900 (A) rechtspersoonlijkheid verkreeg. Uit deze plaatselijke yereeniging
ontwikkelde zich de landelijke Algemeene Nederlandsche Bierbrouwersgezellenbond, gevestigd te Rotterdam, erkend bij K. B. van 12 December
1903, waarvan zij de afdeeling Rotterdam vormde (B).
Door opname van de arbeiders in de mineraalwaterfabricage ontstond in
1907 de Algemeene Nederlandsche Bond van Werklieden in Alcoholhoudende en Alcoholvrije dranken, goedgekeurd bij K. B. van 23 October
1907, waarvan "D. V. V." de afdeeling Rotterdam bleef (C). Gestadige
groei noodzaakte in 1910 den naam te wijzigen in: Algemeene Nederlandsche Bond van Arbeiders(sters) in de Drankindustrie, waarvan goedkeuring volgde bij K:B. van 15 Mei 1911 (D). Tenslottevolgdein hetjaar 1919
opname in de Nederlandsche Vereeniging van Fabrieksarbeiders als vakgroep: Drankbereiders, afd. Rotterdam II (E).
A. Bierbrouwerswerkliedenvereeniging "Door Eendracht Verbetering",
1899-1903.
I. Algemeen.
1. Statuten.
II. Secretariaat.
2. Verzonden stukken. Brievencopieboek 21 October 1901-1 Juli
1909.
3. Ingekomen stukken. Brieven 1900--1903.
B. Algemeene Nederlandsche Bierbrouwersgezellenbond, afdeeling Rotterdam "D. V. V.", 1904--0c,t ober 1907.
I. Algemeen.
4. Statuten.
II. Secretariaat.
5. Ingekomenstukken. Brieven 1904--0ctober 1907.
C. Algemeene Nederlandsche Bond van Werklieden in Alcoholhoudende
en Alcoholvrijedranken, afd. Rotterdam "D. V. V.", November 1907Mei 1911.
1. Algemeen.
6. Statuten.
7. Jaarverslag: 7e (1909).
II. Secretariaat.
8. Verzonden stukken. Brievencopieboek 14 Juli 1909-22 Mei
1916.
9. Ingekomen stukken. Brieven November 1907-Mei 1911.

