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GEWIJZIGDE STATUTEN 

VAN DE VERENIGING 

HET NEDERLANDSCH ECONOMISCH-HISTORISCH ARCHIEF 

GEVESTIGD TE 'S-GRA VENHAGE 

(Goedgekeurd bij Koninklijk besluit dd. 23 Juli 1951 no. 73) 

Art. 1. De vereniging Het Nederlandsch Economisch-Historisch Ar
chief is opgericht op 2 April 1914. Zij is gevestigd te 's-Gravenhage. 

Art. 2. De vereniging stelt zich ten doel het verzamelen, bewaren en 
bewerken van het bronnenmateriaal, dat van belang kan worden geacht 
voor de economische geschiedenis van Nederland, Suriname, de Neder
landse Antillen en Indonesie. 

Art. 3. De vereniging tracht dit doel te bereiken: 
a. door het in eigendom verwerven of in bruikleen ontvangen van 

koopmansarchieven, handelsboeken, handelscorrespondentie, koers- en 
prijslijsten en verdere bescheiden en publicatien betreffende bestaande of 
opgeheven handels- en industriele ondernemingen, enz.; 

b. door het in eigendom verwerven of in bruikleen ontvangen van 
archieven, schrifturen en publicatien van verenigingen of instellingen, 
werkzaam op economisch gebied; 

c. door het verzamelen van oudere en nieuwe documenten betreffende 
de economische geschiedenis in het algemeen en van Nederland in het 
bijzonder, 

een en ander ter plaatsing in een der archiefgebouwen van de vereniging; 
d. door het oprichten van een bibliotheek op economisch-historisch 

gebied; 
e. door het verzamelen van afbeeldingen, enz. betreffende de econo

mische geschiedenis; 
f. door hetzij het publiceren van bescheiden en ander bronnenmateriaal 

op het terrein van de economische geschiedenis der in art. 2 genoemde ge
bieden, al of niet in eigendom der vereniging, alsmede van wetenschappelijke 
studien op dit terrein, hetzij het ondersteunen of het bevorderen van de 
uitgaven van dergelijke publicatien; 

g. door aile verdere wettige middelen, die tot het doel van de ver
eniging kunnen leiden. 

Art. 4. Door de vereniging zuilen een of meer archiefgebouwen worden 
ingericht ter bewaring van de door haar verkregen documenten. 

Zo mogelijk zal door de vereniging ook een museum worden opgericht, 
waarin de arbeidsmiddelen, enz., belangrijk voor de kennis van de tech
nische ontwikkeling en de economische geschiedenis, zullen worden ( p
genomen. 



STATUTEN XI 

Art. 5. Het verenigingsjaar loopt van I Januari tot ultimo December. 
Art. 6. De vereniging is opgericht voor den tijd van 29 jaar en II 

maanden, te rekenen van den dag der oprichting, zijnde 2 April 1914. 
Bij het verstrijken van genoemden termijn is de vereniging opnieuw 

aangegaan voor een tijdperk van 20 jaar ; bij het verstrijken van laatst
gemeld tijdvak wordt de vereniging opnieuw aangegaan voor den tijd 
van 16 jaar, derhalve eindigend 1 Maart 1980. 

Art. 7. Leden van de vereniging zijn: 
Ie. de oprichters; 
2e. zij, die na het verkrijgen van de Koninklijke goedkeuring door het 

bestuur der vereniging daartoe worden benoemd. 
De jaarlijkse contributie wordt door de algemene vergadering vastgesteld. 
Er kunnen zijn corresponderende leden, door het bestuur te benoemen. 

Zij hebben dezelfde rechten als de overige leden. 
Donateur of donatrice wordt men door ten minste f 25 jaarlijks aan 

de vereniging te betalen. 
De rechten van de leden en donateurs zijn gelijk, behoudens het be

paalde in de artt. 9 en 10. 
Het bestuur kan ereleden benoemen. Dezen ontvangen de publicaties 

der vereniging. 
Art. 8. Het lidmaatschap gaat verloren: 
a. door overlijden; 
b. door schriftelijke opzegging ten minste 2 maanden v66r het eindigen 

van het verenigingsjaar, te richten tot den secretaris of den penningmeester; 
c. door royement door het bestuur, inzonderheid wegens wanbetaling 

van de aan de vereniging verschuldigde gelden. 
Art. 9. Het bestuur bestaat uit ten hoogste 50 leden, uit de leden der 

vereniging te kiezen door de algemene vergadering. 
Het bestuur kiest uit zjjn midden een dagelijks bestuur van 7 leden, 

dat de werkzaamheden onderling verdeelt. 
Het dagelijks bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechten. 
De leden van het bestuur ontvangen geen honorarium. 
Art. 10. De leden van het bestuur worden voor den tijd van 5 jaar 

gekozen. Elk jaar treedt 1/5 of zo na mogelijk 1/5 der bestuursleden af 
volgens een daarvan door het dagelijks bestuur op te maken rooster. 
De aftredenden zijn terstond herkiesbaar. 

Art. 11. De directeur van het archief der vereniging wordt voor on
bepaalden tijd door de algemene vergadering benoemd en is als zodanig 
als secretaris aan het bestuur en het dagelijks bestuur toegevoegd. 

De directeur wordt, zo nodig, voor zover het de werkzaamheden in de 
bibliotheek betreft, ter zijde gestaan door een bibliothecaris, voor zover 
het de archivalische werkzaamheden betreft door een conservator. Deze 
functionarissen worden benoemd door het bestuur. 

De verdere beambten worden door het dagelijks bestuur benoemd. 
Art. 12. Er is een raad van advies, bestaande uit : 
a. door de algemene vergadering te benoemen personen; 
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b. ten hoogste 5 door de algemene vergadering te benoemen vertegen
woordigers van vereDigingen of instellingen, die zich bereid hebben ver
klaard haar archieven of gedeelten hiervan in een der archiefgebouwen 
der vereDiging te deponeren. 

Bet bestuur maakt voor elke benoeming een aanbeveling op. De leden 
van den raad van advies hebben een raadgevende stem in aile aangelegen
heden, die door het bestuur aan hun oordeel worden onderworpen. Zij 
vergaderen ten minste renmaal per jaar met het bestuur, dat hen tevens 
op de hoogte houdt van aile belangrijke zaken, de vereniging betreffende. 

Art. 13. Bescheiden, die in bruikleen worden aangenomen, kunnen 
slechts met toestemming van den uitlener worden gepubliceerd. 

Raadpleging van bescheiden door derden kan de deposant van zijn 
toestemming afhankelijk maken. 

Art. 14. Er zal zijn een door het bestuur vast te steilen huishoudelijk 
reglement, dat Diet in strijd mag zijn met den inhoud van deze statuten. 

Art. 15. Een instructie betreffende het beheer en het gebruik van het 
archief en van de bibliotheek zal door het bestuur worden opgesteld. 

Voor de publicatien, door de vereniging uit te geven, zal een algemeen 
reglement door het bestuur worden vastgesteld. 

Art. 16. De inkomsten der vereniging bestaan .uit contributien, sub
sidien, giften, legaten en de opbrengst van publicatien. 

Art. 17. Jaarlijks wordt v66r 1 Juli een algemene vergadering gehouden, 
waarin door het bestuur verslag wordt uitgebracht over den toestand en 
de werkzaamheden van de vereniging in het afgelopen jaar en rekening en 
verantwoording wordt gedaan van het gehouden geldelijk beheer. Door 
de goedkeuring dezer rekening is het bestuur gedechargeerd. 

Tevens worden in deze algemene vergadering de vacatures, ontstaan 
door de periodieke aftreding van bestuursleden' en in den raad van advies, 
vervuld. 

Algemene vergaderingen zuilen verder worden gehouden zo dikwijis het 
bestuur of de raad van advies dit wenselijk oordeelt of als ten minste 25 
leden dit in een gemotiveerd schrijven bij het bestuur aanvragen. Geeft 
het bestuur binnen een maand aan zodanig verzoek geen gevolg, dan hebben 
bedoelde leden het recht zelf tot het beleggen der verzochte vergadering 
over te gaan. 

In een algemene vergadering kunnen ren of meer voordrachten worden 
gehouden over onderwerpen, verband houdende met den werkkring van 
de vereniging. 

Art. 18. Aile stemmingen over personen geschieden, tenzij de ver
gadering hiervan met algemene stemmen wenst 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 vereniging kunnen slechts 
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genomen worden op voorstel van het bestuur of van ten minste 25 leden. 
Art. 20. a. Bij ontbinding van de vereniging zullen, met inacht

neming van art. 1702 van het Burgerlijk Wetboek, haar eigendommen 
komen aan het Rijk, ter plaatsing in het Algemeen Rijksarchief te 's-Gra
venhage, voor zover het geschriften betreft. 

b. De Economisch-Historische Bibliotheek zal aan de gemeente Am
sterdam vervallen, mits op dat tijdstip de gemeente Amsterdam nog zorg 
draagt voor de verzameling op soortgelijke wijze, waarop zij dit bij besluit 
van 26 Mei 1930 op zich heeft genomen. 

Deze bepaling mag zonder toestemming van het gemeentebestuur van 
Amsterdam niet worden gewijzigd. 

c. Van de afbeeldingen en de overige eigendommen der vereniging 
bepaalt de algemene vergadering de nadere bestemming. 
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PLAAT 1 

Meekrapplant = Rubia linelarum 

Uit J. de Kanter, De meekrapteler en bereider (1802) 
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HOOFDSTUK I 

MEEKRAP ALS HANDELSPRODUcr IN VERLEDEN EN HEDEN 

Tot in de jaren zeventig van de vorige eeuw werden voor de roodververij 
van textiel- en lederwaren nog hoofdzakelijk meekrap en meekrapprepa
raten gebruikt. De rode zakdoeken en dassen onzer grootouders, de rood
baaien hemden van de boeren en vissers, de roodbaaien rokken hunner 
vrouwen, de rode uniformbroeken der militairen, de Javaanse sarongs 
met hun roodbruine motieven, het dankte ailes zijn kleur in de eerste 
plaats aan de wortels van de populaire meekrappiant: Rubia tinctorum. 

Geen kleur heeft zo krachtig en zo lang tot de verbeelding gesproken 
als het felle rood. Huizinga noemde het herfsttij der rniddeleeuwen een rode 
tijd, waarin het meest-opvallende van de feest- en staatsiekleding de over
heersing van het rood was. "Joyeuses entrees" waren dikwijls geheel in 
rood uitgemonsterd 1). 

De oudheid kende aan het rood reeds een symbolieke betekenis toe, 
vooral aan de violetrode nuance, die men purper noemde, en aan de karmijn
rode tint, die scharlaken geheten werd, onderscheidenlijk afkornstig van 
de purperslak en van de schildluis van de kermes-eik. De faam dezer 
beide roodnuances berustte waarschijnlijk niet zo zeer op de bijzondere 

1) Huizinga, Herfsttij der Middeleeuwen, biz. 488. 
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scboonheid van de kleur als weI op de boge prijs, een gevolg van de relatieve 
schaarste. De evangelist Lucas kleedde de rijke man uit de gelijkenis niet 
zonder opzet in purper en fijn lijnwaad. De tegenstelling tot de arme Lazarus 
trad er des te treffender door naar voren. En de krijgsknechten van Pilatus, 
die Jezus de doomenkroon op het hoofd zetten, hem de scharlaken mantel 
omhingen en hem hoonden: "Wees gegroet, gij koning der Joden", kenden 
uiteraard de toenmalige bierarcbie der kleuren: purperrood was de kleur 
van de keizersmantel, scharlakenrood die van de mantel der koningen. 

Meekrap werd in de oudheid niet aIleen gebruikt om in combinatie met 
bepaalde beitsmiddelen en mengmaterialen de genoemde edeltinten purper 
en scharlaken na te bootsen, maar tevens VOOI de bereiding van andere, 
goedkopere roodnuances. Het vaderland van de meekrapplant was Voor
Azie, van de Levant tot de Indus. Plinius de Oude, de veelwetende Romeinse 
natuuronderzoeker uit de eerste eeuw onzer jaartelling, kende de plant 
reeds, als cultuurgewas en als in bet wild groeiend in bijna aIle delen van 
Italii~. De hoge ouderdom van de meekrapververij wordt nog meer ge
illustreerd door het feit, dat in de Egyptische koningsgraven mummies 
zijn aangetroffen, gewikkeld in met meekrap geverfde doeken. 

In de late middeleeuwen nam de meekrap, in het bijzonder in West
Europa, een zeer vooraanstaande plaats in. De aanwending van de purper
slak in de ververij was toen reeds in onbruik geraakt, terwijl het gebruik 
van de kermes- of karmijnnuances, bier ook weI greinrood genoemd, be
perkt werd door de hoge prijs van de grondstof, de gedroogde kermes-Iuis. 
De ontdekking van Amerika bracht een tweetal nieuwe concurrenten op het 
gebied der roodververij. In de eerste plaats de cochenille, de gedroogde 
bladluis van de Mexicaanse vijgcactus. Tot de jaren tachtig van de vorige 
eeuw heeft de cochenille een belangrijke plaats ingenomen in de roodververij, 
zonder al te zware concurrentie met de meekrap, omdat de cochenille in 
de eerste plaats een van het kraprood afwijkende kleur leverde: karmijn
rood, evenals de reeds genoemde kermes, terwijl in de tweede plaats de 
cochenille de duurste van alle rode verfstoffen was 1). 

De Nieuwe Wereld leverde verder nog enige rode verfhoutsoorten: 
braziel- en pemamboekhout. WeI waren beide houtsoorten door invoer 
uit Voor-Azie reeds v66r het jaar 1500 in Europa bekend, maar Zuid
Amerika leverde het hout goedkoper en overvloediger. Door zijn geringe 
licht- en was-echtheid heeft het houtrood hier ninriner grote betekenis 
verkregen, al hebben enkele stedelijke overheden wei getracht het in de 
tuchthuizen geraspte hout voor de eigen roodververij verplicht te stellen 2). 
In andere steden daarentegen was het gebruik van brazielhout in de wol
ververij geheel verboden 3). 

Zo was de meekrap sedert de middeleeuwen de meest populaire van aIle 

1) De Nie, De ontwikkeling der Noordnederlandsche textieiververij, biz. 170 
I) Id., id., bIz. 132, 148, 153. 
I) Prims, Geschiedenis van Antwerpen vn, 2e boek, biz. 20; Coomaert, La 

draperie-sayetterie d'Hondschoote, biz. 197. 
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rode verfstoffen. Met geen andere grondstof was de dieprode kraptint te 
verkrijgen, terwijl bovendien het meekraprood als basis diende voor de 
vorming van verschillende mengkleuren, in het bijzonder van zwart, paars 
en oranje. Zwart en paars werden verkregen uit een meer of minder diepe 
blauwe grondkleur, bereid uit wede of indigo, die overgeverfd werd met mee
krap, zo nodig nogmaals met braziel. Oranje was een samengestelde kleur 
van rood en geel. In de combinatie van de zeer licht-echte meekrap voor het ~ 
rood en het snel verblekende curcuma (teramerita) voor het geel is we~
licht de oorsprong te zoeken van de controverse tussen het Qggje-wit-blauw 
van de prinsevlag en het rood-Wlt-blauw van de statenvlag. Door het snel 
verbleken van het geel kwam de rode grondkleur geleidelijk sterker naar 
voren, zodat de prinsevlag spoedig een zogenaamde statenvlag werd. 
Hetzelfde had plaats als voor het rood cochenille gekozen werd en voor het I 
gee! de minder licht-echte wouw. Eeq. en ander geeft de verklaring, waarom 
in de reglementen een vlag met een oranje baan voorgeschreven werd, 
terwijl de praktijk gewoonlijk een rode te zien gaf 1). I 

Niet in de laatste plaats dankte de meekrap haar populariteit aan haar 
grote betekenis voor het landbouwbedrijf, al is de mening, dat de boeren 
er slapende rijk door werden, naar het rijk der fabelen te verwijzen. Rey
gersberch, de Zeeuwse kroniekschrijver, wees reeds in 1551 op de keerzijde 
van de medaille, toen hij de meekrapteelt een bedrijf noemde, waarmee 
"vele luyden rijcke, ofte bijster (= arm) ghemaeckt worden". Ook als 
grondstof voor een tak van nationale nijverheid, belichaamd in soms meer 
dan honderd meestoven, genoot de meekrapwortel een welverdiende 
reputatie 2). 

Tenslotte stond de meekrap van ouds ook hoog in aanzien als artsenij. 
De vroegste vermelding van de opzettelijke teelt van meekrap .als genees
kruid dateert in West-Europa van omstreeks het jaar 800. Toen was de 
plant onder de naam warantia 3) als een der verplichte teeltgewassen op
genomen in het Capitulare de villis, het bekende samenstel van verorde
ningen voor het keizerlijke domeingoederen van Karel de Grote 4). De 
medicinale faam van het product gaat echter reeds terug tot de grote artsen 
en natuuronderzoekers van de oudheid, tot Plinius, Dioscorides en Galenus; 
zij werd niet weinig verhoogd door het feit, dat het inwendig gebruik van 

1) Fruin, De Nederlandsche vlag, biz. 73-80; Jonker, Wat is de oorsprong 
van onze vlag, biz. 68. 

2) Zie hoofdstuk IV. 
3) Onder velerlei namen waren het gewas en de verfstof bekend: meekrap. 

lcrapmee, krappe, meede, mee, rotte, roodte; in Duitsland als Krappe en (Fiirber)
rote, in Engeland als madder en mather; in Spanje als rubia en granza. Bij de 
Franke.n als warantia en warance, bij de Romeinen als rubia en varantia, in 
Frankrijk als garance, bij de Grieken als ereuthrodonus, terwijl de Arabische 
namen lizari en alizari in Europa werden overgenomen voor de gedroogde mee
krapwortels uit het Middellandse-zeegebied. 

') Capitulare de villis, cap. 70. 
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meekrap de urine rood kleurt, waarin men eeuwenlang, zij het ten onrechte, 
een bloedafdrijvende werking zag. 

Dodonaeus, de zestiende-eeuwse arts en plantkundige, een der eerste 
hoogleraren van de Leidse hogeschool, wees op deze dwaling, die reeds 
voorkwam bij Plinius en Dioscorides. Overigens liet de Leidse geleerde nog 
voldoende stof tot nader critisch pharmacologisch onderzoek voor zijn 
opvolgers over: "Ret water, daar de meewortels in gesoden sijn geweest, 
wordt geprezen om sijn geneeskracht voor uit- en inwendige leden te ge
nesen die gebroken, geslagen, gekwetst of gewond sijn, ende degeene, die 
van hooge gevallen sijn. 't Wordt ook voor goed gehouden om den bloet
g'lnck 't ganse lichaem deur te stelpen ende op te doen houden, insgelijcx 
cock om a Ie sweeringen ende ontstekingen ofte verhittingen te versoeten 
ofte te vercoelen; ende om alle geblutste ofte verstuycte deelen des lichaems 
te beteren ende op heuren ouden stand te brengen. .. Voor verstoptheid 
van de lever, milt, nieren ende lijfmoeder: neemt van de wortel twee lood, 
ziedt het op in wijn en water van elcks een half pint tot een derden deel 
versoden is ; doorgezegen zijnde, laat hiervan een roemertje vol twee maal 
daeghs innemen" 1). 

Zonder twijfel zouden nog meer heilzame indicaties gevolgd zijn, als het 
de oude artsen bekend was geweest, dat het inwendig gebruik van meekrap 
ook het beenderstelsel rood kleurt, bij de vogels ook de snavel en de nagels, 
bij de runderen de melk. "Zekere genezende kracht", die de l8e eeuw aan 
de in meekrap geverfde wol toekende 2), vormt de overgang tot de "medici
nale meekrapbaai, speciaal tegen rheumatiek", met de bereiding waarvan 
Tilburgse wolfabrikanten zich naar gelang van behoefte tot de tegenwoor
dige tijd bezig houden. 

Zijn grote historische belangrijkheid als gebruiks- en handelsproduct 
dankt de meekrap aan zijn betekenis voor de ververij van textielgoederen, 
aanvankelijk vooral van wol, later ook van zijde en katoen. Grote hoeveel
heden verfstof waren voor de ververij benodigd. In 1544 werd de Leidse 
ververs voorgeschreven om voor het "meden" van een laken van 50 tot 60 
ponden gewicht niet minder dan 32 pond meekrap te gebruiken 3). Dit 
houdt verband met de betrekkelijk · geringe hoeveelheid van het kleurend 
bestanddeel, dat in de wortel aanwezig is. Zoals eerst in de 1ge eeuw ont
dekt werd, wordt dit roodkleurend bestanddeel gevormd door de alizarine, 
die in de wortel chemisch gebonden is in de vorm van een licht gekleurd 
glucoside, ruberythroside genaamd. Dit laatste wordt door koken met ver
dunde zuren of alkalien, onder opname van water, gesplitst in de genoemde 
kleurstof alizarine en in glucose. Normaal bereide meekrap bevat slechts 
21/2 a 3% alizarine. De genoemde splitsing kan ook op natuurlijke wijze in 

1) Dodonaeus, Cruydt-Boeck, biz. 571; Nijlandt, De Nederlandtse Herbarius, 
biz. 72. 

I) Van dec Schelling, Hollands Tiendrecht I, biz. 323; Tegenwoordige Staat 
VII, biz. 27. 

8) De Nie, De ontwikkeling, biz. 152. 
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de wortel tot stand komen onder invloed van eveneens in de meekrap aan
wezige enzymen, waarin de chemische verklaring gevonden wordt van het 
reeds vroeg bekende ervaringsfeit, dat de kwaliteit van de mede beter 
geacht werd, naarmate hij ouder was. De zoeven genoemde vorming van 
glucose heeft plaatselijk aanleiding gegeven tot het ontstaan van mede
brandewijn-stokerijen. 

In nauw verband met de handel in meekrap voltrok zich het ruilverkeer 
in verschillende beitsproducten: weedas, potas, wijnsteen en bovenal in 
aluin. Alizarine behoort namelijk tot die kleurstoffen, die wollen en zijden 
weefsels alleen duurzaam verven, indien deze een voorbehandeling hebben 
ondergaan met een beitsmiddel, een voorwaarde voor kleurechtheid, 
die reeds aan de Grieken en de Egyptenaren bekend was. In de vroege 
ververij stond de aluinbeitsing op de voorgrond. Tot in de tweede helft 
van de 15e eeuw kwam de aluin hoofdzakelijk uit Klein-Azie, sinds 1461 
ook uit Halie, in het bijzonder uit de pauselijke aluingroeven te Tolfa bij 
Civitavecchia in de Kerkelijke Staat. Antwerpen, naast Bergen op Zoom 
centrum van laat-middeleeuwse meekraphandel, kreeg in 1491 ook de stapel 
van de "Christelijke" aluin, terwijl de handel in "heidense" aluin uit 
Klein Azie door een pauselijk interdict bestreden werd. 

Hoewel het verfproces naar gelang van tijd en plaats afwijkingen ver
toonde, kwam dit weI in hoofdzaak hier op neer, dat het weefsel, al of niet 
gewassen, eerst gekookt werd in een oplossing van aluin en water, waaraan 
niet zelden nog andere, vaak geheim gehouden stoff en werden toegevoegd. 
Dit proces was de "soede" of beitsing. Daarop volgde het eigenlijke verven 
of meden, waarbij het gebeitste weefse gedurende eruge uren in een waterige 
suspensie van meelcrappoeder gehouden werd, bij een temperatuUl' van bijna 
100° C. a eze wer mg wer het weefsel gewassen en opnieuw be
handeld in een bad van heet water, al of niet met bepaalde hulpstoffen 
gemengd. Deze laatste bewerking heette de schouwen was voor het ver
krijgen van frisse kleuren onontbeerlijk 1). Een en ander verklaart de be
naming roodzieders tegenover blauwververs, welke laatsten het verfproces 
bij aanzienlijk lagere temperaturen verrichtten. 

Terwijl v66r de 17e eeuw de ververij door de stedelijke overheden veelal 
in bijzonderheden gereglementeerd was, werd in latere tijd grotere vrijheid 
toegestaan, waardoor de individuele bekwaamheden van de ververs een 
grotere betekenis verkregen. Deze grote betekenis komt bijvoorbeeld tot 
uiting in een contract van 1674, waarbij de Rotterdamse verver Jacobus 
Loys beloofde zekere Marcelis Bunnens, verver in Eindhoven, te zullen 
" leeren ende onderwijsen het verven van craprood ... , soodanig als het 
altijd door den eersten ende sijne ouders is gebruijckt geweest". Een staal 
van de begeerde rode kleur werd aan de akte toegevoegd en doet ons thans 
nog zien, wat men in de 17e eeuw onder kraprood verstond. De Eindhove
naar verbond zich op zijn beurt zijn Rotterdamse leermeester de voor die 
tijd niet geringe som van 600 Carolus guldens te betalen. Reeds na vijf 

1) Verg. De Nie, De ontwikkeling, biz. 146 e.v. 
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dagen verldaarde hij "tot volcomen vergenoegen, so schriftelijcke als ook 
mondelinge, onderwijsinge van den heer Jacob Loys te hebben genoten 
ende ontfangen". De betaling van de beloofde som volgde "promptelijck" 1). 

Tot het midden van de 17e eeuw was het met aluinbeitsing verkregen 
kraprood gekenmerkt door een doffe, bruinrode tint, die weliswaar in diepte 
gevarieerd kon worden door het verfbad meer of minder krachtig te maken, 
maar die de felle gloed, zoals wij die tegenwoordig kennen, miste. Ben 
belangrijke technische verbetering van de roodververij, aanvankelijk met 
cochenille, later ook met meekrap, werd toen verkregen met behulp van 
de tinbeitsmethode van de bekende, veelzijdige onderzoeker Comelis 
Drebbel, "de ster van 1572", die de beitsing met aluin verving door die met 
tinchloride, waardoor de rode toon in sterke mate aan levendigheid en vurig
heid won. Vooral door de invloed van zijn schoonzoon, de verver Kuffelar, 
die de nieuwe methode in Holland (Kuffelar-couleuren) en in Engeland 
(Bow-dyeing) 2) persoonlijk toepaste, is de aluinbeitsing allengs geheel door 
de tinbeitsing verdrongen 3): 

Het schoonste en vurigste kraprood, dat ooit toepassing heeft gevonden, I 
was het urks- of Adrianopelrood waarvan de bereiding tot in hetmidden 
van de 18e eeuw het monopolie was van de Orient. In Klein-Azie en in 
Griekenland had de meekrapververij zich na de val van het Romeinse Rijk 
op zelfstandige wijze ontwikkeld en was door een zeer samengesteld 
proces van voorbeitsing en schouw het geheim gevonden van de genoemde 
stralende roodnuance, die tot de jongste tijd toepassing heeft gevonden. 
De betekenis van de Turks-roodververij was des te groter, omdat zij ook ge
bruikt werd voor katoen, aanvankelijk in het bijzonder voor katoenen 
garens, later ook voor de katoendrukkerij. Katoen, evenals tinnen een 
cellulose-product, neemt de alizarineldeurstof veel moeilijker op dan de 
dierlijke producten wol en zijde, zodat nog in de 17e eeuw, met betrekking 
tot de roodververij gesproken werd van het "onverwbaere linwaet en 
cottoen". 

De Grieken en de Turken wisten de details van de Turks-roodbereiding 
eeuwen lang geheim te houden, waardoor zij groot profijt trokken van de 
export hunner fel geldeurde weefsels en garens, die in het Westen gretige 
aftrek von den, vooral na de opleving van de Oosterse handel sinds de 
Kruistochten. Het geheim van de Turks-roodvervetij is · eerst in de 18e 
eeuw ontsluierd door de vestiging van Griekse ververs in Marseille en 
met de steun van Franse chemici. De invoering van de Turks-roodververij, 
in West-Europa, het eerst in de Provence, in Normandie en in--Lyon, vorm~de 
een belangrijke stimulans voor het meekrapbedtijt In de 1ge eeuw vervolgde 
het nieuwe meekrapprocCd6 zijn zegetocht naar de Elzas, Zwitserland, 
Rijnland-Westfalen, Schotland en Holland '). 

1) Gem. Arch. Rotterdam, Notarieel arch. 717/199. 
2) In het stadje Bow bij Londen werd de methode het eerst toegepast. 
3) Tierie, Comelis Drebbel (1572-1633), bIz. 29 en 76. 
4) Ciba-Rundschau, no. 47: Krapp und Tiirkischrot. 
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Ook de 1ge eeuw bracht verschillende verbeteringen op het gebied der 
meekrapververij. Zoals wij reeds zagen, was een der bezwaren van het 
oude verfproces, dat de in het verfbad werkzame alizarine, het roodkleurende 
bestanddeel, slechts 21/2 a 3% vormde van de aangewende meekrap. Ben 
belangrijke verbetering werd in dezen omstreeks 1830 gebracht door de 
bereiding van een meekrappreparaat van Franse vinding: de garancine. 
Dit product werd verkregen door de gewone poedervormige krap in ver
dund zwavelzuur te verwarmen, waama het residu gewassen, geperst en 
gedroogd werd, om tenslotte weer tot poeder te worden gemalen. Door de 
behandeling met zwavelzuur werden de hioderlijke stoff en, die de kleurstof 
gedeeltelijk aan zich binden, ontleed en door de uitwassing verwijderd. 
Deze bewerking concentreerde de alizarine tot 4- a 8voudige sterkte, terwijl 
door de uitwassing van onnufte bestanddelen tegelijkertijd een fraaiere 
toon werd verkregen. 

Naast de garancine kwamen spoedig verschillende andere, verwante 
meekrappreparaten in gebruik, alle eveneens van Franse oorsprong. Bij de 
garanceux werden de bovengenoemde concentrerende en zuiverende be
werkingen toegepast op meekrap, die reeds eenmaal in het verfproces was 
aangewend. Het preparaat colorine werd verkregen door garancine met 
wijngeest uit te trekken en de vloeistof te verdampen. Bij de bereiding van 
f/eur de garance, bij ons krapbloemen geheten, liet men de poedervormige 
meekrap gedurende ren tot zes dagen in zwak aangezuurd water trekken, 
waama de vaste stof gewassen, gedroogd en gemalen werd. Het produkt 
gaf zuiverder kleuren dan de gewone meekrap, maar behield evenals krap 
het bezwaar, dat een groot deel der aanwezige kleurstof werkeloos bleef. 

De handel in meekrap was als regel gericht op de gebieden van textiel
nijverheid, aanvankelijk in het bijzonder op die der wolindustrie, van 
welke de ververij een der voomaamste deelbewerkingen was. De faam der 
textielproducten was in hoge mate afhankelijk van de ontwikkelingsgraad 
der ververij 1). V66r de grote bloei der Vlaamse lakennijverheid van de 12e 
tot en met de 14e eeuw zijn de gegevens over de handel in kleurstoffen 
schaars, vaag en onsamenhangend. Wat te denken van de meekrap, die 
omstreeks h~t jaar 700 verhandeld werd op de jaarmarkten van Saint-Denis 
bij Parijs, blijkende uit de markttol, die de kooplieden verschuldigd waren 
te betalen aan de zich aldaar bevindende abdij? Dat de handel in meekrap 
hier inderdaad van betekenis was, is af te leiden uit het feit, dat in een 
oorkonde van de Frankische koning Dagobert uit het jaar 629 het product, 
naast wijn en honig, met name genoemd werd als tolplichtig goed 2). 
In 711 en in 753 werd de abdij in haar tolrecht bevestigd. 

Vanwaar kwam nu deze kleurstof en wie waren de kopers? De laatsten 
worden in de bedoelde oorkonde van 753 aangeduid als Saxones en Frisio
nes 3). Met deze Saxones werden ongetwijfeld de Engelsen, de Angelsaksen 

1) De Nie, t.a.p., biz. 37. 
2) Du Cange, Glossarium i.v. garantia. 
3) Sneller en Unger, Bronnen I, no. 1. 
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bedoeld. De Frisionen waren afkomstig uit Friesland, waaronder wij in die 
tijd het huidige Noord-Nederland hebben te verstaan. Wij brengen de aan
koop van meekrap door de Friezen te Saint-Denis in verband met de veel
besproken handel in Friese lakens, die gedeeltelijk ook rood geverfd 
waren 1) en waarvoor de Friese kooplieden afzet vonden in Frankrijk 
en in het Rijn- en Oostzeegebied. 

Omtrent de herkomst van de te Saint-Denis verhandelde meekrap tasten 
wij in het duister. De betrokken oorkonden spreken er niet van. De mogelijk
heid bestaat, dat het bier in hoofdzaak uit Italie of uit de Levant afkomstige 
gedroogde meekrapwortels betreft, z.g. lizari, een product, dat ook in later 
eeuwen geregeld aftrek yond in West-Europa 2) en dat in de bovenbedoelde 
periode met andere, oosterse waren door Syrische en Israelitische koop
lieden via Marseille en Narbonne naar Saint-Denis gevoerd werd, waar 
het trefpunt met de Westerse handelaren werd gevonden. Verder kan een 
bescheiden produktie-overschot uit Gallie, waar een prirnitieve meekrap
teelt uit de Romeinse tijd wellicht niet geheel teniet was gegaan, het aanbod 
op de jaarmarkt vergroot hebben. 

De teelt van meekrap in het Frankische rijk constateerden wij reeds hier
boven aan de hand van het Capitulare de villis, de verzameling van veror
deningen voor de domeingoederen van Karel de Grote 3). De wortels 
werden niet aIleen voor medicinale doeleinden aangewend, maar ook voor 
de ververij, wat eveneens uit een der desbetreffende voorschriften is af te 
lei den ; meekrap komt namelijk onder de naam warentia voor in de oI'som
rning van grondstoffen en werktuigen voor de wolnijverheid, die in de ge
nitia, het werkvertrek der vrouwen, aanwezig behoorden te zijn 4), een 
aanwijzing tevens, dat het wolbedrijf in de Karolingische tijd nog door de 
vrouwen werd beoefend 5). 

Op veel hoger peil stond de Vlaamse nijverheid, in hoofdzaak tot ont
wikkeling gekomen na de tijd der Noormannen. Zij was in hoofdzaak ge
bonden aan de opkomende steden, waar een overvloedig aanbod van werk
krachten de ambachtmatige beroepsspecialisering moge1ijk maakte, waar
toe de velerlei technische deelbewerkingen van het wolbedrijf - weven, 
kaatden, voilen, scheren, verven - op natuurlijke wijze aanleiding gaven. 
De strenge overheidsreglementering, karakteristiek voor de Vlaamse woI
industrie, geeft ook grond onder de voeten voor de kennis van de ververij 
en de handel in verfstoffen. Vlaanderen gebruikte meekrap van eigen bodem 
zowel als uit den vreemde. Van het eigen gewas vinden wij melding gemaakt 
met betrekking tot het tiendrecht - de bisschop van Doornik vorderde 

1) KletIer, Nordwesteuropas Verkehr, biz. 112. 
a) Heyd, Geschichte des Levantehandels n, biz. 590. 
8) Dat de verordeningen aileen voor Aquitanie zouden gegoiden hebben, zoals 

weI aangenomen wordt, kan betwijfeld worden; vgl. Elsner, Zur Entstehung des 
Capitulare de villis, biz. 7, 8. 

') Capitulare de villis, cap. 43. 
5) Poelman, Geschiedenis van de handel in N. Nederland, biz. 148. 
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tienden van de meekrap in het jaar 1185 1) - maar vooral ook in de stede
lijke keuren, die o.a. nauwgezet waakten tegen de vermenging van mee
krappen van verschillende herkomst. Tot dit doel verbood een keur van 
Yperen uit de 13e eeuw zelfs de handel van twee inheemse gewassen in 
hetzelfde (verkoop)huis : "waranche de Le Berst (bij Aalst) et waranche 
de Micheem (bij Gent)" 2). Bijzondere bekendheid hadden de Frans
Vlaamse gewassen van Arras en Lille evenals de krap van Brugge; zij ge
noten de voorkeur boven de "warance estrange" 3). 

Invoer van buitenlandse meekrap was bij de sterk expanderende Vlaamse 
lakennijverheid noodzakelijk. Wij wijzen op de import van de reeds genoem
de lizari, de gedroogde wortels uit Italie en het Oosten, die tezamen met 
specerijen, corduaans leer en het voor de ververij eveneens noodzakelijke 
aluin door Vlaamse kooplieden op de befaamde jaarmarkten van Champag
gne werden gekocht in ruil voor laken. 

In de tweede helft van de 13e eeuw, toen deze missen in verval geraakten, 
had Brugge, knooppunt van zee- en landwegen, zich tot centrale markt-
"'l!llt~ OfItWiKlCeld, ook voor meekrap. Ret tolregister voor de voorhaven 
Damme, dat gravin Margaretha in 1252 ten behoeve van de Ranze en van 
andere vreemde kooplieden vaststelde, onderscheidde voor meekrap aan
voer over land en over zee in verschilende specialiseringen 4). D . oer 
betrof voor een deel nog steeds de bekende Italiaanse en Levantijnse lizari, 
die thans, na de oostelijke Alpenpassen gepasseera e ijn, e ~~n vOlgde 
om via Keulen de markt van Brugge te bereiken, hetzij over water langs 
Dordrech tzi· over Cle Ian weg angs Maastricht en Brussel. Ook Bra
bant, waar de ontwikkeling der lakennijverheid die van Vlaanderen in meer 
gematigd tempo volgde, heeft van de aanvoer dezer vreemde verfstoffen 
gebruik gemaakt. Wij vinden er een aanwijzing van in de specialisering van 
de wolververij van Brussel, blijkende bij gelegenheid van een gildenconflict 
in die stad omstreeks het jaar 1300; er was toen sprake van het wegen en 
meten van diverse, hoofdzakelijk vreemde verfstoffen: "het meten van der 
meede ende van der weede, het wegen van der weetasschen, van der wouden 
(= gele, plantaardige verfstof), van den alune, van den brisilien houte 
(uit Azie) ende van den grenien" (= grein, kermes) 6). 

Ten noorden van de Alpen, in de Elzas, ontwikkelde zich aan de genoem
de handelsweg een belangrijk Duits meekrapgebied, welks overschotten 
eveneens de Rijn afgevoerd werden, om via Keulen - bij wijlen onder de 
naam "Coelsce meede" - hun bestemming in de lage landen te vinden 6). 
Met afwisselende belangrijkheid heeft het Elzasser product tot in de 1ge 
eeuw in de geschiedenis van de meekrap een rol gespeeld. Dit was eveneens 
bet geval met bet gewas van een tweede Duits productiegebied, namelijk 

1) Verplancke, Beschrijving, bIz. 5, noot. 
2) Espinas et Pirenne, Recueil III, no. 761. 
3) Id., id. I no. 71, ill no. 607, 788. 
') Hans. Urkundenbuch I, no. 432. 
5) Codex Diplomaticus no. CXIII, Ie 12 Juin 1306. 
&) Scholz, Geschichte' des Farbstoffhandels, bIz. II. 
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SHezie, dat aan een handelsweg uit het oosten lag en reeds in de middel
eeuwen voor zijn "Breslauer Krappe" afzet in het westen zocht 1). 