XXXVI

INVENTARISSEN

D . Algemeene Nederlandsche Bond van Arbeiders(sters) in de Drankindustrie, afd . Rotterdam "D. V . V .", Juni 1911-Juni 1919.
1. Algemeen.
10. Statuten.
11. Jaarverslagen: 9e-lOe (1911-1912) en 13e (1915).
1I. Secretariaat.
12. Ingekomen stukken . Brieven Juni 1911-Juni 1919.
E . Nederlandsche Vereeniging van Fabrieksarbeiders, vakgroep Drankbereiders, afd . Rotterdam 11 (opgericht 1919).
13. Ingekomen stukken. Brieven Jull 1919-1920.
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INVENTARIS ,VAN RET ARCRIEF VAN DE VEREENIGING
..ELECTRA", OPGERICRT DOOR DE INSTRUMENTMAKERS DER
RIJKSTELEGRAAF.
De vereeniging "Electra" bestond van 28 Januari 1903 tot 1 Mei 1917.
Zij streefde in het bijzonder naar verbetering van de positie voor de instrumentmakers der Telegrafie.
In Juni 1917 werd de vereeniging ontbonden, en sloten de leden zich bij
de groote vakbonden van Post-, Telegraaf- en Telefoonpersoneel aan.
I. Algemeen .
1. Statuten. Goedgekeurd bij K. B. van 22 Augustus 1903. Gewijzigd 14 Augustus 1907.
2--3. Ledenboeken.
2. 1903--1915.
3. 1903--1915, alphabetisch.
4--7. Notulenboeken der algemeene vergaderingen, mede bevattende de jaarverslagen.
4. Januari 1903--April 1907.
5. Jull 1907--October 1910.
6. Januari 1911--Januari 1913.
7. Februari 1913--October 1915.
~9. J aarverslagen . .
8. Gedrukteverslagen 1905, 1906, 1908, 1914.
9. Verslag 1915 in handschrift.
II. Bestuur.
10. Notulenboek der bestuursvergaderingen Augustus 1910--Maart
1914.
11--19. Secretariaat.
11--12. Verzonden stukken.
11. Verkorte inhoud der verzonden brieven, 1903--1911.
12. Copieboek 1912--Mei 1917.
13--19. Ingekomen stukken.
13. Verkorteinhoud deringekomen brieven, 1903--1917.
14. Brieven 1903--1911.
15. Brieven 1912--1913.
16. Brieven 1914.
17. Brieven 1915.
18. Brieven 1916.
19. Brieven 1917.
20--21. Financien.
20. Contributieboek 1903--1909.
21. Contributieboek 1910--1917.
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III. Diversen.
22. Salarisacties 1910-1923.
23. Statuten van zustervereenigingen.
24. Jaarboekje van den Nederlandschen Bond van P.-, T.- en T.-beambten ..de Post", 2-11, 16--17.
25. Brochures.
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INVENTARIS VAN RET ARCRIEF VAN RET ROOFDBESTUUR
VAN DEN ALGEMEENEN NEDERLANDSCREN STRAATMAKERSBOND TE ROTTERDAM.
Nadat de vroegere plaatselijke organisaties van straatmakers in de
bond en van gemeentewerklieden waren overgegaan, deed de wijze, waarop
bier en daar hun speciale belangen behartigd werden, ontevredenheid ontstaan; het royement van eenige straatmakers te Rotterdam door de afdeeling van den Bond van Werklieden in Openbare Diensten aldaar "wegens lidmaatschap vaneene vakvereeniging" , was te Rotterdam aanleiding
tot afscheiding.
De nieuwe vakvereeniging was de Rotterdamsche gemeente-straatmakersvereeniging "Plicht naast Recht", opgericht 9 Maart 1910, als omzetting van de sinds 1892 bestaande gemeente-straatmakersvereeniging
"Rulp bij Ziekte".
Van het bestuur van deze vereeniging ging het initiatief uit tot oprichtingvanden Algemeenen Nederlandschen Straatmakersbond", die vooral
toeloop kreeg van de straatmakers van het platteland. Dit had plaats op 1
September 1917; koninklijke goedkeuringvolgde 6 Maart 1918.
Ret Nederlandsche Vakverbond, waarbij de bond zich aansloot, stelde
als eisch samensmelting met eene vakvereeniging, die soortgelijke belangen
behartigde (evenwel zonder een termijn te stellen); in aanmerking voor
deze samensmelting kwamen: de Nederlandsche Bond van Werklieden in
Open bare Diensten en Bedrijven, en de Algemeene Nederlandsche Grondwerkersbond.
De leden verwierpen in 1921 fusie met eerstgenoemden bond, en in 1922
die met den Grondwerkersbond, hoewel met laatstgenoemden bond nauwe
betrekkingen worden onderhouden.
Ret orgaan van den Bond is het maandblad "de Straatmaker" . Instellingen zijn: werkloozenkas, ziekenfonds, uitkeering bij overlijden en staking. De Bond heeft verder een arbeidsbemiddelingsbureau enneemtuitvoering van straatwerk op zich.
De Bond is aangesloten bij den Intemationalen Gewerkschaftsbund .
I.

1-3. Algemeen.
1. Statuten en reglement 1917.
2 . Aangiften lidmaatschap 1919-1920.
3. Arbeidscontracten afgesloten 1919-1921.
II. 4--27. Bestuur.
4--6. Algemeen .
4. Onderlinge correspondentie der hoofdbestuursleden 1917-1921.
5. Dossier ontslag Oschatz als secretaris 1921 .
6. Ontvangen stukken wegens Bondsraadlidmaatschap van het Nederlandsch Vakverbond. 1922.
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7-21. Secretariaat.
7. Dossiers correspondentiemetden Directeur-Generaal van den AIbeid betreffende ten uitvoerlegging van de AIbeidswet 1919.
8--12. Verzonden stukken:
8. Algemeen . 1917-1921.
9. Aan de afdeelingen 1917-1922.
10. Aan het Nederlandsch Vakverbond 1919-1920.
11. Aan gemeentebesturen 1919-1920.
12. Aan patroons bond en 1917-1921.
13--21. Ingekomen stukken:
13. Algemeen 1917-1921.
14. Van de afdeelingen. 1917-1921.
15. Van het Nederlandsch Vakverbond 1919-1922.
16. Van andere organisaties. 1919-1921.
17. Van den Algemeenen Nederlandschen Grondwerkersbond. 1919
-1922.
18. Van de Centrale van AIbeidersjeugdvereenigingen. 1922.
.
19. Van gemeentebesturen . 1918--1920.
20. Van het Centraal Bureau van de Statistiek. 1919-1921.
21. Van buitenlandsche organisaties. 1918--1921.
22-28. Financieel beheer.
22. Financieele overzichten 1919-1921.
23. Contributieafdrachtstaten van de afdeelingen 1918--1920.
24. Contributiekaarten. 1920.
25. Contr6le-staten voor militairen. ziekte- en werkloosheidszegels
1920.
26. Lijsten van door de afdeelingen aangevraagde en daaraan verzonden zegels 1920.
27. Staten betreffende extra-afdracht 1920--1921.
28. Quitanties 1918--1921.
III. 29-42. Instellingen .
29-34. 0rgaan.
29. Ingekomen stukken 1920--1922.
30. Verzameling van couranten. brochures en strooibiljetten 1906-1920.
31. Courantenknipsels z. j.
32. Polemieken met andere bladen 1921.
33. Persberichten van den Intemationalen Gewerkschaftsbund 1922.
34. Correspondenzblatt des Algemeinim Deutschen Gewerkschaftsbundesjrg.30--32.1920-1922.
3~2. Werkloozenkas.
35. Reglementen 1919-1921.
36. Correspondentie betreffende uitkeering 1920--1921 .
37. Overzichten betreffende werkloosheid. 1920.
38. Staten van bijdragen voor de werkloozenkas 1921.
39. Staten van uitkeeringen uit de werkloozenkas 1921.
40. Werkloosheidskaarten. afdeelingsgewijs 1919-1921.
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41. Werkloosheidskaarten volgens ledenlijst, z. j.
42 . Ontslagbewijzen bij werkloosheid 1920-1921.
IV. 43 . Statistiek.
43 . Verzameling loonbriefjes van straatmakers 1908-1920.
V . 44. De vakvereeniging a ls werknemer.
44 . Bondsstraatwerk 1921.
VI. 45-47. Diversen .
45. Arbeidsvoorwaarden 1919-1921.
46. Gemeentelijke werkliedenreglementen 1906--1920.
47. Verslagen van vakvereenigingen 1918-1922.

BIJLAGE IV

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF DER ROTTERDAMSCHE GEMEENTE-STRAATMAKERSVEREENIGING "HULl> BIJ ZIEKTE"
TE ROTTERDAM, 1892-9 MAART 1910.
Deze vereeniging is in 1910 omgezet in de straatmakersvereeniging
"Plicht naast Recht" (Zie hieronder Bijlage V).
1. Ingekomen stukken 1903---Maart 1910.

BIJLAGE V

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF DER ROTTERDAMSCHE GEMEENTE-STRAATMAKERSVEREENIGING "PLICHT NAAST
RECHT", TE ROTTERDAM, 1910-1917.
Van deze vereeniging is in 1917 het initiatief uitgegaan tot de oprichting
vanden ",Algemeene(n) Nederlandsche(n) Straatmakersbond" (Ziehierv66r
onder Bijlage III).
1. Verzonden stukken 1914--1916.
2. Ingekomen stukken 1910-1917.