Het toIregister van Damme vergat niet ook rekening te houden met 
de meekrap, die over zee uit Spanje werd aangevoerd, waar sinds de 8e 
eeuw de Arabieren de teelt had den gelntroduceerd: "Saccus cum rubeo 
Ispanie, duos denarios". 

Reeds in de loop van de 14e eeuw vertoonden zich de eerste verschijnselen 
van een algehele verandering in het boven geschetste meekrapverkeer. Ben 
nieuw produktiegebied, dat spoedig aUe bestaande in belangrijkheid zou 
overtreifen, ontwikkelde zich in de onmiddeUijke nabijheid van de grote 
Westeuropese centra der lakennijverheid. Het was Zeeland en het aangren
zende zeekleigebied van Holland en Noord-Brabant. De beschikbare ge
gevens zijn te schaars om een afdoende verklaring te geven van het sneUe 
tempo, waarin het Noordnederlandse productiegebied zich ontwikkel
de 2). De behoefte van de eigen opkomende lakenindustrie - Middelburg, 
Zierikzee, Dordrecht, Rotterdam, Delft, Leiden, Den Bosch, enz. - vormt 
geen bevredigend motief. Bensdeels was er reeds export tijdens de opkomst 
van het Zeeuwse meekrapbedrijf, vooral naar Engeland, anderdeels schonk 
Leiden, het voomaamste centrum der Noordnederlimdse lakennijverheid, 
nog lang de voorkeur aan meekrap van Brugge boven het Zeeuwse produkt. 

De conjunctuur voo e textielververij moet in de late middeleeuwen 
echter m het algemeen gunstig zijn geweest. De toenemende zucht naar 
praal en kleurenrijkdom met grote voorliefde voor het rood, ook in de 
kledij, moet voor de meekrapbereiding een sterke stimulans zijn geweest. 
Het vormt waarschijnlijk de verklaring van het feit, dat in dezelfde tijd, 
de tweede helft van de 14e eeuw, toen de Zeeuwse meekrap op de binnen
en buitenlandse markten ging verschijnen, in de Elzas "jedermann nur 
noch Krapp anpflanzte", zodat de teelt van granen en andere veldvruchten 
in het gedrang kwam en de overheid tot teeltbeperking van meekrap moest 
besluiten 3). 

Dat deze gunstige marktpositie niet kon voortduren ligt voor de hand. 
Wij memoreerden reeds de enigszins nuchtere uitspraak van de Zeeuwse 
kroniekschrijver Reygersberch uit het midden van de 16e eeuw, dat de 
meenering de luiden afwisselend "rijcke, ofte bijster (= arm)" had gemaakt, 
een opmerking, die overigens niets zegt omtrent het succes, waarmee het 
Zeeuwse product de binneu- en buitenlandse markten had weten te ver
overen en te behouden. De Italiaanse geschiedschrijver Guicciardini, die 
in de tweede helft van de 16e eeuw in de "lage landen" vertoefde en deze 
beschreef, was in dit opzicht duidelijker. Over Zeeland sprekende, merkte 
hij op, dat het "grote menichte van mee voortbrenght, ghemeynlyck Rotte 

1) Dietz, Frankfurter Handelsgeschichte, biz. 27, 229. 
2) De opkomst en de ontwikkeling van dit meekrapgebied wordt nader be

handeld in Hoofdstuk II. 
8) Scholz, Geschichte d. Farbstoffhandels, biz. 79, SO: 



DE GESCHIEDENIS VAN BET MEEKRAPBEDRIJF IN NEDERLAND 11 

(= Rote, Roodte) genoemt, niet alleenlyck tot gebruyck van den selven 
lande, maar versiet daer mede eenen grooten deel van Europa" 1). 

Het nabij gelegen Vlaamse en Noord-Franse productiegebied heeft van 
de Zeeuwse concurrentie weI het meest te lijden gehad, al hebben aan de 
nagenoeg volkomen ondergang van het bedrijf ook de vele oorlogen, 
waarbij Vlaanderen herhaaldelijk betrokken was, eveneens het hunne bij
gedragen. Reeds in het begin van de 15e eeuw kocht Brugge Zeeuwse mee
krap op de jaarmarkt van Antwerpen 2). De Vlaamse kroniekschrijver 
Zegher van Male, schepen van Brugge, schreef op het laatst van de 16e eeuw, 
dat "in voorleden tijden" de meekrapbereiding in zijn stad belangrijk was 
geweest, "maar nu wertter letter (= weinig) ofte gheene meede gereed, 
mits dat se de vremden man niet en comt haelen omme de periculen van 
den vijandt ende de grooten costen van de convoyen, die daer op commen" 3). 

Ook Frankrijk was van omstreeks het jaar 1400 tot op het laatst van de 
18e eeuw een belangrijk afzetgebied van Zeeuwse mee ap-:-Een Frans 
schrijver-uit--de-17e eeuw maak~melding van de grote voordelen, die de 
Hollanders trokken uit de handel in dit product, "qu'ils envoyent en 
different pays, surtout en France" 4). Ook in Spanje 5), Scandinavie en sinds 

. het midden van de 18e eeuw eveneens in Rusland werd de Zeeuwse verf
stof gevraagd. 

Hoe groot de betekenis van de handel in Zeeuwse meekrap in de tijd van 
de Republiek ook was, I'Espine en Le Long, de overigens zeer te waar
deren beschrijvers van de toenmalige Hollandse koophandel, maakten 
zich aan overdrijving schuldig, toen zij van de meekrap gewaagden als 
"zijnde de wortels van zekere planten, die nergens anders in geheel Europa 
wassen en gevonden worden" als in Zeeland 6). Deze eer is te groot. De reeds 
genoemde Duitse meekrapgebieden hebben zich tot diep in de 1ge eeuw 
kunnen handhaven, hoewel ze op eigen terrein met het Zeeuwse product 
beconcurreerd werden, vooral met de betere kwaliteiten. Zoals wij nader 
nog zullen zien, had onze meekrap in deze tijd namelijk het voordeel, dat hij, 
in tegenstelling met het Duitse product, in verscheidene handelssoorten 
bereid werd, zodat wij zowel konden voorzien in de vraag naar de hoog
waardige kwaliteiten als in die naar de goedkope soorten 7). Aan de andere 
kant stonden in het bijzonder de Silezische handelaars steeds gereed hun 
"Breslauer Krappe" ook op de Hollandse markt te brengen, vooral op die 
van Amsterdam, als de marktverhoudingen daartoe gunstig waren 8). 

1) Guicciardini, Beschrijvinge van aile de Nederlanden, bIz. 9. 
2) Unger, De tol van Iersekeroord, bIz. 193, 201. 
3) Zegher van Male, Lamentatie, bIz. 51. 
') Pomet, Histoire generale I, bIz. 85. 
6) Scholtz, t.a.p., bIz. 80. Schulte, Ravensburger Handelsgesellschaft II, bIz. 

148, 149. 
8) Le Moine de l'Espine en Le Long, De kooph. v. Amsterdam I, bIz. 400, 401. 
7) Voor de bereiding der verschillende handelssoorten zij verwezen naar Hoofd

stuk IV. 
8) Brugmans, Statistiek, bIz. 166. 
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De hoofdafnemer van de Hollandse meekrap is steeds Engeland geweest. 
Vond de verfstof aanvankelijk aIleen aanwending in de wolindustrie van 
het oostelijke "Old England", in de loop van de 18e eeuw werd Lancashire. 
de voomaamste verbruiker, toen de "calico printers", de katoendruk1ters~ 
het taaie verzet van agrariers, wol- en hnnenwevers legen het gebruik en 
de fabricage van bedrukte katoenen stoff en hadden weten te overwinnen 1). 
In de klacht van een Engels auteur uit het midden van de 18e eeuw over de 
toenemende behoefte van zijn land aan meekrap wordt de afgunst op het 
Zeeuwse produkt zonder enige reserve uitgesproken " ... upon a moderate. 
computation there is annually so much of it imported from Holland, as. 
the price of it amounts to more than one hundred and eighty thousand 
pounds sterling, which might be safed to the public if a sufficient quantity 
of it were planted in England" 2). Engeland moet dus zelf meekrap verbou
wen en de schrijver gaat daarom ter nadere instructie uiteen zetten, hoe de 
Hollanders het doen in Zeeland, in het bijzonder in Schouwen, "where the 
best and greatest quantity of madder is now raised". Een meer directe 
prikkel om door eigen teelt het Hollandse monopolie te breken waren 
kort daama de pr'emies, die aan de Engelse meekraptelers in uitzicht ge
steld werden, zo voor de teelt per acre, als voor de grootste opbrengst per 
acre 3). 

Belangrijke resultaten heeft dit alles niet opgeleverd. De beslissende aan· 
val op het Holiandse meekrapmonopolie is ten slotte van andere zijde ge
komen, van Frankrijk, waar men zich eveneens slechts node onderwierp' 
aan de Hollandse overmacht in de meekraphandel. Een poging van Colbert. 
de grote mercantilist, om de eigen teelt te doen herleven had geen succes 
gehad, maar in de tweede helft van de 18e eeuw werd beter resultaat ver
kregen, toen een zekere Jean Althen, oorspronkelijk afkomstig uit Perzie
en met de Turkse meekrapteelt bekend, gebruik maakte van een koninklijke 
verordening van 1756, waarbij vrijstelling van belasting (taille) gedurende 
20 jaar verleend werd aan ieder, die de meekrapteelt invoerde op te voren 
onproduktieve gronden 4). Bij Avignon in et oepartement van Vaucluse 
experiInenteerde Jean Althen met zaad uit de Levant, aanvankelijk mnder 
veel resultaat. Lang voor het einde van de eeuw bleken echter de grootste 
moeilijkheden overwonnen, zodat reeds in 1784 de abbe Rozier kon schrij
ven: "on commence heureusement en France it ne plus devenir tributaire 
des Hollandais, qui la foumissaient toute autrefois; et des experiences sans 
nombre ont demontre que celie de France est aussi parfaite, que celie 
qu'ils nous apportaient de zelande" 5). Door een gemodemiseerde en geheel 
van de Hollandse meestoven afwijkende bereidingsmethode slaagde Frank-

1) Smit, De katoendrukkerij, bIz. 183/188. 
2) Miller, The gardeners Dictionary. 
3) Young, The farmer's letters I, bIz. 214, 230. 
4) Arret du Conseil d'etat du Roi, 24 fevrier 1756, in Duhamel du Monceau. 

Traite de la garance, bIz. 73. 
6) Rozier, Cours complet d'Agriculture, tome Y, bIz. 235. 
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rijk er in, zich gedurende de Napoleontische tijd nagenoeg geheel van vreem
-de import onafhankelijk te maken. 

Na de hervatting der normale handelsbetrekkingen in 1815 bleek Frank
rijk zich van importland tot exportland ontwikkeld te hebben. Met de mono
polie-positie van Zeeland was het gedaan en reeds in de jaren twintig van 
.de 1ge eeuw moest Nederland erkennen, dat het Franse product op de 
Europese meekrapmarkten de prijs bepaalde. Hierboven zagen wij reeds, 
,dat ook de verbeterde meekrappreparaten, die in deze tijd in de handel 
,gebracht werden, van Franse oorsprong waren. Te laat en te aarzelend 
paste Holland zich bij de nieuwe, wetenschappelijke bereidingswijze aan, 
zodat van herovering van verloren afzetgebieden geen sprake kon zijn. 

Niet ten onrechte wordt de periode na 1820 een tijd van achteruitgang 
en verval genoemd. Men zij er echter op bedacht, dat deze qualificatie meer 
als een relatieve teruggang dient te worden opgevat dan als een absolute 
vermm ering van de gemid elde productie. In het tijdvak 1860-1870, het 
laatste decennium v66r de grote ineenstorting van het meekrapbedrijf, 
{)vertrof de jaarlijkse productie zonder twijfel de hoogste opbrengst, die 
()oit in de bloeitijd was bereikt 1). Ook met deze ietwat grotere productie 
hadden wij echter geen evenredig aandeel in de voorziening van de alom 
toegenomen vraag, die van de krachtig expanderende moderne textiel
industrie uitging. Zo voltrok zich met name de tussen 1825 en 1850. vier
voudig vergrote import van En~land nagenoeg geheel ten voordele van 
Frankrijk e ltalie oscane). 

Ook was er van verval sprake door de lage gemiddelde marktprijs, die 
slechts een kleine winstmarge overliet, terwijl daarenboven gedurende ver
scheidene jaren met verlies gewerkt werd. De grotendeels verouderde pro
-ductiewijze bezat geen middel om de kostprijs omlaag te brengen, waardoor 
aan de buitenlandse concurrentie beter het hoofd geboden had kunnen wor
·den. 

In 1868 gelukte het Graebe en Liebermann de alizarine, het vervend 
bestanddeel der meekrapwortels, kunstmatig te bereiden uit steenkoolteer. 
,De onmiddellijk ter hand genomen fabriekmatige productie slaagde er 
reeds in 1872 in, de kunstalizarine in grote hoeveelheden en tegen aan
]okkelijke prijs op de markt te brengen, waardoor het volgende jaar een 
<:atastrophale prijsdaling van de meekrap intrad, die zowel hier als elders 
in korte tijd aan het oude meekrapbedrijf een eind maakte 2). 

1) Zie biz. 30. 
2) Zie Hoofdstuk VII. 
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HOOFDSTUK II 

OPKOMST, UITBREIDING EN TERUGGANG 
VAN HET MEEKRAPBEDRlJF 

De oudste tot heden bekende keuren en ordonnantien voor het meekrap
bedrijf geven geen antwoord op de vraag, wanneer de teelt en de bereiding 
van het product in het betrokken gebied een aanvang heeft genomen. 
Gegevens aan handel en verkeer ontleend wijzen vaak op een hogere 
ouderdom van het bedrijf dan de datering der overgeleverde reglemen
teringen doet vermoeden. Dit kan geen verwondering wekken. Als regel 
greep de middeleeuwse overheidsbemoeiing eerst in, als de praktijk zulks 
wenselijk maakte en bovendien is bet dikwijls niet mogelijk om uit te maken, 
of een bepaalde keur inderdaad de oudste is. 

Tot de vroegste- vermeldingen van de teelt en de bereiding van meekrap 
moeten in ons land die van Middelburg en omgeving gerekend worden. " 
Ben meekrapkeur is voor het middeleeuwse Middelburg niet voorhanden, 
maar een post uit de burgemeestersrekening van 1365 1), vol gens welke 
Willem Speghel boete betaaIde, omdat "zine meede zonder warderen 
ghedaen was uter meedemolen", vormt een historisch bewijs, dat in de 
14e eeuw de meekrapbereiding een der stedelijke takken van nijverheid 
vormde. 

De medemolen was de voorloper van de meestoof. Willem Speghel was 
beboet, omdat hij zijn produkt in de handel gebracht had, zonder het te 
doen "waarderen". Er waren blijkbaar reeds waardeins of keurmeesters, 
die controle uitoefenden op de naleving van zekere stedelijke kwaliteits
voorschriften. De vestiging van het meekrapbedrijf te Middelburg moet 
dus aanmerkelijk vroeger plaats hebben gevonden dan het genoemde 
jaar 1365. Wij mogen dan ook weI aannemen, dat het request, dat Lambert 
Jonge van Middelburg in 1348 aan de Engelse koning zond, ter zake van 
de inbeslagneming van elf balen meekrap door de Engelse belastingautori
teiten 2), een zending betrof, die in zijn eigen stad bereid was. 

De meekrapververij te Middelburg moet nog van oudere datum zijn, daar 
een ontwerp accijnsordonnantie van 1325 bepaalt, dat de poorters, die 
meekrap in de stad kopen "omme vord te vercopen" een zekere accijns 
hebben te betalen 3). Er zullen dus ook lieden geweest zijn, die voor eigen 
gebruik kochten: dit moeten meekrapververs zijn geweest. Zij behoefden 
blijkbaar geen accijns te betalen, een bekende middeleeuwse vorm van 
bescberming der stedelijke nijverbeid. 

Op toevallige wijze bleef voor Walcberen ook een bewijs van de vroege 
teelt der meekrapwortels bewaard. Na de doorbraak van een der zeedijken 
in 1374 viel namelijk een besluit van de Middelburgse overheid, het herstel 

1) Unger, Bronnen II, no. 189. 
2) Id., id. m, no. 39. 
3) Id., id. II, no. 108, art. 20. 
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der zeewering oruniddellijk krachtig aan te vatten, waarbij men "den delvers 
verboot te delvene meede" 1). 

In het laatste kwart der 14e eeuw, toen Middelburg tijdelijk de stapel
plaats was voor de Engelse wol, werden door tal van schepen, uitvarende 
van Middelburg, Arnemuiden en Vere, grote partijen meekrap naar de 
Engelse oost- en zuidkust verscheept, die de veronderstelling wettigen, 
dat deze exportvoorraden gedeeitelijk ook van elders aangevoerd werden 
en op de "Walcherse rede" geconcentreerd werden tot samenlading 2). 

Ook voor Tholen is het meekrapbedrijf in de 14e eeuw gemakkelijk vast 
te stellen. Op 7 Juni 1380 bepaalde graaf Jan van Blois, heer van Tholen, 
dat "een ieygelijk poorter aldaer stoven zetten mag en behouden" 3). 
De in deze tijd reeds in verval gerakende zoutnering, de bereiding van zout 
uit darinc of laagveen, schijnt de Tholense bevolking gerede aanleiding 
gegeven te hebben zich op het meekrapbedrijf toe te leggen 4). Zoutketen 
werden omgebouwd tot meestoven en reeds in 1393 werd voor Engelse 
rekening een partij meekrap te Great-Yarmouth aangevoerd op een schip, 
dat afkomstig was van Tholen 5). 

Voor het land van Zierikzee kan de aanwezigheid van het meekrapbedrijf 
eveneens in de 14e eeuw aangetoond worden, hoewel de oudst bekende 
meekrapordonnantie voor deze stad, tevens geldende voor Schouwen, 
Duiveland, Noordgouwe en Dreischor, eerst dateert van het jaar 1444 6). 
Het bedrijf moet echter ouder zijn, want in deze ordonnantie, de oudst 
bekende van geheel Zeeland, merkt de landsheer Philips van Bourgondie 
op, dat er klachten zijn over de kwaliteit van de mede, omdat deze Diet meer 
gekeurd w0.t;dt, '"gelijk zij van rechtswegen behoirt". Er moet dus reeds 
een oudere reglementering hebben bestaan. Uit de Engelse tolregisters 
blijkt bovendien, dat schepen van Zierikzee en enesse' vrae it met 
meekrap, uien, haring enz., reeds in de tweede helft van de 14e eeuw ge
regeld afzet vonden in de Engelse havens aan de oostkust: Boston, Hull, 
New-Castle 7). Ben vroege vestiging van de meekrapbereiding in het land 
van Zierikze6 is ook geheel in overeenstemming met de vroege vestiging 
van de wolindustrie en de lakenververij aldaar. Reeds in 1347 werd bepaald, 
dat de invoer van Engels laken in het groot aileen was toegestaan, indien 
men het daama in Zierikzee ook zou verven 8). 

Met het voorafgaande is voldoende bewijs geleverd, dat de opkomst van 
het meekrapbedrijf in verschillende delen van Zeeland in de 14e eeuw ge
steld moet worden. Alvorens de verdere uitbreiding na te gaan, willen wij 

1) Id., id. II, no. 192. 
2) Smit, Bronnen I, no. 603, 715. 
8) Van Mieris, Groot Charterboek m, biz. 373. 
6) Hollestelle, Geschiedk. beschrijving, bIz. 134. 
') Smit, Bronnen I, no. 736, biz. 460. 
8) Posthumus, Leidsche lakenindustrie I, Bijl. IV, biz. 418; Fokker, Nog een 

oudere verordening, Arch. Zeeuwsch Genootsch. 1866/1869, biz. 199. 
7) Smit, Bronnen I, no. 568B, 577, 589, 716, 724. 
8) Posthumus, Leidsche lakenindustrie I, biz. 18. 
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ons bezig houden met de vraag, vanwaar de stimulans tot de teelt en de 
bereiding in Zeeland gekomen is. De beschikbare gegevens maken een 
definitief antwoord niet mogelijk, maar wij menen, dat zowel de waar
schijnlijkheid als de mogelijkheid naar Vlaanderen wijzen, al wil men voor 
de opkomst van de lakenbereiding en de ververij in het algemeen deze 
zuidelijke afkomst betwijfelen 1). 

Op het eind van de 13e eeuw, toen het wolbedrijf en de ververij in Middel
burg nog in het stadium der eerste ontwikkeling verkeerden 2), hadden 
de Vlaamse ververs reeds de hoogste graad van de toenmalige technische 
bekwaamheid veroverd. "Their wealth of colours was greater than anything 
that their rivals could produce... Splendid stuffs for the French court, 
the Dukes of Burgundy, the Countesses of Artois, for which no price was 
too high, were now made in the workshops of Flanders" 3). 

De grondstoffen der ververij, kermes, wede, meekrap, woude, verfhout, 
aluin, werden in Brugge van heinde en ver aangevoerd. Wat is natuurlijker, 
dan dat de opkomende Zeeuwse ververij levendige belangstelling voor deze 
stoff en had, in het bijzondet: voor de meekrap, die in het Vlaamse buurland 
ook op eigen bodem geteeld en bereid werd, temeer daar er nauwe betrek
kingen tussen Walcheren en Vlaanderen bestonden. De stadsrekeningen 
van Middelburg maken zelfs melding van een veerdienst tussen deze stad y\ en Brugge 4); Vlaamse dijkwerkers vestigden zich in Zeeland 5), Zeeuwse 

vI J K;WV dijkwerkers werkterraan""t1et Zwfu en toen een der stedelijke pijpers ge-
I storven was, zocht Middelburg in laanderen naar een opvolger, die 

"goed pipe conde" 7)! 
Betr~ffeadeze nauwe relaties alleen de mogelijkheid van Vlaamse afkomst 

van het Zeeuwse meekrapbedrijf, andere gegevens duiden op een grote 
mate van waarschijnlijkheid. Wij doelen op de vele punten van frappante 
overeenkomst in de inhoud en de terminologie van de Zeeuwse en Vlaamse 
meekrapordonnantien, terwijl de laatste in het algemeen een eeuw ouder 
zijn dan de eerste. 

In zeer originele bewoordingen formuleert de oudst bekende Noord
nederlandse meekrapkeur de verplichting der stoofarbeiders om, ten einde 
vervalsing te voorkomen, aan de balen een homo gene inhoud te geven, dus 
zonder vermenging van verschillende kwaliteiten: "alleens gelijc tussen de 
vier garnieren" 8). Een eeuw tevoren formuleerde Gent reeds hetzelfde 

1) Posthumus, Leidsche lakenindustrie I, bIz. 45; De Nie, Noordnederlandsche 
textielververij, bIz. 35, 36. 

I) Unger, De economische ontwikkeling, bIz. 47. 
8) Ciba Review no. 14, bIz. 487. Vergel. Espinas et Pirenne, Recueil I, no. 

49, 50, 51, 52. 
') Kesteloo, Stadsrekeningen van Middelb., bIz. 87. 
6) Korthals Altes, Polderland in Engeland, bIz. 63. 
8) Hapke, Brtigge's Entwicklung, bIz. 41. 
7) Kesteloo, t.a.p., bIz. 148. 
8) G. Arch. Bergen op Zoom, Register van de keuren der gilden en ambachten, 

fol. 21: De core van de meeden te redene. Afgedrukt door F. Caland in Hande
tingen v. h. Provine. Genootseh. in Noord-Brabant, 1877, bIz. 25. Zie Bijl. II. 



DE GESCHIEDENIS VAN HET MEEKRAPBEDRUF IN NEDERLAND 17 

voorschrift in nagenoeg gelijke bewoordingen: "aIle mede, die men vercoe
pen sal binnen der stede van Ghend, die moet wesen binnen vier cornieren 
eens" 1). De garnieren of cornieren waren de hoeken of horens der balen 
(come, comer). Blijkens de vele misschrijvingen werd de taalkundige be
tekenis van het woord in Noordnederland nauwelijks begrepen (garnieren, 
carmen, garmen, garingen) 2). In dezelfde zin vertonen de Zeeuwse ordon
nantien een andere slaafse navolging van hun Vlaamse voorbeeld, als zij, 
bij wijze van strafmaatregel op de bereiding van slechte kwaliteit, bepalen, 
dat een of meer gamieren van de balen moeten worden afgesneden, waar
door deze onvervoerbaar en grotendeels waardeloos werden 3). Vlaanderen 
kende deze correctie wederom reeds in de voorafgaande eeuw: "ende de 
meede, daer men faute in bevinden sal, die sal men afsniden eenen cornier, 
een half vierendeel van elke bale" 4). 

hi de Franse versie van de reglementering door Brugge ontmoeten wij 
dezelfde correctie. Als de doyen van de meekrap een aantal balen aantreft, 
die niet aan de vereisten van kwaliteit beantwoorden, doet hij de voor
geschreven strafmaatregel uitvoeren: "il l'avoient fait coper (couper) les 
cornes" 5). 

Vele andere voorbeelden van navolging liggen voor het grijpen. Wij ont
moetten hierboven reeds het ongebruikelijke woord "medemolen" voor 
meestoof in de stadsrekeningen van Middelburg. In Vlaanderen sprak men 
van "estuve ou mollin (= moulin) de warance" 6). 

De bekende kwaliteitsonderscheidingen krapmede, gemene mede en korte 
mede, waarvan wij de betekenis nog zullen toelichten, treffen wij aan in 
bijna aIle Noordnederlandse keuren van de 15e eeuw. Reeds in het midden 
van de 14e eeuw treffen we ze in de Vlaamse reglementen aan onder dezelfde 
typische, weinig zeggende benamingen 7). 

De bereiding van de kleurstof uit de wortels werd in de oudste Noord
nederlandse keur, die van Bergen op Zoom van 1441, met de naam "reeden 
of "gereeden" bestempeld. In 1368 treffen wij in Vlaanderen reeds voor
schriften aan voor "aIle deghenen, die meede ghereeden binnen Ghend" 8). 

Het criterium, dat in onze ordonnantien voor de keuring der verschil
lende meekrapkwaliteiten in acht werd genomen, bestond vanaf de 15e 
eeuw in de procentuele verontreiniging der verfstof met aarde. Mge
scheiden van de yraag naar de doeltreffendheid dezer methode, waarop wij 

- 1) De Pauw, Voorgeboden der stad Gent, biz. 64. 
2) In zijn verhandelingen over de meekrapordonnantie van Reimerswaal van 

1480 (Arehler Zeeuwseh Genootsch. 1866/1869, biz. 322) meent O. A. Fokker 
ten onrechte, dat de garnieren touwen waren, waarmee de balen waren dieht
gemaakt. 

8) In de ordonnanties van Bergen op Zoom (1440) en van Reimerswaal (1480). 
4) De Pauw, Voorgeboden der stad Gent, biz. 65. 
6) Espinas et Pirenne, Recueil de documents I, no. 180. 
8) Espinas, La draperie n, biz. 89. 
7) De Pauw, Voorgeboden, biz. 102, 103. 
8) Id., id., biz. 102. 

ECON.-HIST. JAARBOEK xxv 
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nog nader willen terugkomen, blijkt deze werkwijze wederom reeds een 
eeuw tevoren in Vlaanderen toepassing te hebben gevonden 1). 

Ten slotte willen wij nog wijzen op een in de agrarische sfeer zeer onge
bruikelijke vrijheidsbeperking, bestaande in een oogstverbod voor meekrap 
v66r een bepaalde datum: onzer vrouwendach assomptio, bamisdag, half 
oegst, Sint Gillisdag, enz., een aantasting van de boerenvrijheid, waaraan 
in Zeeland tot in het begin van de 1ge eeuw werd vastgehouden en die 
eveneens als een navolging beschouwd dient te worden van een soortgelijk 
middeleeuws Vlaams voorschrift, dat het delven verbood v66r "la fete 
de la nativite de la Vierge" 2). 

In snel tempo heeft de in de 14e eeuw in Zeeland plaatselijk opgekomen 
meekrapcultuur zich uitgebreid. Wie achtereenvolgens het initiatief tot 
de vestiging namen, hoe het benodigde kapitaal voor de meestoven bijeen
gebracht werd, deze vragen moeten vooralsnog onbeantwoord blijven. 
In verband met de niet onbelangrijke kapitaalinvestering in het meekrap
bedrijf is de suggestie gemaakt, dat de eerste stoot gegeven werd door 
nijverheidskringen, die land huurden om er meekrap op te laten verbou
wen 3). In verband met de vroeg-kapitalistische sfeer, die het gehele mee
krapbedrijf eeuwen lang heeft gekenmerkt, zouden wij de initiatiefnemers 
eerder zoeken onder de grote kooplieden, die door het bezit van een aan
deel in een meestoof een bepaalde waarborg kregen, de benodigde voorraden 
te kunnen bemachtigen. Deze veronderstelling vindt steun in een zestiende
eeuws gegeven uit Vlaanderen, waarin gesproken wordt van "medereeders, 
dewelcke ... deghelicke ende rycke kooplieden waeren, hebbende alhier 
tot Brugghe heurlieder huysen ende meestoven" 4). 

Voor de uitbreiding van het in de 14e eeuw opgekomen meekrapbedrijf 
in Schouwen en Duiveland vinden wij aanwijzingen in het groter getal 
plaatsen, vanwaar verschepingen plaats vonden naar Engeland en naar de 
jaarmarkten van Bergen op Zoom en Antwerpen. Naast Zierikzee en 
Renesse verschijnen in de tolregisters van de 15e eeuw ook Brouwershaven, 
Westerschouwen, Ellemeet en Bommenede 5). 

In het land van Voorne was de meekrapcultuur in de eerste helft van de 
15e eeuw aanwezig. "De core van der meede" van Brielle behoorde tot de 
stedelijke voorschriften, die sinds 1445 geregeld in het openbaar "afgelezen" 
moesten worden 6). De keur dateert dus van dat jaar of reeds van vroeger 
tijd. Schippers van Brielle en Zwartewaal, zelfbevrachters voerden reeds 
in het begin van de 15e eeuw meekrap aan in de havens van de Enge1se 
oostkust 7). 

1) Id., id., biz. 102, 103. 
2) Espinas, La draperie II, biz. 88. 
3) Boerendonk, Historische studie, biz. 91. 
') Zegher van Male, Lamentatie, biz. 51. 
6) Smit, Bronnen I, no. 842, 1191, 1349, 1420, 1550, 1662. Unger, De tol van 

Iersekeroord, no. 250, 258, 259. 
8) De Jager, Middeleeuwsche keuren van Brielle, biz. 142. 
'1) Smit, Bronnen II, no. 781, 842. 
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Ook Flakkee, in het bijzonder het gebied van Dirksland, kende de 
cuItuur reeds in het begin van de 15e eeuw. Bij een herbedijking aldaar in 
1415 werd het teeltrecht van koren en meekrap geregeld, terwijl bovendien 
vermeld wordt, dat de voorafgegane overstroming van deze streek gescbied 
was door een doorbraak van de buitendijk "bij de meestoven" 1). Een 
regeling van het tiendrecht van meekrap voor Middelharnis dateert van 
1465 2) . Meekrapbevrachtingen voor de jaarmarkten van Bergen op Zoom 
uit Oude Tonge en Ooltgensplaat, dat zich in de volgende eeuwen evenals 
Middelharnis tot een belangrijk centrum van meekrapteelt zou ontwikke
len, hadden geregeld plaats 3). 

Op Zuid-Beveland kennen wij Reimerswaal en het land van ter Goes als 
middelpunten van het bedrijf in de 15e eeuw. De oudst bekende meekrap
keur van Reimerswaal dagtekent van 1480 4), maar de teelt is ook bier veel 
ouder, want reeds in 1442 werd op de jaarmarkt in Bergen op Zoom mee
krap verhandeld "te Reymerswale gecoert" (gekeurd) 5). 

Goes regelde het stedelijke meekrapbedrijf in 1450 6), maar reeds in 1429 
legden de Engelse belastingautoriteiten te Hull beslag op elf balen meekrap 
van Huge Jansz. uit Goes, toen bij er van verdacht werd de verschuldigde 
rechten niet te hebben betaald 7). 

Ook in het zeekleigebied van West-Noordbrabant dateert de teelt en de 
bereiding van het produkt uit de eerste helft van de 15e eeuw. De keur van 
Bergen op Zoom, gelijk rreds gezegd de oudst bekende uit ons land, dag
tekent van 1441 8), maar reeds in 1433 blijkt het stedelijk meestoofbedrijf 
overheidsbescherming te hebben genoten: export van in het land van Bergen 
geteelde meekrap was verboden, tenzij het produkt bereid was in de stoof 
van de stad 9). De vroege vestiging van het bedrijf in Brabant blijkt even
eens uit het feit, dat op de jaarmarkt van Bergen op Zoom in 1431 meekrap 
werd verhandeld, die te Steenbergen bereid was 10). 

Dat de cultuur in de 15e eeuw ook in Noord-Beveland aangetroffen werd, 
kunnen wij afleiden uit de registers van de Zeeuwse tol te Iersekeroord. 
Wisse Jacobsz. "uut Noortbeveland" passeerde in 1418 en volgende jaren de 
tol afwisselend met meekrap voor de jaarmarkten van Bergen op Zoom en 
van Antwerpen 11). Aan Zeeuws-Vlaanderen kunnen wij in dit verband 
voorbij gaan. Tot de politieke en de economische sfeer van het middeleeuwse 

1) Van Alkemade en Van der Schelling, Beschrijving II, bIz. 238, 290. 
2) Van der Schelling, Hollands tiend-regt II, bIz. 368. 
3) Unger, Tol van Iersekeroord, no. 333, 346, 443, 451. 
4) Fruin, Het recht der stad ReimerswaaI, bIz. 69. 
6) G. A. Bergen op Zoom, Rentbrieven R 281, fol. 22. 
6) Tegenwoordige Staat der Ver. Nederl. X, bIz. 50. 
7) Smit, Bronnen II, no. 1425. 
8) Zie Bijl. II. 
9) Mol, Rechten v. d. Heer v. Bergen op Zoom, bIz. 94. 
10) G. A. Bergen op Zoom, Rentbrieven, 279, fo1. 6. 
11) Unger, Tol van Iersekeroord, bIz. 192, 197, 203. 
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Vlaanderen behorende, was het uiteraard reeds vroeg met het meekrap
bedrijf bekend. Aardenburg regelde de handel in meekrap reeds in de 
14e eeuw 1) en in dezelfde tijd voeren van Nieuwehaven, eertijds ten oosten 
van Breskens gelegen, geregeld schei>en met meekrap naar de Engelse havens 
aan de oostkust 2). In de volgende eeuw hadden ook meekrapverschepingen 
plaats uit Hulst, Hontenisse en Saaftinge 3). 

Het Noordnederlandse produktiegebied, zoals wij dit in de l4e en de 
l5e eeuw zich zagen ontwikkelen, omvatte reeds bijna het gehele zuidweste
lijke zeekleigebied, van Vlaanderen tot Voorne. In de volgende eeuwen 
voegde zich hier nog bij een bescheiden cultuur in de Hoekse Waard (Oud
Beijerland en Strijen), op de eilanden van Dordrecht, Rozenburg en Usel
monde (Rhoon), alsmede op het belangrijke meekrapeiland Goeree, waar 
op het laatst van de l8e eeuw aUeen in Ouddorp niet minder dan zes mee
stoven werden aangetroffen, een concentratie van het bedrijf, waarmee het 
kleine stadje door geen enkele plaats ooit is geevenaard. 

Tot in de l8e eeuw is de toenemende belangrijkheid van de cultuur veel 
meer veroorzaakt door uitbreiding en intensivering van de teelt binnen de 
reeds in de middeleeuwen bereikte grenzen dan door de toevoeging van nieu
we gebieden. De grootste dichtheid heeft het bedrijf verkregen in het land 
van Zierikzee, waar op het eiland Schouwen een dertiental plaatsen in het 
bezit van een of meer meestoven waren. Zierikzee zelf telde er in de l8e 
eeuw een vijftal, Brouwershaven bezat er drie. Hierbij sloot zich Duiveland 
aan, waar eveneens in een viertal plaatsen nog acht of negen stoven werden 
aangetroffen. 

Plaatselijk kwam ook terugslag van het bedrijf voor. Op het eiland Wal
cheren, waar wij de cultuur het eerst aantroffen en waar in de 14e en de 
l5e eeuw te Middelburg de aanwezigheid van enige meestoven historisch 
vastgesteld kan worden 4), wist het bedrijf geen hechte basis te vinden. Het 
ging in latere eeuwen te niet, om in de l8e en 1ge eeuw op bescheiden voet 
weer hervat te worden 6). 

Ernstige verliezen leed de meekrapteelt daar, waar het Zeeuwse land 
tijdelijk of duurzaam aan de zee weer prijs gegeven moest worden. In de 
tweede helft van de 16e eeuw begon de geleidelijke ontruiming van het land 
van Reimerswaal, waar wij de cultuur reeds in het begin van de 15e eeuw 
hebben aangetroffen. Men ving aan met het afbreken van meestoven en 
zoutketen en na tijdelijke onderbreking werd de ontruiming kort na 1631 
voltooid. Van de geevacueerden, die "ook zeer verstandig waren om de 
meestoven te bedienen", hebben zich velen op -Tholen gevestigd 6), waar 

1) Espinas et Pirenne, Recueil I, no. 20. 
I) Smit, Bronnen I, bIz. 328, 337, 417, 164. 
3) Unger, Tol van Iersekeroord, bIz. 339, 340, 346, 348, 349. 
4) Een niet nader aangeduide medemolen in 1365 (Unger, Bronnen II, no. 189); 

een medemolen aan de Geere in 1435 (Unger III, no. 161) en een in de St. 
Pieterstraat in 1482 (De Kanter en Ab Utrecht Dresse\huis, bIz. 33). 

6) Verge!. Boerendonk, Historische studie, bIz. 109. 
8) Smallegange, Nieuwe Cronyk, bIz. 276, 548. 
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zij hebben bijgedragen tot de goede naam, die ook dit eiland zich in de mee
krapbereiding heeft verworven. Ook elders, in het land van Saaftinge, 
in Noord-Beveland en in het noordwesten van Brabant werd door dijk
breuken, die verschillende zeekleipolders "drijvende" maakten, de meekrap
cultuur tijdelijk of definitief stop gezet. 