XLII

INVENTARISSEN

BIJLAGE VI

SUPPLEMENT-INVENTARIS VAN HET ARCHIEF DER AFDEELING AMSTERDAM VAN DEN ALGEMEENEN NEDERLANDSCHEN BOND VAN ARBElDERS(STERS) IN HET BAKKERS-,
CHOCOLADE- EN SUIKERBEWERKINGSBEDRIJF.
(Aanvulling van den inventaris, afgedrukt in deel VII, bIz . LXXIV, van
het Economisch-Historisch Jaarboek, Bijlage X) .
I . Bakkersgezellenbond Afd . Amsterdam.
1a. Ledenlijst 190B.
IV. Algemeene Nederlandsche Bond van Arbeiders(sters) in het Bakkers-,
Chocolade- en Suikerbewerkingsbedrijf, afdeeling Amsterdam.
34a. Ledenlijst 1909.
70 . (Wijziging) 1920. nos. 1-17: I. huishoudelijke zaken; 2. vakgroep bakkers; 3. vakgroep broodbewrgers; 4. vakgroep banketbakkers; B. ontslagkwesties; 9. werkgeversorganisaties ; 12. andere organisaties in het bedrijf; 13. gemeentelijke arbeidsbeurs en
werkloozenfonds; 15. bondspenningmeester; 16. Amsterdamsche
bestuurdersbond; 17. Cooperatie "De Dageraad".
70a . 1921. nos . 1-28: I. huishoudelijke zaken; 2. handelsberichten;
3 . Amsterdamsche bestuurdersbond; 4. Amsterdamsche acties;
5. aspiranten ; 6. afgevoerde leden; 7. praktijk van de Arbeidswet; B. arbeidsovereenkomsten; 9. propaganda; 10. buiten-afdeelingen ; 11 . arbeidsinspectie; 12. huishoudelijke zaken Amsterdam II; 13. bodekwesties ; 14. banketbakkersgezellen; 15. banketbakkerspatroons; 16. broodbezorgers; 17. bakkerspatroons;
lB. hoofdbestuur; 19. algemeene vergadering; 20. districtsbetooging ; 21. arbeidsbeurs; 22 . adressen van bestuurders en vertrouwensmannen; 23. penningmeester; 24. maandstaten (inkomsten
en uitgaven); 25 . maandstaten (contributie en afdracht); 26.
werkgeversverklaringen werkloosheid ; 27. werkloozenverzekering; 2B. diversen.
70b. 1922. No . .! : Werkloosheidsuitkeering en controle.
70c . In behandeling genom en zaken, klachten enz. Juni 1919--Decem ber 1921.
72a. Kasboek 1919-1920.
72b. Kasboek 1921-1922.
72c. Kasboek voor verrekening met het hoofdbestuur 1921.
75a . Contributieregister 1910-1911.
75b. Contributieregister 1911-1912.
77a. Wijkboekjes der boden, 1921.
79a. Zegels en geldafdracht bode 1921 .
79b. Verkoopzegels fabriekscommissies 1920.
86a. Administratie zegelverkoop voor "Het Volk" 1919.
86b . Bijdragen ziekenfonds 191B.
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BI]LAGE VII

SUPPLEMENT-INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET
HOOFDBESTUUR VAN DEN 1 SEPTEMBER 1904 OPGEHEVEN
"NEDERLANDSCHEN BOND VAN CACAO-, CHOCOLADE- EN
SUIKERBEWERKERS, KOEK- EN BANKETBAKKERS.
(Aanvulling op den inventaris, afgedrukt in deel VII, bIz. LXXIX van bet
Economiscb-Historisch Jaarboek, Bijiage XI.)
4. Statuten, (voorgesteld October 1899, vastgesteld Maart 1900. (Hierbij: Statuten weerstandskas 1902).

JAARVERSLAG DER COMMISSIE VOOR DE
PUBLICATIEN.

1. Samenstelling der Commissie. Door het overlijden van mr. S.
Muller Fzn. leed de commissie een groot verlies. Zijn plaats zal
moeilijk vervuld kunnen worden.
2. Economisch-Historisch J aarboek VIII. In verb and met de
tijdsomstandigheden was het jaarboek van kleiner omvang dan
voorgaande jaren. De commissie zal naar nog grootere bezuiniging
streven. Wenschelijk zal het zijn, dat de inzenders voortaan de
extra-correctiekosten, die door hunne schuld ontstaan, zullen vergoeden, terwijl de copie in goed leesbaar schrift zal moeten worden ingeleverd.
3. Buitenlandsche Handelspolitiek van Nederland in de negentiende eeuw. Ret derde deel dezer publicatiewerd, behoudens de inleiding, gehee1 afgedrukt. Ret kan nog in de eerste helft van dit
jaar aan de leden worden toegezonden. De bescheiden betreffende
de handelspolitieke verhoudingen tusschen Nederland en Pruisen
en de overige Duitsche staten tot het jaar 1833, toen de oprichting van den Zollverein plaats Yond, zijn in dit deel opgenomen.
Ook over de v66rbesprekingen aangaande de totstandkoming der
Mainzer-Conventie (Rijnvaart-acte) bevat het een aantal stukken.
In voorbereiding is het vierde deel, dat de relaties op het gebied
der handelspolitiek tusschen beide staten tot ongeveer het jaar
1851 zal bevatten; de onderhandelingen betreffende het sluiten
van het scheepvaartverdrag met Pruisen in 1837 en het handelsverdrag met den Zollverein in 1839 zullen erin worden opgenomen. Ret slot van het Duitsche materiaal zal misschien nog een
deel vragen.
In den loop van het jaar heeft de bewerker opnieuw onderzoekingen te Parijs ingesteld ten einde te trachten het zeer onvolledige materiaal aan te vullen. Inderdaad is het gelukt ditmaal een
aantal stukken in het archief van het Ministere du Commerce te
vinden, die sinds kort in den inventaris beschreven waren; boven-
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dien werden enkele kleinere aanvullingen uit de politieke registers
verkregen. Maar ook aldus aangevuld blijft het materiaal groote
gapingen vertoonen; het is echter niet onmogelijk, dat in de archieven van den Directeur General des Douanes, waarop sinds
kort de directeur des Archives du Ministere des Affaires Etrangeres, de heer Georges Espinas, de aandacht van prof. Posthumus
heeft gevestigd, alsnog eenige aanvullingen worden gevonden.
Een hernieuwd onderzoek te Parijs zal derhalve nog noodig
zijn.
In verb and met de voorbereiding van de Oostenrijksche bronnen werd Weenen bezocht. Het materiaal bleek daar zeer verspreid en onvolledig te zijn. Hetgeen gevonden werd op het Haus-,
Hof- und Staatsarchiv te Weenen is reeds gecopieerd. Zeer omvangrijk is het niet.
Waarschijnlijk zal in dit jaar een aanvang gemaakt worden met
het onderzoek in de archieven te Londen en te Brussel, alsmede
met een aanvullend onderzoek in een der andere nog niet bezochte
hoofdsteden.
4. Confusion de Confusiones van]. de la Vega. In den loop van
dit jaar is, tot voldoening der commissie, de vertaling van den
Spaanschen tekst gereed gekomen. N aar het oordeel van deskundigen is de vertaler, dr. G. ]. Geers te Enschede, erin geslaagd
eene goede vertaling te leveren. N a ontvangst van het vertaalde
werk is de tekst onverwijld aan den bewerker, dr. M. J. F. Smith,
te Rotterdam, gezonden. De Commissie hoopt, dat het hem mogelijk zal zijn in dit jaar het werk, voorzien van eene algemeene inleiding, persklaar bij haar in te leveren.
5. De Nederlandsche ceramiek. In den stand dezer pUblicatie
kwam weinig verandering. Evenals vorige jaren werd, voor zoover
de werkzaamheden het toelieten, met het copieeren door de
schrijfmachine van protocollen van Delftsche notarissen voortgegaan.
6. De Nederlandsche scheepvaartstatistiek sinds de Ise eeuw. In
verband met de aanvaarding van zijn nieuwen werkkring ontbrak
aan prof. Sneller de gelegenheid zich veel met deze publicatie bezig te houdeQ; deze vertrouwt echter in het nieuwe jaar hiertoe
meer tijd te zullen hebben.
7. De suiker-cultuur in Nederlandsch-Indie. Een voodoopig
aanbod een aantal stukken aangaande de geschiedenis dezer cul-
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tuur te bewerken, bereikte de commissie. Eene beslissing hierover
is nog niet genom en.