Hier tegenover staat, dat het ook niet aan enkele pogingen heeft ont
broken, om de grenzen van het oude, zuidwestelijke zeekleigebied te door
breken. Omstreeks hetjaar 1750 werd door een aantal ondememende koop
lieden de cultuur in Friesland gei"ntroduceerd op twee hiertoe gehuurde 
boerderijen, een te Sexbierum en een in het Bildt, terwijl een grote meestoof 
bij Leeuwarden verrees 1). Onder meer door onbekendheid met de in Zeeland 
gevolgde teeltmethode liep deze Friese proefneming op een mislukking uit 2). 
Ben zelfde lot trof een soortgelijk experiment in Groningen. "Niet ver van 
Appingedam is voor 25 jaar nog een meestoof geweest, maar deze cultuur 
is geheel vervallen", zo rapporteerde in hetjaar 1800 Kops, de Commissaris 
van landbouw, die de Agent van Nationale oeconomie op diens inspectie
reis vergezeld had 3). 

Welhaast volkomen vergeten schijnt een 18e eeuws meekrapexperiment 
in de Betuwe te zijn. In de nog bescheiden advertentiekolommen van een 
der toenmalige nieuwsbladen lezen wij de aankondiging van de publieke 
verkoop op 24 Augustus 1774 van "het tweejarig mee-gewas, staande op 
verscheidene mergens bij en omtrent de stad Tiel en op Zoelen en hetwelk 
behoorlijk gewied en schoongehouden is" 4). De verkoop te velde hield 
waarschijnlijk verband met het gemis aan een meestoof aldaar, een ver
onderstelling, waarin wij versterkt worden door een soortgelijke annonce 
in het volgende jaar, toen er nog aan toegevoegd werd, dat het teeltgebied 
gelegen was "bij de rivier ·de Waal, gemakkelijk om te water te vervoeren" 5). 

Wij mogen aannemen dat, tijdelijke onderbrekingen daargelaten, de cul
tuur in het zuidwestelijk zeekleigebied tot het laatst van de 18e eeuw ge
leidelijk geintensiveerd is geworden. Van Brielle vinden wij vermeld, dat 
in 1732 naast de reeds lang bestaande meestoof een tweede werd gebouwd. 
In 1755 volgde een derde en in 1780 een vierde 6). Met de oprichting in 1770 
van een meestoof in Rhoon '7) schijnt het meekrapbedrijf voor het eerst ge
introduceerd te zijn op het eiland IJselmonde, waarschijnlijk evenwel zon
der veel succes. Reeds in 1790 althans was de stoof afgebroken. Ook elders 
moet de 18e eeuw een tijd van toenemende belangstelling voor het mee
krapbedrijf geweest zijn, blijkende uit de oprichting van talrijke nieuwe mee-

1) Tegenwoordige Staat XVI, biz. 590. 
2) Verge!. biz. 37. 
3) Alg. Rijksarch., Collectie Goldberg, port. 28 Verbaal op de huishoudelijke 

reijze. Verg. Nenmich, Original-Beitrage, biz. 118. 
4) Rotterd. Courant, 11 Aug. 1774. 
6) Id., 1 Aug. 1775. 
6) Plokker, Voorne en Putten, bIz. 80. 
7) Resolutieboek van Dijkgraaf en Heemraden van het binnen- en buitenland 

van Rhoon. 
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stoven: Strijen, Ouddorp, Dirksland, Ooltgensplaat, Zierikzee, Noord
gouwe, Elkerzee, Middelburg, Aardenburg, enz. De toenemende vraag 
naar de populaire rode verfstof van de zijde der zich ontwikkelende katoen
drukkerijen in Lancashire en in Frankrijk zal aan deze expansie van het 
meekrapbedrijf niet vreemd zijn geweest, hoewel er aanwijzingen zijn, dat 
op het eind van de 18e eeuw de oplevende meekrapindustrie in Frankrijk 
de import uit Holland reeds ongunstig bei'nvloedde 1). 

De Franse tijd scheen aanvankelijk geen al te nadelige invloed op het 
Hollandse meekrapbedrijf uit te zullen oefenen. Afnemende export naar 
Frankrijk werd voor een belangrijk deel gecompenseerd door toeneming 
van de verzendingen naar Duitsland. In het begin van de 1ge eeuw werd in 
Noord-Brabant het aantal meestoven zelfs nog met een tweetal vermeerderd. 
Naarmate echter de verkeersmoeilijkheden als gevolg van de oorlogvoering 
toenamen, liep de handel sterk terug, hetgeen zijn invloed op de teelt en de 
bereiding niet miste. De produktie in Zeeland, die in 1806 nog ruim 4500 
vaten bedroeg 2), was in 1809 reeds teruggelopen tot 3300 3). Kort daarop 
werd de toestand nog veel emstiger. "De inundatie van verscheidene polders 
in 1809, bij gelegenheid van de landing van de Engelschen in Zeeland op 
hooge order bewerkstelligd, had deze landen voor lange jaren ongeschikt 
gemaakt om er met succes meekrap in te brengen; de moedeloosheid hier
door ontstaan was zoo groot en het vooruitzicht op gunstige tijden zoo 
gering, dat de actien of portien in de meestoven, die gemeenlijk in zestiende 
gedeelten bestaan, welke te voren voor 1500 a 1600 gulden verkocht wierden, 
in 1812 voor niets wierden aangeboden, om van het onderhoud ontslagen 
te zijn, zonder dat er zich iemand opdeed om dezelve aan te nemen" 4). 

Dit somber relaas vinden wij in hoofdzaak bevestigd door een tweetal 
rapporten van tijdgenoten, een memorie van 1810 van Goldberg 5), de ge
wezen agent van Nationale Oeconomie, en vooral de bekende statistische 
beschrijving door de ijverige Franse intendant voor onze Binnenlandse 
zaken, baron d' Alphonse, die de toestand weergeeft tot het voorjaar van 
1813 6). Goldberg zegt in 1810, dat de meestoven "zich over het algemeen in 
eenen kwijnenden staat bevinden". In 1812 was volgens d'Alphonse de pro
duktie van Zeeland en Brabant reeds geheel uitgevallen. Alleen in Zuid
Holland (Departement Maasland) werd het bedrijf nog voortgezet. Hier 
waren bijna alle meestoven in 1812 nog in werking, maar de produktie was 
er tussen 1806 en 1812 teruggelopen van 1.500.000 pond tot 900.000 pond 7). 
Goldberg en d'Alphonse gaven beiden als oorzaken van de achteruitgang 

1) Van Nierop, Uit de bakermat, Bijlage B. 
Z) Van der Kloot Meyburg, Bijdrage, biz. 91. 
8) AIg. Rijks Arch., Binnenl. zaken 1810, no. 712, 24 April 1810, no. 14. 
') AIg. Rijks Arch., Nat. Nijverh., dossier no. 387, missive Ged. Staten van 

Brabant van 24 Dec. 1816. 
6) AIg. Rijks Arch., Collectie Goldberg no. 192, Memorie over de fabrieken 

en trafieken in het voorm. koninkr. Holland, d.d. oogstmaand 1810. 
8) d' Alphonse, Aper~u sur la Hollande. 
7) d'Aiphonse, Aper~u, p. 275. 
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aan: de stilstand van handel en scheepvaart, de zware invoerrechten op 
meekrap in Frankrijk, de duurte der brandstoffen en andere hulpstoffen 
voor de stoven, terwijl Goldberg nog de opkomende meekrapteelt in de 
Elzas als een nadelige factor noemde. De opleving van het meekrapbedrijf 
in het gebied van A vignon schijnt hem niet bekend te zijn geweest. Over 
de inundaties tot afweer van de Engelse invasie, die aan d'Alphonse althans 
niet onbekend zullen zijn geweest, deed de beminnelijke Fransman het 
zwijgen toe. In deze donkere tijd zag hij echter nog cen lichtpunt voor het 
bedrijf: voortzetting van de export naar de van ouds belangrijke afzetge
bieden in Duitsland "autant que les circonstances actuelles peuvent Ie 
permettre" . 

Direct na de bevrijding, toen de zee weer open was en de handel met opge
wektheid werd hervat, breidde ook de teelt zich opnieuw krachtig uit, ge
steund door gunstige prijzen en door rijke oogsten in 1814 en 1815. De aan
delen der meestoven, die tijdens de inlijving volgens het bovengenoemde 
rapport door niemand gratis werden overgenomen, werden reeds in 1816 
voor f 1700 verkocht. Ook het getal opnieuw in bedrijf genomen meestoven 
bereikte weer spoedig het normale peil. De gegevens hieromtrent zijn voor 
deze tijd vrij gemakkelijk op te sporen, doordat in 1806 onder de raad
pensionaris Schimmelpenninck een wet "omtrent de meekrapbereiding en 
-negotie" voor het gehele land tot stand is gekomen 1). Deze wet eiste van 
de gemeentebesturen een jaarlijkse opgave van de hoeveelheden bereide 
meekrap. Hoewel de inzending dezer rapporten aanvankelijk nog wat 
stroef liep, verschaffen zij ons een vrij betrouwbaar beeld omtrent de om
yang en de geografische . verbreiding van de meestoofnijverheid. 

Uit deze rapporten blijkt tevens, dat tijdens de vereniging van Belgie en 
Nederland ook in het Zuiden de meekrapteelt plaatselijk enige betekenis 
had gekregen. In de provincie Antwerpen was een bescheiden teelt ontstaan 
in de Schelde-polders van Wilmarsdonck, Oorderen, Berendrecht en Sant
vliet; de bereiding van het eindprodukt leverde er echter moeilijkheden op 2). 
In de provincie Limburg werd het gewas geteelt bij Hasselt en Maastricht, 
nJ. ± 100 ha per jaar. Over de kwaliteit was men tevreden; het produkt 
werd onder meer geleverd aan de gobelinfabrieken te Parijs. Er werd echter 
geklaagd over het dure transport van meststoffen, dat uitbreiding van de 
teelt belemmerde 3). 

De genoemde jaarlijkse Tapporten leren tevens, dat omstreeks het jaar 
1820 het totale aantal meestoven in Nederland 90 bedroeg, waarvan 44 
in Zeeland, 27 in Zuid-Holland, 18 in Noord-Barabant en 1 in Maastricht 4). 
Hetjaar 1821 bracht de wederinvoering van de cultuur in Vlaanderen, onder 
invloed van een experiment tot fabriekmatige bereiding der verfstof in Gent . 
. Het is een gewoon verschijnsel, psychologisch goed verklaarbaar, dat de 

1) Zie Hoofdstuk VI en Bijl. V. 
2) Alg. Rijksarch., Nat. Nijverh., Dossier 387, Missive 19 Oct. 1816. 
3) Id., id., Missive 23 Oct. 1816. 
I) Zie biz. 29 en 30. 
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krachtige uitbreiding van de nijverheid na afloop ener jarenlange oorlogs
depressie doorgaans tot grote teleurstelling leidt. De expansie blijkt achteraf 
op onjuiste schattingen van de veranderde verkoopmogelijkheden te hebben 
berust. Van de snelle omslag ener na-oorlogse hausse naar een nieuwe 
depressie biedt het Hollandse meekrapbedrijf na het jaar 1819 een duidelijk 
en pijnlijk voorbeeld. 

Gedurende de Franse tijd had in de meekrapproduktie van West-Europa 
een structurele verandering plaats gegrepen, die ten gevolge van de door de 
oorlogsverwarringen veroorzaakte belemmering van het handels- en be
richtenverkeer voorlopig aan het oog onttrokken was gebleven. Het in de 
tweede helft van de 18e eeuw herleefde Franse meekrapbedrijf, hierboven 
reeds genoemd, had zich in korte tijd geheel overgeschakeld op een vol
komen nieuwe, fabriekmatige bereidingswijze, waardoor tegen lagere prijs 
een beter eindprodukt geleverd kon worden, dan waartoe de Hollandse 
meestoven voor en na in staat bleken te zijn 1). Ten overvloede werd het hoge 
Franse invoerrecht op meekrap van 1810 met ingang van 1816 verdubbeld, 
waardoor Franse importeurs zich zelfs verplicht zagen lopende aankoop
orders te annuleren 2). Frankrijk ging als afzetgebied voor ons product 
geheel verloren en op de andere buitenlandse markten werd in snel toe
nemende mate de Hollandse meekrap door de Franse "grappe" van de 
eerste plaats verdrongen. 

Nog v66r 1820 brak hierdoor voor het Hollandse meekrapbedrijf een 
tijdperk aan van verval, dat met enkele korte tussentijdse oplevingen tot 
omstreeks 1850 zou voortduren, toen op bescheiden schaal tot navolging 
van de Franse productiemethode werd besloten. Gedurende deze lange tijd 
van inzinking zou het lot van de Hollandse meekrapteelt waarschijnlijk 
geheel bezegeld zijn geworden, indien de productie-capaciteit der Franse 
fabrieken voldoende groot was geweest om de sterk toenemende behoefte 
aan rode kleurstof van de alom expanderende textielindustrie geheel te 
kunnen dekken. 

Incidenteel werd ons meekrapbedrijf in deze periode behalve van Franse 
zijde ook nog bedreigd door Engeland, dat in 1819, bij een poging tot vesti
ging ener eigen meekrapnijverheid, het invoerrecht op het bereide product 
sterk verhoogde, terwijI het recht op de gedroogde wortels ongewijzigd 
bleef. Met het oog op de grote belangrijkheid van Engeland als afzetgebied 
werd in deze jaren in Holland zelfs ernstig overwogen het oude meestoof
bedrijf te beperken tot het drogen van de wortels tot export-racine S). Zowel 
ten opzichte van de Franse als van de Engelse bedreiging faalden wij in 
het treffen van doelmatige afweermaatregelen. De wettelijke toestemming 
tot het bereiden van z.g. verbeterde of overgestampte mullen '), bestaande 
in het opnieuw pulveriseren van een afvalproduct van de schors en kleine, 

1) Zie hoofdstuk IV. 
a) G. Arch. Rotterdam, Kamer v. kooph., Minuut Notulen, port. 9, 27 Mei 1816. 
3) Zie Hoofdstuk VI. 
') Kon. Besluit 6 Aug. 1822, Staatsbl. no. 34. Verg. Hoofdstuk VI. 
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uitgezeefde worteldelen, waarmee een weliswaar goedkope, maar minder
waardige handelskwaliteit werd verkregen, kon uiteraard geen afdoende 
oplossing geven 1). 

Tussen 1817 en 1819 daalde de prijs van/50 tot/24 per 50 kg; de ge
middelde prijs, die gedurende de 30-jarige periode 1789-1818 f 29,50 had 
bedragen, viel terug tot/25,30 in de peri ode 1819-1848. Het sterk gedaalde 
prijsniveau, dat nu door het Franse product bepaald werd, liet niet na 
een ongunstige invloed uit te oefenen op de omvang van de teeIt en de 
bereiding. Al spoedig kwamen de berichten omtrent de teruggang los. 
In 1820 werd te Den Bommel op Overflakkee een der beide aldaar bestaande 
meestoven verkocht "om af te breken" 2). Het jaar daarop volgde de ver
koop tot afbraak van de enige meestoof te Nieuwenhoorn bij Brielle 3). 
Met deze laatste liquidatie was de meekrapnijverheid op het platteland 
van Voorne en Putten, die in de 18e eeuw ook nog in Rhoon en Zuidland 
vertegenwoordigd was geweest, verdwenen. Het Verslag over de landbouw 
van 1824 maakte opnieuw melding van sterke verrnindering der teelt in 
Zuid-Holland, zo zelfs, dat zij in het land van Strijen, in Beierland en op het 
eiland van Dordrecht reeds bijna geheel had opgehouden 4) Tezelfder tijd 
kwamen ook uit Brabant berichten van achteruitgang. In 1828 heette het, 
dat de teelt op Voorne en Putten en op Rozenburg "van weinig aanbelang" 
meer was. Er bestonden nog maar twee stoven in de stad Brielle, "welke 
nauwelijks kunnen gaande gehouden worden" 5). In 1832 volgde dan ook 
de afbraak van een dezer beide, de oude meestoof "achter het Weeshuis" 6), 
waarna de laatstovergeblevene met de stoof van Oud-Beierland voldoende 
waren om in het vervolg de bescheiden productie van het "Overmase" 
te bereiden. 

In deze periode der jaren twintig, bijna geheel gevuld met het somber 
relaas van teruggang en afbraak, vormen enkele berichten over het gezond 
initiatief van de heer Martini, die op zijn landgoed bij Vucht de meekrap
teelt op de diluviale zandgronden van Brabant trachtte te introduceren. 
een tegenstelling als die van een oase in de woestijn. Hij meende de oplos
sing van de ongunstige prijsverhouding tussen het Hollandse en het Franse 
product gevonden te hebben in de verbouw van het gewas op de goedkope 
zandgrond. Uit de optimistische mededelingen omtrent de voorspoedige 
groei van de wortels menen wij de voorkeur van het gewas voor een losse 
bodemstructuur af te kunnen leiden. De uiteindelijke rnislukking van het 
experiment is in hoofdzaak op rekening te stellen van de schaarste aan 
meststoffen, waaraan het Brabantse diluvium zo lang gelaboreerd heeft. 

Een tijdelijke stijging van de prijs, die in 1829 intrad ten gevolge van min-

1) Verg. bIz. 117 e.v. 
2) Rotterd. Courant, 15 Febr. 1820. 
3) Id., 20 Maart 1821. 
') Staat van den Landbouw 1824, bIz. 48. 
5) Id. 1828, bIz. 50. 
8) Rotterd. Courant, 2 Juni 1832. 
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der goede oogsten in Frankrijk, bracht de inkrimping van het Hollandse 
bedrijf voorlopig tot staan, maar opzettelijke strevingen tot verbetering 
van de algemene toestand waren eerst op te merken na 1845, toen de rijks
voorschriften omtrent de bereiding en de kwaliteitscontr61e werden op
geheven 1), waardoor de drang tot het ontplooien van eigen initiatief een 
krachtige impuls kreeg. Bevrijd van de knellende overheidsreglementering 
wist het Nederlandse meekrapbedrijf na lange aarzeling ten slotte te komen 
tot een gedeeltelijke modemisering naar Franse trant, waardoor een korte 
en bescheiden nablooi intrad. Deze modernisering, in Zeeland ingezet met 
de oprichting van garancine- en meekrapfabrieken te Zierikzee, Goes en 
Wilhelminadorp 2), ging gepaard met een doorbraak van het bedrijf buiten 
de grenzen van het eeuwenoude productiegebied der zuidwestelijke zeeklei. 

Gelderland ging in deze uitbreiding van het teeltgebied vooraan. De bur
gemeester van Doodewaard in de Betuwe, de heer C. Taats, nam bier het 
initiatief. Met in Zeeland gekochte kiemplanten en met tewerkstelling van 
enkele Zeeuwse arbeiders nam bij in 1845 een proof met de meekrapcultuur 
op een halve bunder land 3). Door deze buitengewone onkosten leverde de 
eerste oogst van tweejarige mede in 1846 een klein verlies op, maar de 
verkoopprijs van f 24 per 50 kg, de hoogste prijs, die dat jaar voor het 
Zeeuwse product werd betaald, gaf vertrouwen voor de toekomst. De vol
gende jaren leverden dan ook behoorlijke winsten op en het voorbeeld van 
Doodewaard yond in Gelderland navolging, in Hien, Herveld, Voorst 
en elders 4). 

Met optimisme, zo niet met zekere overmoed, werd reeds in 1853 verze
kerd, "dat men met zekerheid kan vaststellen, dat Gelderland de beste 
kwaliteit leveren kan, dat onze grond daarvoor het meest geschikt is ... , 
dat de Geldersche meekrap de eerste plaats op onze markten verdient" 5). 
Er was nog slechts een bezwaar: de hoge kosten van het transport der wor
tels voor het drogen; zij werden gewoonlijk ter bereiding naar het westen 
van Brabant gezonden. Hierin zou nu echter ook afdoende verbetering 
komen, daar in hetzelfde jaar (1853) reeds besloten was tot de oprichting 
van een meekrap- en garancinefabriek te Tiel. Gedurende een twintigtal 
jaren, tot aan de ineenstorting van de meekrapcultuur, heeft deze fabriek 
het Gelderse gewas verwerkt. 