N amens de Commissie voor de Publicatien:
G. W. KERNKAMP,
S. VAN BRAKEL.
H. BRUGMANS.

VooTzitteT.

H. E. VAN GELDER.
N. W. POSTHUMUS,

Secretaris.

BEG ROOTING VOOR HET JAAR 1923

ONTVANGSTEN.

A. Gewone ontvangsten:
1. Contributie van 489 leden . . .
2. Contributie van donateurs . . .
3. Contributie van 30 nieuwe leden
4. Donateurs voor het leven . "
5. Verkoop Jaarboek en Werken . . '
6. Giften in geld . . . . . . . .
7. Subsidie 'van het Departement van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen . . . . . . . . . . .
8. Subsidie van het Departement van
Arbeid . . . . . . . . . . . .
9. Subsidie van de Gemeente 's-Gravenhage . . . . . . . . . . .

f 5.868.200.360.- p.m.
25.7.50

- 3.750.- 2.500.4.500.-

f 17.210.50
10.
11.
12.

13.

B. Buitengewone ontvangsten.
,(P ubI i cat i e f 0 n d s):
Contributie donateurs. . . . .
f 4.075.Nieuw toegetreden donateurs
100.Subsidie voor de uitg. betr. de Buitenlandsche handelspolitiek (Dep.
van Buitenlandsche Zaken)
- 2.700.Rente . . .
250.-

f 7.125.Totaal
N adeelig saldo .
Algemeen totaal

- 24.335.50
- 2.831.51
- 27.167.01
UITGAVEN.

A. Gewone uitgaven.
I. Algemeen:
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I. Secretariaat :

1e Secretaris .
2e Secretaris .
2. Toelage Directie voor Bureaukosten.
3. Penningmeester
4. Drukwerk .

II. Gebouw:
5.
6.
7.
8.
9.
10.
II.

12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

Gebouw (Huur)
Schoonhouden .
Licht.
Vuur .
.
Onderhoud
Glazenwasschen
Waterleiding .
Telefoon
Tuinonderhoud
Inrichting.
Algemeen
Stoken
Gas.
Belastingen

t

150.-

50.200.140.-

125.-

t

t

665.-

3.625.300.15.-

450.-

50.15.22.80
102.15.200.200.156.25.100.-

- 5.275.80
III. 19. Archieffonds.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31 .

IV. Archief:
Documenten.
.
Bibliotheek
.
Afdeeling Documenten
.
Vervoerkosten . ,
Reis- en verblijfkosten.
Onderhoudkosten, bindwerk enz.
Bureaubehoeften.
Drukwerk . .
. .
Archiefinrichting.
.
Onderhoud schrijfmachines
Assurantie.
.
Archiefcommissie. . . . .

100.-

t

150.250.-

100.100.250.-

100.350.-

75.800.-

50.30.50.-

- 2.305.-
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V. Personeel:

32.
33.
34.
35.

Salarissen . .
Beambte . .
Zegels ouderdomsrente
Pensioenfonds . .

t

1923

XLIX

4.579.18

- 1.400.90.200.-

t
36.

37.

39.
40.

43.
44.

45.
46.
47.
48.
49.
50.

6.269.18

VI. Publicatien:
A. Commissie voor de Publicatien.
25.Bureaukosten . . . . . . . . . t
Reis- en verblijfkosten . . . . . 50.B. 38. Economisch-Historisch
- 3.800.J aarboek IX. .
Honorarium id. . . . . .
175.Overdrukken
100.C. 41. Leemtenoverzicht
200.VII. 42. Onvoorziene uitgaven

- 4.350.400.-

Totaal . . . . . . . .

t 19.364.98

B. Buitengewone uitgaven.
(P ubI i cat i e f 0 n d s) :
Copieerwerkzaa.mheden
Publicatie Buitenlandsche Handelspolitiek van Nederland III
(tweede termijn) (Werken IV) . .
Confusion de Confusiones (Werken V) . . . . . . . . . . . .
Honorarium id. .. . . . . . .
Honorarium vertaling (laatste terIlliJn) . . . . . . . . . . . . .
Akten .. . . . . . . . . . .
Reis- en verblijfkosten Buitenland
Assistentie .. . . . . . . . ,

t
-

1352.03

500.-

- 3.800.400.-

- 250.- p. m.
- 1.300.200.-

- 7.802.03
Algemeen totaal

t 27.167.01

JAARREKENING 1922.

Debet.
Algemeen:
Secretariaat . .
Toelage directie voor bureaukosten
Penningmeester
Drukwerk

I

88.54'
200.231.31.30

---- f
Gebouw.
Huur . . . .
Schoonhouden .
Licht . . . . .
Vuur . . . . .
Glazenwasschen
Waterleiding
Telefoon .
Inrichting. .

. ' . I 2.462.75
269.28
11.54
313.82
35.60
22.80
154.50
404.84
- - - - - - 3.675.13
100.-

Archiellonds .
Archiej.
Documenten
Bibliotheek .
Vervoerkosten.
Reiskosten .
Bureaukosten
Drukwerk . .
Inrichting. .
Onderhoud schrijfmachines

551.08'

j

21.65
269.47
21.81
55.57
228 .21'
34.40
209.25
27.60
867.96'

Personeel.
Salarissen. . .
Salaris beambte .
Extra-salaris . .
Zegels ouderdomsrente .

I 4.579.24
- 1.400.50.42.50
- 6.071.74

Pensioenlonds . . . . . . .

100.-

Transp01'teeren .

j 11.365.92

J AARREKENING 1922
TranspOt't .
Publicatien.
Economisch-Historisch Jaarboek VIII
Honorarium Jaarboek . . . . . . . .

LI

/11.365.92

/ 4.183.50
116.95'
- - - - - 4.300.45'
43.38
7.82'
659.19'
10.20.28
1678.445

Rente . . . . . .
Verkoop Jaarboek
Verhuizing . . . .
Fooien . . . . .
Assurantie en Belasting .
Voordeelig saldo . . . .

/18.085.50

Credit.
Contributies Leden
Bijdrage donateurs
Giften . . . . . .
Rijkssubsidies . .
Subsidie Gemeente 's-Gravenhage 1922 .

/ 6.318.250. 17.50
- 7.500.- 4.000./18.085.50

J AARREKENING PUBLICATIEFONDS.

Debet.
Salarissen
. .
Zegels ouderdomsrente . . . . . . . . . . .
Publicatie Buitenlandsche Handelspolitiek deel I. II. III
Publicatie Buitenlandsche Handclpolitiek deel IV .
Reiskosten Buitenland . . . . . . . . . . . . .
Assistentie Buitenlandsche Handelspolitiek deel IV
Honorarium vertaling Werken V .
Honorarium Werken V
Akten und Urkunden . . . . . •

/

1.352.03
31.20
- 705.10
- 3.400.- 934.65
100.750.400.400.-

/ 8.072.98

Credit.
Donateurs Publicatiefonds .
Subsidie Departement van Buitenlandsche Zaken
Effecten . . .
Interest . . .
Nadeelig saldo

/ 4.775.- '2.700.190.62'
370.33
37.02'
/ 8.072.98

LII

BALANS PUBLICATIEFONDS

BALANS PUBLICATIEFONDS.
Debet.
Effecten .
Voorraad boeken .
Rekening Archief .