Op soortgelijke wijze en tezelfdertijd deed de meekrapcultuur zijn in
trede in Noord-Holland. In 1846 namen de heren Prince en Zocher de eerste 
proeven met de verbouw op de poreuze geestgronden van Beverwijk, 
waarbij zij zich het voorbeeld voor ogen stelden van Goeree, eveneens aan 
de voet der duinen, dat sedert jaar en dag een uitstekend gewas leverde. 
De experimenten vielen gunstig uit, zowel ten aanzien van de opbrengst 

1) Zie Hoofdstuk VI. 
2) Zie biz. 61 , 62. 
3) Algemeene Landhuishoudelijke Courant 1848, no. 13. 
') Vriend van den Landman 1853, biz. 182, 314. 
~) Landbouwcourant 1853, no. 24. 
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als van de kwaliteit, zodat de teelt op uitgebreider schaal ter hand werd 
genomen, zowel door particuliere boeren als voor rekening van de firma 
Koopmans, Zocher en Co., die in velerlei opzicht voor het meekrapbedrijf 
in Noord-Holland baanbrekend werk heeft verricht. 

Een eerste vereiste voor uitbreiding op grotere schaal was het scheppen 
van een gelegenheid voor het drogen en pulveriseren der wortels. Tot dit 
doel kocht de genoemde firma de volledige installatie van een modeme 
meekrapfabriek te Avignon, die bij Haarlem werd ge'installeerd en in het na
jaar van 1850 in werking gebracht 1). Dezelfde ondememing breidde haar 
meekrapbelangen spoedig uit met de oprichting van fabrieken te Schoten 
en Beverwijk. De gunstige resultaten, die met de fabriekmatige bereiding 
behaald werden - het eindproduct yond tegen de hoogste prijzen gretige 
aftrek - prikkelde tot verdere uitbreiding. Hiertoe werd spoedig gelegen
heid gevonden in de sinds 1846 bedijkte polders aan de Zuiderzee, de Waard 
en Groet en de Anna Paulowna, waar in het bijzonder de zavelige zeeklei 
zich uitstekend voor de verbouw van het wortelgewas leende. Nog een bij
komend motief pleitte hier voor de meekrapteelt. Om de jonge, vaste en 
ziltige gronden tot een goede cultuurbodem te maken, was namelijk diepe 
grondbewerking gewenst, maar de extra-kosten hiertoe gevraagd vonden 
in de prijs van de meeste gewassen geen voldoende beloning. Hier paste 
dus in het bijzonder de verbouw van meekrap, waaraan diep-spitten, zoals 
wij nader nog zullen bezien, onafscheidelijk verbonden is 2). 

Het was in hoofdzaak met deze nevenbedoeling, dat reeds in het begin 
van de jaren vijftig alhier een aantal ondememende boeren op kleine schaal 
de meekrap in hun productieplan opnamen. Belangrijke uitbreiding van de 
teelt werd aanvankelijk belemmerd, eensdeels doordat de veelal weinig 
kapitaaikrachtige boeren de grote voorschotten, die de twee- of driejarige 
meekrap vereiste, niet konden betalen; anderdeels doordat er geen meestoof 
aanwezig was, zodat het transport der wortels naar Haarlem te zwaar op 
de exploitatierekening drukte. In beide bezwaren werd op afdoende wijze 
voorzien, toen in 1860 de "Maatschappij tot verbeterde meekrapcultuur 
en -bereiding in Noord-Holland" werd opgericht 3), die niet aIleen de stoot 
gaf tot de vestiging van een meekrapfabriek te Koihom, maar tevens een 
aantal nieuwe "droogtorens", racine-drogerijen, deed bouwen in de Waard
en Groetpolder, de Anna Paulowna en de Haarlemmermeer. 

In deze drogerijen werd het gewicht der wortels tot ongeveer 1/5 terug
gebracht, waardoor het transportbezwaar grotendeels opgeheven werd. 
Het gebrek aan bedrijfskapitaal van de meeste boeren werd ondervangen, 
doordat de Maatschappij de teelt zo nodig voor eigen rekening nam en met 
de boeren contracteerde omtrent de huur van het meekrapland 4). Ook in 
het dorp Winkel, gemeente Barsingerhom, werd inmiddels een meestoof 

1) Id., 1852, no. 60. 
2) 100 Jaar Waard en Groot 1844-1944, bIz. 97. 
3) Nieuw Tijdschrift voor Volksvlijt 1859, bIz. 213, 214. 
4) Keijzer en Jonker, De Anna Paulownapolder, biz. 206-210 
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opgericht. Door deze maatregelen werd de meekrapteelt in de ver-afgelegen 
"kop" van Noord-Holland een steviger basis verleend, zodat deze cultuur 
er belangrijk toe heeft bijgedragen, dat in de eerste, moeilijke decennia 
van het bestaan der nieuwe polders tal van boeren hun bedrijf "drijvende" 
wisten te houden. 

Naar aIle richtingen deed de stimulerende invloed van de modeme Noord
hollandse meekrapnijverheid zich gevoelen. De fabrieken te Kolhom. 
Haarlem en Schoten verwerkten het grootste deel der wortels, terwijl van 
de garancine-fabriek, die reeds in 1850 te Amsterdam was opgericht door de 
firma Mendel, Bour en Co, een levendige vraag uitging naar het eindpro
duct. Ver in het noorden werd Texel in de invloedssfeer getrokken; een twee
tal racine-drogerijen maakten er de wortels transportabel voor de verzending 
naar Haarlem. 

Ook in Groningen werd nogmaals een experiment met de meekrapteelt 
genomen 1), evenals in de 18e eeuw echter zonder goed resultaat. Op de 
diluviale zandgrond van het Gooi werd de cultuur eveneens ter hand ge
nomen en spoedig volgde ook de in 1852 drooggelegde Haarlemmermeer. 
De eerste proef, die hier in 1857 werd genomen, viel gunstig uit, waarop de 
teelt zich geleidelijk uitbreidde 2), maar door de spoedig volgende algemene 
instorting van het bedrijf niet meer tot werkelijk grote afmetingen is ge
komen. Hierbij speelde ook de scherpe dating der meekrapprijzen in de 
eerste helft der jaren zestig een rol als gevolg van de Amerikaanse burger
oorlog, die een grondstoffencrisis in de katoenindustrie veroorzaakte. De 
prijs der "onberoofde", die in 1860 nog om 30 gulden per 50 kg had ge
schommeld, was in 1865 tot 14 gulden gedaald. De ontmoediging, die door 
deze tegenslag in de Haarlemmermeer en in enkele andere delen van Noord
Holland, waar de teelt nog slechts in het eerste stadium van ontwikkeling 
verkeerde, veroorzaakt werd, was zo groot, dat in de korte tijd, die na 
het krachtig herstel der prijzen in 1867 en 1868 voor de meekrapcultuur 
nog was weggelegd, de productie alhier geen grote afmetingen meer heeft: 
kunnen bereiken. 

Heeft de meekrapteelt in de periode 1850-1870 zijn grootste geografische 
verbreiding gekregen, ook wat de omvang van de nijverheid betreft, werd in 
deze tijd een hoogtepunt bereikt. In 1820, v66r het verval der stoofnijverheid 
zich deed gevoelen, bedroeg het getal der meestoven 90. Een in 1859 aan 
de hand van de Verslagen der gemeenten samengesteld overzicht der 
"fabrieken" verme1dt voor dat jaar reeds een totaal van 132 al of niet met 
stoomwerktuigen uitgeruste meestoven en garancinefabrieken 3), aan welk 
aantal in de periode van 1860-1870 nog een 12-tal productie-eenheden werd 
toegevoegd. 

1) Verslag van de Landbouw over 1860, biz. 62. 
2) De Boeren-Goudmijn 1861, biz. 285; 1862, biz. 316. 
3) Staat van de Nederlandsche fabrieken volgens de verslagen der Gemeenten, 

Haarlem 1859. Het overzicht bij Van der Kloot Meyburg, Bijdrage tot de geschie
denis van de meekrapcultuur, biz. 96 is onvolledig. 
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De hieronder volgende staat biedt een overzicbt van bet aantal stoven en 
fabrieken, alsmede van de vestigingsplaatsen der meekrapnijverbeid res
pectievelijk in de jaren 1820 en 1870. De late opleving van het meekrap
bedrijf onder invloed van de gedeeltelijke modernisering is ook bier on
miskenbaar. 

De met • gemerkte cijfers hebben betrekking op meekrap- en garancine
fabrieken. 

Zeeland 

_______ +-18_2_0+-1_87_0-+-1 ______ -+_1820 11870 

Middelburg .......... . 
Middelburg .... . .... . . 

~ommenede . .. . .. .... . 
Brouwershaven .. . ... . 
Bruinisse .. . .. . . .. ... . 
~urg . .. . ..... .... . .. . 
Dreischor . .. . ...... . . 
Duivendijke ... ... . .. . 
Elkerzee . .. . .... .. .. . 
Ellemeet .. . . . .. .. . . . . 
Haamstede ....... . . . . . 
Nieuwerkerk ... .. ... . . 
Noordgouwe . . . . ... . . 
Noordwelle . .... .. .. . . 
Oosterland . . . ..... . . . 
Ouwerkerk ..... . ... .. . 
Renesse . ... . .. ...... . 
Serooskerke .. . . . . . .. . 
Sirjansland " . .. .. . . ... . 
Zierikzee . . .. . ...... . . 
Zierikzee .. . . . ... . ... . 
Zonnemaire .. .. .. . . . . 

:St. Philipsland .... . .. . 

Oud-Vosmeer .... . .. . . 
Poortvliet .. .. . ...... . 

Dinteloord .. ..... . ... 
Fijnaart en Heiningen .. 
Halsteren . ..... ... .. . 
Xlundert ' 0 • • • •••••• •• 

N. Vosmeer ...... . ... 
Oisterwijk .. .. ... ..... 

2 
3 
2 

4 

2 
1 

1820 

2 
4 
-
1 
1 
-

1 
1* 

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

3 
2 

Scherpenisse .. . . . ... . 
St. Annaland ....... . 
St. Maartensdijk .... . 
$tavenisse . ... . ..... . 
Tholen . ...... . . .... . 

Colijnsplaat 
Wissekerke 

Ellewoutsdijk . . . .... . 
Goes .. .... . .. .... . . 
Goes . .. .. . .... . ... . 
's Heer Arendskerke .. 
Ierseke . . . . ... ... ... . 
Kapelle .. . .. ..... . .. . 
Kattendijke . . . . ..... . 
Kattendijke .. . .. . . .. . 
Kioetinge . .. ....... . 
Krabbendijke . . ... . . . 

Axel .. ........... . . . 
Biervliet ... . ..... . . . . 
Hoek . . . .. .. . . ... . . . 
Hontenisse .. . ... .. . . 
Neuzen ... . ... ... .. . 
Ossenisse ... .. .. . . . . . 
Stoppeldijk .. . . .. . .. . 

Noord-Brabant 

1870 

3 Oud- en Nieuw Gastel 
4 Standaardbuiten . .... 
2 Steenbergen ... ... ... 
2 Steenbergen .... ..... 
2 Willemstad .. ...... .. 
1· Zevenbergen . . .. .. ... 

Zwaluwe .. . ... ...... 

1 
1 
1 
1 
2 

2 

2 
1 
1 
1 

1820 

1 
1 
3 
-
1 
3 
1 

1 
2 
2 
1 
2 

1 
2 

1 
2 
2· 
1 
1 
1 
2 
1· 
1 
1 

2 
1 
1 
6 
1 
1 
1 

1870 

2 
2 
6 
1· 
1 
4 
-
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Zuid-Holland 

1820 1870 II 1820 1870 

Bommel .... . .... ... .. 2 1 Ooltgensplaat . ....... 3 3 
Brielle ••••• 0 •• ' •• • •• 0 2 1 Oud-Beierland . .. .. ... 1 1 
Capelle aid Usel ... . .. - 1* Ouddorp .0 .0 ••• • 0 •• 0 4 5 
Dirksland .... .. . . .. . . . 2 2 Oude Tonge . . ...... . 2 3 
Goeree . . .. .... . . ... .. 1 1 Rotterdam •• 0 • ••••• 0 - 2'" 
Flerkingen .. . .... .... . 1 1 Sommelsdijk . . ... . ... 1 1 
Meliszand en Kraaienisse 1 2 Stad alb Flaringvliet . . 1 1 
Middelharnis • 0 •• • •• • • 1 1 Stellendam •• 0 ••• • • o • 1 1 
Nieuwenhoorn e o • • • o •• 1 - Strijen ... . . . . .. . . .. .. 2 1 
Nieuwe Tonge ..... . .. 1 1 Vlaardingen • ••• 0 • • •• - I'" 

Noord-Holland 

1820 1870 1820 1870 

Amsterdam ... .. .. . .. . 1* Schoten . . .. . ... ... . . 
Flaarlem .. .. .... . . .. . 1 Winkel . . ... . .. . . .. . . 
KoIhorn ..... ... . . . . . I 

Gelderland Limburg 

Tiel . .... . . . .. . .. . .. . \ 1820 \ 1817: II Maastricht . .. ...... . 1 1812~~0 
Ten slotte wijst ook de gemiddelde jaarlijkse opbrengst op een nabloei 

sinds het midden van de 1ge eeuw. Gegevens omtrent de productie voor de 
tijd van de Republiek zijn schaars en weinig betrouwbaar. Een voorzichtige 
schatting voert voor de 18e eeuw tot een gemiddelde opbrengst van 10 a 12 
duizend vaten (van 500 kg), dat is 5 a 6 millioen kg 1). 

In de twirItigjarige periode 1820-1840 bedroeg de totale productie van 
Zeeland 145.876 vaten, of wei gemiddeld 3,6 millioen kg per jaar. Daar het 
aandeel van Zeeland op 60 a 70% der landelijke productie gesteld kan 
worden, voIgt bier eveneens een gemiddelde jaarlijkse opbrengst uit van 
5 it 6 miilloen kg, waarmee hoogstens van een relatieve achteruitgang sprake 
kan zijn. Voor het tijdvak 1861-1870, het laatste decennium v66r de algehele 
irIeenstortirIg van het bedrijf, laat de gemiddelde totale productie zich 
becijferen op ruim 71/ 2 millioen kg 2), waarirI de reeds genoemde wederop
levirIg van het bedrijf zich duidelijk manifesteert. In deze tijd nam Zeeland 

1) Gem. Arch. Rotterdam, Kamer van kooph., port. 21, no. 51, Bijlage 5. 
Verg. Alg. Rijksarch., Cie van Landbouw in Z. Flolland, port. 13, Missive Ged. 
Staten 8 Oct. 1824, Bijlage. 

2) Zie Verslag(en) van de Landbouw 1861-1870. Vergelijk Staring, De meekrap
teelt der toekomst, biz. 262. 
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gemiddeld 60% van de opbrengst voor zijn rekening, Zuid-Holland 20%. 
Noord-Brabant 15%, Noord-Holland 5% en Gelderland 1%. 

Wat de waarde van de uitvoer betreft, deze wordt voor de 18e eeuw ge
schat op 21/2 millioen gulden per jaar. In 1868, een jaar met gunstige oogsi
resultaten op een areaal van middelmatige grootte, bedroeg het uitvoer
surplus 5,3 millioen kg, een waarde vertegenwoordigende van 3.147.000 
gulden, een bedrag, dat de waarde van de export uit de 18e eeuw niet aIleen 
overtreft, maar zijn volle betekenis eerst krijgt naast de waarde van het 
uitvoersurplus van garancine en colorine in dit jaar: 6 millioen gulden, 
sprekend bewijs der bedrijfsvernieuwing. 

HOOFDSTUK III 

DE TEELT VAN DE MEEKRAP 

De vooraanstaande positie, die ons land tot het laatst van de 18e eeuw 
in de meekrapvoorziening van West-Europa heeft ingenomen, is her
haaldelijk in verband gebracht met de vruchtbaarheid van de zeeklei in het 
zuidwesten des lands. Dat een vruchtbare bodem inderdaad een eerste ver
eiste is voor het welslagen van de meekrapteelt, werd door bijna aIle oudere 
auteurs vermeld. Daarenboven werd nog een zware bemesting aanbevolen, 
liefst met stalmest. "Over het algemeen kan men, naar mate het land sterker 
gemist (bemest) is, te beter gewas verwachten" 1). 

In de 1ge eeuw werd het monopolie van de zuidwestelijke zeeklei gebro
ken. Niet aIleen bleken de Betuwe en de nieuwe inpolderingen van Noord
Holland: de Anna Paulowna-, de Waard- en de Groetpolder, alsmede de 
Haarlemmermeer met succes tegen de Zeeuwse en Zuid-Hollandse zeeklei 
te kunnen wedijveren, maar dit bleek eveneens het geval te zijn met de 
zandige geestgronden van Beverwijk en Texel; zelfs op de diluviale zand
bodem van het Gooi en van Brabant schrikte men niet van de meekrap
cultuur terug 2). 

De keus van de meer of minder zandige gronden stond in verband met het 
veldwinnend inzicht, dat voor de teelt van een gewas, waarbij de krachtige 
groei van het wortelgestel op de voorgrond staat, niet aIleen de vruchtbaar
heid maar ook de losse structuur van de bodem een punt van belang is. 
De practische ervaring hieromtrent was ook aan de voorafgaande eeuw niet 
geheel vreemd gebleven. Bij het reeds genoemde meekrap-experiment in 
het noorden van Friesland in de 18e eeuw legde Tirions "Tegenwoordige 
Staat" althans verband tussen de gunstige ontwikkeling van het gewas en 
het zavelig karakter van de zeeklei aldaar 3). Door andere oorzaken is de 
teelt er tenslotte toch mislukt. 

1) De Kanter, De meeicrapteler, bIz. 14. 
2) Nieuw Tijdschrift voor Volksvlijt, 1859, bIz. 213; Staring, Huisboek voor 

dtm landman, bIz. 990, 991. 
8) Tegenwoordige Staat XVI, bIz. 590. De Serres (Theatre d'Agriculture, bIz. 

670) zal hetzelfde bedoeld hebben, toen hij in 1603 een grondsoort aanbeval: 
"fertile et aisee It labourer". 



32 DE GESClllEDENIS VAN MET MEEKRAPBEDRUF IN NEDERLAND 

Een losse, poreuze bodem was bovendien gewenst, omdat vochtige, zure 
gronden schadelijk voor de gezondheid der wortels waren. In verband bier
mee werd het voor de teelt van meekrap bestemde land zeer diep geploegd 
of gespit - twee steken diep -: "hoe dieper dat het land kan bewerkt wor
den, hoe beter de meekrap er in groeit" 1). De afvoer van het oppervlakte
water werd tevens bevorderd door het gewas te kweken op hoge, slechts 
80, tot 85 cm brede bedden. 

Chemische onderzoekingen brachten overigens in de 1ge eeuw aan het 
licht, dat naast alle voorafgaande voorzorgen ter bevordering van een 
krachtige ontwikkeling der wortels een belangrijke voorwaarde tot maxi
maal succes over het hoofd was gezien: de invloed van de bodem op de 
kleurkracht der wortelbestanddelen. In dit opzicht bleek achteraf, dat er 
nooit bijzondere aanleiding heeft bestaan, om aan de Zeeuwse klei mono
polistische eigenschappen voor de krapteelt toe te kennen. Voor het ver
krijgen van een ideale rode kleurnuance bevat deze grondsoort, vooral in 
de oudere polders, te veel schadelijke ijzer- en phosphorbestanddelen en 
te weinig kalk 2). 

Deskundige verhandelingen uit het begin van de vorige eeuw van de 
Zeeuwse physicus De Kanter en de Vlaamse meekrapfabrikant Verplancke 
bevatten uitvoerige beschrijvingen van de bewerking der meekrapakkers, 
het poten der kiemen en het delven der wortels. De eerste auteur, die tevens 
het meestoofbedrijf behandelde, beschreef de teeltmethode in het land van 
Schouwen 3), de laatste die in de omgeving van Gent 4). 

Naar gelang van de weersgesteldheid, als in Schouwen de bruinzoeteling
appels bloeiden, of op Goeree de sering en de wilde kastanje, dus op het 
eind van April of in het begin van Mei, werden de kiemen op de opgezette, 
meermaals geploegde bedden in de mulle aarde gepoot, vier planten in de 
breedte. Onder kiemen verstond men de jonge spruiten, die van de wortel
stok van overwinterde planten losgescheurd waren. Dit afscheuren der 
kiemen was voor de moederplanten Diet zonder blijvend nadeel, zodat in 
Zuid Frankrijk het gewas bij voorkeur gezaaid werd, wat ook voor de groei 
der wortels betere resultaten scbijnt te hebben opgeleverd. In de noordelijke 
landen kon dit geen toepassing vinden, omdat de plant er Diet altijd bloeide 
en slechts zelden bruikbare zaden leverde 5). 

Om het "aanslaan" der kiemplantjes te bevorderen, werden ze v66r het 
zetten weI "gemodderd", ze werden dan in een emmer met dunne modder 
gedompeld, zodat ze vochtig in de grond gingen. Het gevaar bestond name
lijk, dat bij te lang uitblijven van regen veel kiemen verdroogden. Bij het 
planten der kiemen stelden de zetters zich, naar de beschrijving van De Kan-

1) Verplancke, Beschrijving, biz. 12. 
Z) Vlaanderen, Vergelijkende zamenstelling, biz. 1; Landb. courant 1858, no. 14. 
S) De Kanter, De meekrapteler en bereider. 
') Verplancke, Beschrijving der werkdadige landbouw-konst door de meekrap. 
6) Verplancke, Beschrijving, biz. 15; Rozier, Cours complet V, biz. 237. 
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ter, in twee rijen in de voren op 1). De voorste rij pootte de twee linker 
planten van ieder bed, de achter hen staande tweede rij nam de twee rechter 
planten voor zijn rekening. De voorste rij zat geknield op de linkerknie, 
de achterste op de rechter. Voor het front der zetters stonden de kiem
jongens, die uit een mand de eersten de kiemen toewierpen. Ben korf 
van een bepaald model is in Zeeland nog als "kiemand" in gebruik, hoewel 
nog slechts weinigen de betekenis van de naam voor ogen staat. Het zetten 
geschiedde overal met een zetspade, die gelijkenis vertoonde met een metse
laarstroffel. In Vlaanderen plachten de zetters het werk staande en in ge
bukte houding te verrichten, waarbij overigens dezelfde regels in acht 
werden genomen. 

Na deze intensieve voorjaarsarbeid volgden de zomerwerkzaamheden. 
De plantbedden moesten onderhouden worden en het onkruid zorgvuldig 
gewied. In het najaar, als het loof afgestorven was, werd dit toegedekt met 
wat korte mest en door een laagje aarde van 5 tot 10 cm, die gewoonlijk 
met een smalle dekploeg uit de voren op de bedden geworpen werd. Bij de 
teelt van driejarige mede, het gewas dat drie zomers op het land stond, 
werd bij deze afdekking niet de ploeg maar de spade gebruikt uit vrees 
voor beschadiging van de uitlopers der wortels. Volgens De Kanter zou 
de afdekking geschied zijn om bevriezingsgevaar te voorkomen, volgens 
anderen om het uitstoelen van nieuwe spruiten uit de wortelstok te bevor
deren. 

Het groene loof werd in Frankrijk gedurende de tweede en de derde zomer, 
indien althans geen zaadwinning beoogd werd, enige malen afgemaaid, 
waarmee eveneens de wortelontwikkeling, naar men meende, versterkt 
werd, terwijl tevens een gewaardeerd veevoeder verkregen werd. WeI werd 
door dit voer de melk der koeien en de boter rood-geel gekleurd, maar dit 
schijnt op de kwaliteit dier produkten geen invloed te hebben gehad 2). 

In ons land en in Vlaanderen werd het loof zelden of nooit als veevoeder 
gebruikt. In de volksmond heette het plaatselijk zelfs vergiftig. Het werd 
slechts eenmaal afgemaaid, namelijk direct v66r het delven der wortels, 
ten einde 4e laatste bij de verdere bewerking tegen verontreiniging met 
bladresten te vrijwaren. 

Het delven begon eind Augustus of begin September. Zowel in Vlaande
ren als in Zeeland was de begindatum reeds in de middeleeuwen nauw
keurig bepaald door plaatselijke of gewestelijke ordonnantien. Of de oogst 
in het tweede of in het derde jaar plaats had, m.a.w. of de landbouwers 
zich toelegden op de teelt van twee- of van driejarige mede, werd eensdeels 
bepaald door plaatselijke gewoonte, anderdeels door economische bereke
ning: "une affaire de calcule". In Zuid-Frankrijk overheerste de teelt van 
het driejarige gewas, in Vlaanderen die van het tweejarige, terwijl in Zeeland 
geen algemene regel bestond. WeI stelde De Kanter het voor, alsof in 
Schouwen van tweejarige mede geen sprake was, maar vele contracten als 

1) Verge!. Van der Weijde, De verdwenen meekrapcultuur, biz. 73 e.v. 
I) Rozier, Cours complet V. biz. 241. 

ECON.-HIST. JAARBOEK xxv 3 
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dat van zekere koopman Hollaer van Zierikzee, die in 1696 verklaarde ver
kocht te hebben "ses duysent ponden nieuwe mee ... , van tweejarige pee 
gereed" bewijzen het tegendeel 1). 

Verschillende factoren speelden bij de beslissing omtrent twee- of drie
jarig gewas een rol: de financitSle positie van de boer in verband met de 
grootte der te betalen loonbedragen, de hoogte van de jaarlijkse pacht, het 
al of niet in zwang zijn van het braakstelsel, de oogstvooruitzichten in ver
band met eventueel voorafgegane slechte weersomstandigheden en ten
slotte de overweging omtrent het verschil in opbrengst zowel naar gewicht 
als naar kwaliteit. Gelijk hiervoor reeds is opgemerkt, was namelijk het 
kleurend vermogen van driejarige mede aanzienlijk groter dan dat van 
tweejarige, terwijl bovendien de gewichtsopbrengst der driejarige als regel 
die van de tweejarige met ruim 70% overtrof. Over een periode van twintig 
Jaar werd de gemiddelde opbrengst van de laatste op 700 kg per bunder 
berekend, die van de eerste op 1300 kg 2). Hier stond echter weer tegenover. 
dat bij het driejarig gewas het risico van vorstschade verdubbelde. Bij 
uitzondering was in Zeeland ook sprake van vierjarige mee 3). 

Het delven der wortels was een zwaar en tijdrovend werk, dat bovendien 
de nodige vaardigheid en zorgvuldigheid vereiste, omdat het gehele wortel
gestel onbeschadigd uitgedolven diende te worden. AI wat in de grond 
achter bleef was verlies. Bijzondere delfspaden, waarvan er nog verscheidene 
op de Zeeuwse en Zuidhollandse boerderijen de herinnering aarf de ver
dwenen cultuur levendig houden, werden voor dit werk gebruikt. De beitel 
of schop dezer spaden onderscheidde zich door de uitzonderlijke lengte 
van 45 tot 55 em, terwijl de houten steel tot meerdere stevigheid tot aan 
het boveneind met ijzer beslagen was. Met dit zware gereedschap uitgerust 
kon de geoefende delver tot onder de wortels komen en deze met de aarde 
uit de bodem tillen. De aanklevende klei werd door schudden en kloppen 
verwijderd en de wortels op hopen gestapeld, zodat zij, na enige tijd aan 
de buitenlucht blootgesteld te zijn geweest, door uitdroging taaier werden 
en bij het daarop volgende transport minder gemakkelijk braken. Na enige 
dagen volgde het vervoer dezer z.g. "groene mede" naar de meestoof. 
waar de oogst van iedere boer afzonderlijk en vorstvrij werd opgeslagen en 
de beurt voor de verdere verwerking afgewacht moest worden. Plaatselijk 
kreeg de boer, die het eerst zijn oogst afleverde, een premie. 

Voor de zware, min of meer gespecialiseerde arbeid van het delven 
moest een verhoudingsgewijs hoog loon betaald worden. Met de gras- . 
maaiers behoorden de meedelvers tot de best betaalde landarbeiders; hun 
dagloon van ± /1,50 in het late naseizoen werd algemeen zeer bevredigend 
geacht. Niet zelden schoot het plaatselijk aanbod van werkkrachten tekort 
en moest een beroep gedaan worden op vreemde arbeiders, "die van ver-

1) G. Arch. Rotterdam, Notar. Prot. 492, fo1. 111. Verge1. Van der Weijde. 
t.a.p., biz. 80. 

2) De Bruyn Kops, Meekrap, biz. 6. Vergel. Boerendonk, Histor. studie, biz. 98. 
8) Tegenwoordige Staat IX, biz. 384. 
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scheidene plaatsen, aIle jaren op haar tijd, daar na toe komen, om dezelve 
alzo uit de aarde te spitten", zoals reeds in het begin van de 18e eeuw ver
meld werd 1). Het werk werd plaatselijk in loondienst verricht, elders werd 
het aanbesteed, vaak aan een "bende" meedelvers onder leiding van hun 
voorman of "voorsteker" 2). In de Zeeuwse landbouwwereld kwamen 
stakingen, vooral in de periode van het stakingsverbod in de vorige eeuw 
zelden voor, maar in de Wilhelminapolder bij Goes legden de meedelvers 
in 1831 het werk neer. Als verontschuldigende verklaring gold echter, dat 
enige onruststokende "vreemden" de gemoederen in beroering hadden 
gebracht 3). 

De meekrapteelt was een uitermate arbeidintensief bedrijf. Reygersberg 
getuigde het reeds in de 16e eeuw: "want de meede seer vele kost van be
wercken al eer de selve in de sack ofte in balen is" 4). De lonen voor het 
ploegen, eggen, plukken en zetten van kiemen, wieden en delven bedroegen 
in het midden van de 1ge eeuw meer dan 50% van de totale kostprijs van 
het eindproduct. Ongeveer de helft van het gehele loonbedrag werd voor 
het delven opgeeist 6). 

Plannen om deze hoge onkosten omlaag te drukken door de delfspade te 
vervangen door de ploeg, zijn herhaaldelijk geopperd, maar steeds afgestuit 
op de omstandigheid, dat de wortels te diep groeiden. Bijzondere aandacht 
trok dan ook in 1865 een verhandeling in de Nieuwe Rotterd. Courant 
van een meekrapteler te Anna Jacobapolder op Sint Philipsland, die mede
deelde, dat hij met behulp van een bijzonder geconstrueerde diepgaande 
ploeg, getrokken door 4 tot 6 paarden, de handenarbeid bij bet rooien van 
zijn meekrap had weten uit te scbakelen, waarbij hij een besparing op de 
delfkosten verkreeg van 50% 6). Ben proefuitkomst leerde, dat hij voor bet 
delven met de spade/275 per bunder had te betalen en voor bet uitploegen 
f 135. Omgerekend over de kostprijs van het eindproduct leverde dit een 
besparing op vanf2.50 per 50 kg (de gewone handelsgewicbtseenbeid voor 
meekrap), waarmee in die tijd de concurrentiemogelijkheid tegen het Franse 
en Italiaanse importprodukt in een geheel ander licht kwam te staan. 

Het oordeel van een aantal officiele en niet-officiele belanghebbenden. 
die de resultaten ter plaatse in ogenschouw namen, viel zeer gunstig uit '7). 
De spoedig daarop volgende algehele ineenstorting van het meekrapbedrijf 
als gevolg der cbemische ontdekkingen, die tot kunstmatige bereiding der 
alizarine leidden, was de voomaamste oorzaak, dat deze langverbeide tecb
niscbe verbetering geen navolging meer beeft kunnen vinden. 

In de boge loonfactor van het meekrapbedrijf stak een belangrijk sociaal 

1) Van Alkemade en Van der Schelling, Beschrijving, I, bIz. 16. 
2) Van Hertum, Landbouwk. beschrijving, bIz. 187. 
3) Bouman, De geschiedenis, bIz. 147. 
4) Boxhorn, Chronijck van Zeeland I, bIz. 113. 
6) De Boeren-Goudmijn, 1861, bIz. 285. Van den Bosch, Over den verbouw, 

bIz. 45, 46. 
6) N. Rotterd. Courant, 30 Aug. 1865.-
7) Id., 19 Mei 1866. 
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element, vooral doordat een groot deel van de benodigde arbeid in het slappe 
naseizoen viel, waarmee een welkome beteugeling van de armoede op het 
platteland werd verkregen. In 1816 werd in een missive van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Brabant aan de minister van Binnenlandse zaken, 
handelende over de algemene betekenis van het meekrapbedrijf, met nadruk 
ook op deze zijde van de arbeidintensieve teelt gewezen, "die niet aIleen een 
bestaan aan eene groote menigte arbeidslieden uit deze streken oplevert, 
maar ook aan honderden dagloners, vooral in de delftijd uit andere oorden 
derwaarts gelokt, een daggeld van 22 tot 28 stuivers bezorgt en hun hierdoor 
een middel verschaft om onbezorgd door den winter te komen" 1). 

Toen in het midden van de vorige eeuw de Zeeuwse meekrapteelt zijn 
donkerste tijd in de strijd met het Franse product beleefde, schreef de be
kende, deskundige directeur van' het Wilhelminapolderbedrijf, 1. G. J. 
van den Bosch: "het zou voor Zeeland een onberekenbaar nadeel zijn, 
wanneer het zijne meekrapteelt moest verliezen; men zou het niet aIleen 
voor den landbouwer maar ook voor den arbeidenden stand als eene ramp 
moeten beschouwen. Niets verschaft meer werk dan de meekrap, en ge
woonlijk juist op tijden, wanneer het overige veldwerk is afgedaan. De mee
krap wordt geplant, als het zomergraan aan den grond is toevertrouwd, 
en het delven begint wanneer de oogst is afgelopen" 2). 

Van meer technische aard was de betekenis van de meekrapteelt voor de 
bodemverbetering. De diepe grondbewerking, die aan de teelt eigen was, 
bracht lucht en leven in de diepere lagen, waarvan nog jaren daarna de 
gunstige invloed te bemerken was. Dit voordeel werd niet alleen van belang 
geacht voor de oudere cuItuurgronden 3), maar ook voor de jongere kalk
rijke gronden in de nieuwe inpolderingen van Noord-Holland: de Waard
en Groet- en Anna Paulownapolder. Van de laatste heet het zelfs, zoals wij 
reeds opmerkten, dat in de eerste jaren der drooglegging meekrap werd 
verbouwd juist in hoofdzaak met het oog op het voordeel van "diep
spitten" 4). 

In Zeeland bleken echter velen van de grondverbeterende betekenis van 
de krapbouw niet overtuigd te zijn, sommigen waren zelfs een tegenover
gestelde mening toegedaan. Hierop wijzen de pachtcontracten met beper
kende bepalingen omtrent de krapteelt, contracten bijvoorbeeld, waarbij 
verboden werd de laatste twee van de zeven pachtjaren vIas of meekrap te 
verbouwen, die naar men meende de grond te zeer uitputten 5). Ook kwamen 
pachtovereenkomsten voor, meestal van tweejarige duur, speciaal voor 
meekrapteelt, die ver boven de normale pachthuren lagen 6). 

1) Alg. Rijks Arch., Nat. Nijverh. 1816, Doss. 387, Missive van 24 Dec. 1816. 
2) Van den Bosch,.Over den verbouw, bIz. 88. 
3) Verplancke, Beschrijving, bIz. 6. 
4) Keyzer en Jonkers, De Anna Paulownapoider, bIz. 202, 208. Verg. 100 Jaar 

Waard en Groet, bIz. 88, 89. 
6) Boerendonk, Historische studie, bIz 180. 
8) Bouman, Geschiedenis, bIz. 59. 
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Dit ongunstig oordeel over de invloed van de meekrapbouw op de bodem 
yond intussen zijn tegenhanger in Limburg, waar de landen, die met mee
krap beplant waren geweest, "zoo willig begeerd werden, dat zij een derde 
hooger dan andere werden verpacht" 1). De optimisten waren weI in de 
meerderheid, zodat wij geneigd zijn de sombere grondeigenaars uit de be
doelde Zeeuwse pachtcontracten te rangschikken onder de "onkundigen", 
die volgens Verplancken, een nog hierna te noemen Gentse meekrap
fabrikant, "zeggen, dat de meede het land meer dan andere vruchten be
rooft, maar de ondervinding heeft het anders bewezen, aangezien aIle de 
landen op de parochie van Drongen" - Verplancke's teeltgebied - "die 
met meede zijn bezet geweest, het volgend jaar de beste, zwaarste vruchten 
opgeleverd hebben" 2). 

Dat hierbij aan bepaalde eisen van vruchtopvolging moest voldaan 
worden, is vanzelfsprekend. Van de onjuistheid der Franse monocultuur, 
waarbij jaren achtereen op dezelfde akkers niets anders dan meekrap ver
bouwd werd, zoals in de omgeving van A vignon veel voorkwam 3), was men 
ten onzent nagenoeg algemeen overtuigd. Vrijwel overal had de mede een 
empirisch verkregen plaats in een systeem van gewoonlijk 6-8jarige vrucht
omloop, zoals dit met locale variatie tijdens het braakstelsel toepassing yond. 

In Zeeland placht in deze omloop als voorvrucht gewoonlijk tarwe of 
gerst gekozen te worden, waarbij het land ook reeds behoorlijk bemest 
werd. Dit komt overeen met wat Goeree meldde, waar de meekrap geteeld 
werd op land, "waarop een witte schoof heeft gestaan en daar het niet aan 
oude meststof ontbreekt" 4). Op het Noordbrabantse zeekleigebied werd 
de krapteelt eveneens geprezen om zijn grote betekenis "ter verwisseling 
van zaaiorde" 6). Moeilijkheden bij de vruchtwisseling waren funest voor 
het hele bedrijf. Als een der voornaamste oorzaken van de reeds genoemde 
rnislukking der meekrapteelt in het no orden van Friesland in de 18e eeuw 
wordt althans opgegeven de moeilijkheid om aan de eis van vruchtwisse
ling te voldoen, omdat het hier bouwgronden betrof, die door een "Socie
teit" van kooplieden waren gehuurd om er aIleen of althans in hoofdzaak 
meekrap op te bebouwen 6). 

Ben punt van voortdurende zorg der meekraptelers is steeds het degene
ratie-gevaar geweest. Dit kan ook geen verwondering wekken, daar de 
natuurlijke groeiverhoudingen in onze noordelijke streken aanmerkelijk 
afweken van die der gebieden, welke gewoonlijk als het vaderland van 
Rubia tinctorum worden beschouwd: Voor-Azie en het oostelijke Middel
landse-Zeegebied. 