f

4.412.50

314.- 7.359.86

t 12.086.36
CI'edit.
Publicatie Buitenlandsche Handelspolitiek deel IV .
Honorarium vertallng Werken V.
Saldo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

t 3.400.400.- 8.268.36

f

12.086.36

BALANS 31 DECEMBER 1922.
Debet.
Archiefkas
Penningmeester . . . .
Amsterdamsche Bank.
Postcheque en Girodienst
Te verrekenen bedragen.
Subsidie Departement Landbouw, Nijverheid en Handel 1922
Voorschotten. . . . .
Exemplaren jaarboek .
Archiefinrichting .
Gebouwinrichting . . .
Saldo vorige jaren . .
f 2.088 .83
Voordeelig saldo 1922.
- 1.678.44'

t
-

-

81.44
101.26
1.011.11
3.576.79
362.69
3.750.300.385.1.699.66
2.808.54'

409 .58'

CI'edi t.
Te betalen posten
Publicatiefonds (saldo) .
Confusion de Confusiones
Archieffonds .
Pensioenfonds
Voorschotten .

t

14.486.08

t

4.916 .37

- 7.359.86
- 1.100. 700.100.309.85

t

14.486.08

II

MARTINUS NIJHOFF -

UITGEVER -

'S-GRAVENHAGE

Verschenen:

Economisch- .en Sociaal-Historische
Onderzoekingen
ONDER REPACTIE VAN

PROF. MR. N. W. POSTHUMUS

EERSTE DEEL

De Handelspolitieke Betrekkingen
tusschen Nederland en Frankrijk
1814-1914
DOOR

DR. C. ·SMIT
1923. VIII en 148 biz. gr. 8vo. f

3.-; in linnen f 4.-

Vit de inleiding:
In de volgende bladzijden is getracht de ontwikkeling te schetsen van
de handelspolitieke betrekkingen tusschen Nederland en Frankrijk sedert
1814. Het is dllidelijk, dat dit niet mogelijk was, zonder tevens op de algemeene tariefpolitiek van elk der beide landen in te gaan. In den aanvang van
elk hoofdstllk is daarom een kort overzicht gegeven van de handelspolitieke
constellatie in elk der beide landen gedurende de te behandelen periode.
Het eerste hoofdstuk geeft het verhaal der gebeurtenissen tijdens de
vereeniging van Nederland met Belgie. Pogingen van onze zijde om tot een
handelsverdrag of tot eene schikking van anderen aard te geraken, zijn in
dit tijdsbestek aile mislukt.
Het tweede hoofdstuk vangt aan bij de afscheiding van Belgie en eindigt
bij het Cobden-verdrag van 1860. Het voornaamste uit deze periode is het
verdrag van 1840.
Het derde hoofdstuk heeft betrekking op de jaren Iiggende tusschen het
Cobdenverdrag en de tariefherziening in Frankrijk van 1881. Het schetst in
hoofdzaak onze pogingen het Fransch convention eel tarief deelachtig te
worden, pogingen die eerst in 1865, door het in dat jaar gesloten handelsverdrag, met gllnstigen lIitslag zijn bekroond.
Het vierde hoofdstuk handelt over de jaren 1881 tot 1892. Het tarief
van 1881 had een nieuwe regeling onzer handelsbetrekkingen met Frankrijk
noodzakelijk gemaakt. Een in 1881 gesloten tractaat is echter, evenals een
in 1882 tot stand gekomen gewijzigd verdrag, door de Tweede Kamer verworpen. De Nederlandsche producten werden toen aan het Fransche "tarif
general" onderworpen. Eerst door de in 1884 gesloten conventie werd aan
.
dezen toestand een einde gemaakt.
Het vijfde hoofds.tuk schetst ten slotte op welke wijze sinds 1892 - in
~elk jaar Frankrijk zijn .conventioneele tariefpolitiek liet varen .- de weder.
zijdsche handelsbetrekkingen werden geregeld.
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