In het reeds genoemde rapport van 1816, dat Gedeputeerde Staten van 
-, 

1) Verplancke, Beschrijving, bIz. 11 noot 2. 
2) Id., id., biz. 11. 
3) Van den Bosch, Over den verbouw, biz. 20. 
4) De Boeren-Goudmijn, 1860 bIz. 84. Vergel. Van Hertum, Landbouwk. 

beschrijving, biz. 181. 
5) Punt, Voordeeligste wijze om meekrap te bereiden, bIz. 6. 
6) Tegenwoordige Staat XVI, biz. 591. 
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Noord-Brabant aan de minister van Binnenlandse zaken over het meekrap
bedrijf toezonden 1), werd ook dit onderwerp ter sprake gebracht en de 
wenselijkheid van periodieke verandering van plantmateriaal aanbevolen. 
Gedeputeerden wezen er op, dat reeds omstreeks het jaar 1740 om deze 
reden Franse mede uit de omgeving van Avignon was aangevoerd. In 
1767 volgde de overgang op een varieteit uit de Elzas, die aanvankelijk een 
goed beschot opleverde, maar bij nadere ondervinding hier toch minder 
goed voldeed door te grote vorstgevoeligheid. Daarop was in 1786 verwisse
ling gevolgd met een Arabisch gewas, dat door een schipper uit Syrie was 
aangevoerd. In korte tijd had deze varieteit door zijn overvloedige op
brengst aIle andere soorten verdrongen, maar in het begin van de 1ge eeuw 
was zij al weer gedegenereerd en werd zij vervangen door de z.g. Glazen
maker. Gedep. Staten achtten regelmatige vervanging door nieuwe soorten, 
zowel met het oog op het gewicht als op de "deugd" van de wortel een 
dringende noodzaak en zij adviseerden daarom de landsregering, periodiek 
kiemplanten uit de Levant te betreklren en deze onder de boeren te verdelen. 
Deze maatregel achtten zij weI zo nuttig als de overheidsreglementering ten 
opzichte van bereiding, vervalsing, enz. 2). 

De berichten uit Zeeland luidden niet anders. Ook hier zijn tal van 
vernieuwingen van het gewas nodig gebleken en toegepast, zowel door im
port van zaad als van plantmateriaal, afwisselend uit Frankrijk, Duitsland 
en de Levant. In zijn reeds bovengenoemde verhandeling van 1802 schrijft 
De Kanter, dat in het land van Voome sedert 1775 de z.g. Duitse meekrap 
in zwang was geweest en dat kiemplanten van deze varieteit tegen hoge 
prijzen ook aan de meekraptelers van Schouwen waren verkocht. Ook 
Nemnich, de accurate Duitse bescbrijver van Nederlandse economische 
toestanden, die in het begin van de 1ge eeuw een reis door ons land maakte, 
constateerde, dat de meekrapteelt in Zeeland in die tijd minder floreerde 
dan in vroegere jaren en dat er geklaagd werd "tiber das Veralten der 
Pflanze", waarom men nieuwe soorten wilde betrekken uit de Elzas, een 
der weinige meekrapgebieden, waarmee men in die tijd nog een min of meer 
regelmatig verkeer kon onderhouden 3). 

Niet aIleen als gevolg van de degeneratie der plant, ook ter selectering 
van bepaalde eigenschappen werden experimenten met vreemde gewassen 
genomen. Dit leidde op de zware Zeeuwse zeeklei onder meer tot over
schakeling van de tevoren veel geteelde Darmstiidter, een varieteit met 
broze wortels, die overigens ook de veelbetekenende naam Rijkmaker 
droeg, op de Taaie of Groene krap, die bij het delven uit de vette klei en 
bij het vervoer minder verlies leverde 4). 

Het overbrengen van levende kiemplanten uit de Levant en het Nabije 
Oosten, herhaaldelijk aanbevolen en bij wijlen ook toegepast, ging met grote 

1) Zie bIz. 22 en 36. 
2) Alg. Rijksarch., Nat. Nijverh. Dossier 387, 24 Dec. 1816. 
S) Nemnich, Original-Beitriige, bIz. 118. 
') Van der Weijde, t.a.p., bIz. 87; Boerendonk, t.a.p., bIz. 97. 
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bezwaren gepaard door het gemis aan de nodige ervaring. Dit bleek over
duidelijk, toen in 1821 als gevolg van het bovengenoemde pleidooi van de 
Staten van Noord-Brabant een zending van twee vaten Arabisch poot
materiaal arriveerde. Nadat de voorraad ter verdere vermenigvuldiging 
aan de zorgen van de Brabantse Commissie voor landbouw was toever
trouwd, bleek dat nog slechts drie plantjes in leven waren 1). Ben mee
planter in Klundert is er ten slotte in geslaagd uit dit luttel overschot een 
veelgebruikte varieteit te kweken. 

Enige verbetering trad bij deze transporten uit het buitenland op, toen 
omstreeks het midden van de 1ge eeuw door bemiddeling van het departe
ment van Buitenlandse zaken een beroep werd gedaan op de medewerking 
van onze consulaire ambtenaren in de betrokken Griekse en Turkse ge
bieden, waardoor meer zorg aan deskundige verpakking en het tijdstip 
van verzending werd besteed. Het beroep op de medewerking van de diplo
matieke dienst stond in deze tijd in nauw verband met de wettelijke op
heffing van de overheidsreglementering op het meekrapbedrijf in het jaar 
1845 2), waardoor de overtuiging levendig werd, dat men in de strijd tegen 
de vreemde concurrentie voortaan alleen aangewezen was op het initiatief 
en de krachtsinspanning, die van het bedrijf zelf uitgingen 3). 

Toen na 1870 de kunstmatig bereide alizarine het oude, nationale meekrap
bedrijf met snelle ondergang bedreigde, werden nog pogingen aangewend 
om door overschakeling op andere varieteiten en door selectieproeven met 
zaad van Avignon en Napels het dreigend gevaar te bezweren. In dit 
stadium waren deze maatregelen alleen als lapmiddelen te beschouwen. 
Toen baatten geen selectie- of bemestingsproeven meer: "de kracht van 
de scheikundige wetenschap was niet te keeren". 

Niettegenstaande alle zorgen, die aan het plantmateriaal en aan de be
werking van de bodem besteed werden, heeft de meekrap wellicht meer dan 
enig ander gewas de landbouwer van de wisselvalligheid van zijn bedrijf 
overtuigd, "sulcks dat daer door velen rijck, maar om de onseeckerheyt 
van de prijs noch meer bijster worden", zoals wij de Zeeuwse kroniekschrij
ver hiervoor reeds hoorden verzuchten. Ben prijs van 10 it 11 ponden Vlaams 
per honderd pond gewicht in 1621 en 1622 werd, naar hij tevens optekende, 
het jaar daarop gevolgd door een prijs van 31/ 2 it 4 pond 4). 

Toch vormden in die tijd hoge en lage prijzen niet zonder meer een bron 
van rijkdom of van armoe. Ze werden vaak gecompenseerd door schaarse of 
overtollige oogsten, die trouwens gewoonlijk de voornaamste oorzaak 
der wilde prijssprongen waren. Deze nauwe samenhang is kenmerkend voor 
de monopolie-achtige markt, zoals deze in betrekking tot de meekrap in 

1) Staat van den Landbouw 1823, biz. 57. 
2) Zie Hoofdstuk VI, biz. 123. 
3) AIg. Rijks Arch., Comm. van Landb. in Z. Holl., portef. 27, Miss. v. d. 

Gouv. v. Zeeland van 2 Mei 1845 en Miss. v. d. Comm. v. Landb. v. Z.-Holland 
van 1 Oct. 1845, no. 17. 

4) Van Boxhorn, Chronijck van Zeelandt I, biz. 112. 
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Holland bestond, toen wij bijna de gebele Westeuropese meekrapvoorzie
ning beheersten. Geruineerd waren aIleen zij, die bij de grote voorscbotten 
aan de teelt eigen - in de eerste helft van de 1ge eeuw berekend op 400 
gulden per gemet 1) - hun oogst door locale weersomstandigheden verloren 
zagen gaan. Voor deze enkelingen gaf prijsstijging geen voldoende compen
satie. Meer dan bij enig ander gewas was de landbouwer bij de teelt van 
meekrap afhankelijk van de grillige weersomstandigheden. In 1727 vinden 
wij de meekrap gekarakteriseerd als "een tedere plant, van de uiterste on
zekerheia, welker wasdom door velerlei toe- en tegenvallen kan verminderd 
of t'eenemaal verhinderd of bedorven worden" 2). 

Sinds de verschijning van de landbouwverslagen in de 1ge eeuw vinden 
wij van de ongunstige invloed der weersgesteldheid op het meekrapgewas 
bij herhaling melding gemaakt. "De felle winter heeft de meekrap, die in 
dit jaar gedolven moest worden, overal zwaar getroffen, en de langdurige 
koude in de voorzomer bracht verder nadeel, waardoor de zwakke plant 
zicb weinig kon herstellen, zoo zelfs, dat men in Schouwen en Duiveland 
eenige stukken beeft omgeploegd" 3). 

In de 1ge eeuw vormden deze rnisoogsten een bijzonder ongunstige om
standigheid, doordat ons land toen zijn monopolistiscbe positie op de mee
krapmarkt verloren had, daar het Franse produkt meer en meer de alge
mene prijs bepaalde. Toen kon het gebeuren, dat een slechte oogst in Neder
land geen stijging in de prijs meebracht, doordat de Franse oogst gunstig 
was geweest en er geen algemene schaarste ontstaan was. Het boven
genoemde landbouwverslag levert bet bewijs: "Ondanks de ongelukkige 
teelt kwam de prijs niet hoger dan tot 41 gulden de 100 Ned. ponden", 
inderdaad de laagste prijs, die in tientallen jaren was voorgekomen. Ook 
het volgende jaar beantwoordde onze oogst niet aan de verwachtingen, 
ditmaal als gevolg van "het veelvuldige koude en natte weder" 4). Opnieuw 
was er van prijsstijging geen sprake. 

Het tegengestelde kwam ecbter eveneens voor: een grote oogst ten onzent, 
gepaard met stijgende prijzen. Hierover wordt bericht door de Kamer van 
koophandel te Rotterdam in zijn verslag over 1843: "De meekrap heeft 
sedert het najaar des vorigen jaars zich uit een kwijning in eenen leven
digen staat hersteld en den landbouwer in het bijzonder groote voordelen 
gebracht, zoowel door de zwaarte van het voortbrengsel als door de klim
mende prijzen". Het verslag meldt ook de oorzaak der prijsstijging: "de 
fraaiheid van bet gewas. .. en vooral een rnisgewas in Frankrijk, waardoor 
de prijzen aldaar hoog zijn gestegen" 5). • 

Mocht het wegvallen van de correlatie tussen onze oogstuitkomsten en 
het prijspeil ook afwisselend v66r- en nadelig zijn, een groot bezwaar was 

1) Comm. v. Landb. in Z.-Holl., portef. 13,8 Oct. 1824, Memorie v. Adstructie. 
2) Van der Schelling, Hollands Tiend-regt I, biz. 325. 
3) Staat v. d. Landbouw 1823, biz. 56. 
4) Staat v. d. Landbouw 1824, bIz. 47. 
6) G. Arch. Rotterd., Kamer v. Kooph. no. 37, 25 Mei 1844. 
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het niettemin, dat de basis voor economische berekening er mee verviel 1). 

De financiele resultaten van het bedrijf werden in sterke mate een speelbal 
van het lot. 

Naast de gevoeligheid van het gewas voor de weersgesteldheid, vooral 
vorst en overtollige regen, vormden ook de verkeersbelemmeringen in 
oorlogstijd een belangrijke oorzaak van de wisselvalligheid van het bedrijf, 
daar het eindproduct voor het allergrootste deel voor export was bestemd. 
De prijsval voor fijne krap tot 16 a 18 gulden per 100 pond in 1783, toen 
door de Vierde Engelse oorlog het Verenigd Koninkrijk als hoofdafnemer 
van de krapverfstof uitviel, vormt een diepte-record, dat zelfs tijdens de 
felle concurrentiestrijd met het Franse product in de 1ge eeuw niet gebroken 
werd 2). Direct na de hervatting der scheepvaart herstelde zich de prijs, 
die reeds in 1786 met 38 gulden per 100 pond meer dan verdubbeld was. 

De Franse tijd gaf een dergelijke ineenstorting der prijzen niet te zien. 
Dank zij een bescheiden export naar Duitsland, Zwitserland en Frankrijk 

• kon het prijspeil zich behoorlijk handhaven. De inundaties in Zeeland als 
afweermaatregel tegen de inval der Engelsen in 1809 brachten de meekrap
teelt en de stoofnijverheid plaatselijk echter geheel tot stilstand, terwijl 
tijdens de Inlijving de handel in meekrap nagenoeg geheel ontredderd werd 
als gevolg van de algemene verkeersstremming. 

De bijzondere afhankelijkheid van het oorlogsgebeuren bleek ook ge
durende de Amerikaanse Burgeroorlog, die aan de meekrapprijzen van 1863-
1866 een geduchte klap toebracht. Door deze oorlog werd de katoenexport 
uit Amerika stopgezet, zodat de katoenfabrieken in Engeland en op het 
Continent hun bezit aan grondstoffen in korte tijd verwerkt hadden en er 
een ware katoenhonger uitbrak, die vele katoenfabrieken siillegde, waardoor 
ook de vraag naar meekrap tot een minimum werd beperkt. Roewel onze 
export van meekrap naar Amerika op peil bleef, liep als gevolg van de 
katoencrisis de met krap beteelde oppervlakte in ons land met meer dan 50% 
achteruit. Terwijl in 1862 de twee- en driejarige mede van 5300 ha gedolven 
werd, bedroeg deze oppervlakte in 1867 slechts 2300 ha. 

Wenden wij tenslotte onze aandacht nog op het meekrapbedrijf in be
trekking tot het tiendrecht, de veel-becritiseerde belasting in natura van on
geveer het tiende deel der jaarlijkse opbrengst, te betalen door de gebruiker 
van het land. Oorspronkelijk kwam het tiendrecht toe aan de Kerk, die dit 
zakelijk recht in later tijd meestal vervreemd heeft aan ambachtsheren of 
andere wereldlijke gegadigden. Ret grootste nadeel der tienden bestond 
hierin, dat het een belasting was op de bruto-opbrengst, waardoor de 
tiendheffer deelde in de meeropbrengst, die de gebruiker van het land met 
extra arbeid en kapitaal zocht te verkrijgen. Daardoor werd het tiendrecht 

1) De Bruyn Kops, Meekrap, bIz. 3. 
2) Verg. Van den Bosch, t.a.p., bijlage F, en Posthumus, Nederlandsche prijs

geschiedenis, biz. 412. Men zij er op bedacht, dat de prijzen bij Posthumus be
trekking hebben op de min of rneer inferieure kwaliteit gemene, waarvan het prijs
verloop niet parallel ging met dat van de krap. Krap noteerde 50 tot 100% hoger 
dan gemene. 
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veelal een rem op de vooruitgang. Dit bezwaar werd in hoofdzaak onder
vangen, wanneer het karakter van dit recht veranderd werd in een vaste, 
in geld uitgedrukte grondbelasting, waardoor bovendien de mogelijkheid 
bestond de druk af te wentelen in de koop- of pachtprijs. Dergelijke ver
vanging van tiendrecht in natura door tiendrecht in vaste geldsommen 
dateert voor de meekrapteelt reeds uit de rniddeleeuwen. 

Bij de herbedijking van Dirksland in 1415 werd bepaaId, dat van de mede 
aan de heer van Voorne voor de tienden moest worden cetaald 21 "groten" 
'sjaars 1). Van nieuw ingedijkt land bij Oud-Vosmeer heette het in 1431, 
.,dat men van iegelijk gemete tiende van de mede geven sal des jaers twee 
Ingelsche nobelen fijn gouds" 2). Bij het verlenen van concessie tot in
dijking van bepaalde gronden onder Steenbergen werd in 1445 bepaaId: 
"Item, te betalen de elfde schoof, het tiende lam, en van elk gemet mede 
drie oude groten 's jaars" 3). Bij de bedijking en de uitgifte van Middel
harnis in 1465 werd bedongen, dat van aveel en van mede ... "men ons sal 
geven van elken gemete een quartier van een Engelsen nobel" 4). Bij nieuwe 
bedijkingen aldaar in 1486: "drie schellingen groten Vlaams van elken 
gemete" 5). 

Van der Schelling, de serieuze onderzoeker van Hollands tiendrecht uit 
het begin van de 18e eeuw, conc1udeerde, dat hem in Holland en Zeeland 
geen gevallen bekend waren, dat de meekraptienden in natura betaald 
werden, "maar (dat men) daar voor zekere redemptie (= vaste, jaarlijkse 
afkoopsom) geeft aan de grafelijkheid en de heeren der heerelijkheden" 6). 

Voor geen ander produkt heeft de algemene afkoop van het tiendrecht in 
natura zo vroeg plaats gehad. Van der Schelling heeft getracht hiervan een 
verklaring te geven, evenwel met weinig doorslaggevende argumenten: 
moeilijkheden bij de keuze van twee- en driejarig gewas, grote wisselvallig
heid in de oogst, gebrek aan opslagplaatsen, enz. Wij menen de voornaam
ste oorzaak hierin te moeten zoeken, dat het tiende deel van de oogst van 
ren meekrapteIer, waarover de tiendheffer de beschikking kreeg, zeiden of 
nooit van voldoende grootte was, dat hij er de verfstof van kon laten berei
den in een verpakking van balen of vaten van ± 1000 pond, zoals het 
handelsverkeer dit eiste. Had hij de beschikking over het aande<?l van twee 
of meer tiendplichtige boeren, dan was nog een combinatie tot een hoeveel
heid van courante grootte niet weI mogelijk, omdat de gemengde kleurstof, 
uit . meerdere soorten worteis bereid, als een ongewenst produkt werd be
schouwd. Ook de worteis der verschillende boeren werden in de meestoof 
steeds zorgvuldig van elkander gescheiden gehouden. Er bleef dus voor de 
tiendheffer in zijn eigen belang niets beters te doen, dan dat hij zijn tiendrecht 
van het meekrapland in geld opeiste. 

1) Alkemade en Van der Schelling, Brielle IT, biz. 240. 
2) Ermerins, Eenige Zeeuwsche Oudheden II, Vossemeer, biz. 240. 
3) Van der Schelling, Hollands tiend-regt I, biz. 327. 
4) Id., id., biz. 103. 
6) Id., id. II, biz. 368. 
8) Jd ., id. I, biz. 326. 
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Toen in de vorige eeuw een wettelijke regeling bepleit werd voor de af
koop van het nog aanwezige tiendrecht in natura, "dat overblijfsel uit 
barbaarsche tijden", zoals Staring het noemde 1), geschiedde dit in het 
belang van de tiendplichtigen en van de economische vooruitgang. Eerst 
in 1872 kwam er een wet tot stand op de vrijwillige afkoop der tienden, in 
1907 werd het tiendrecht volledig afgeschaft. 

HOOFDSTUK IV 

DE BEREIDING VAN DE MEEKRAP 

De bereiding van de verfstof uit de wortels geschiedde in de meestoof. 
In hoofdzaak viel dit proces uiteen in twee hoofdbewerkingen: ~eJooM'-iloI:ii __ 
matig drogen der wortels en het verpulveren. Bij het drogen werden even-

\ 

eens twee deelbewerkingen onderscheiden: een voordroging in de z.g. toren a Si 
en een nadroging op de ast of eest. Tussen deze oogprocessen viel het p 
dorsen, waarbij de voorge oogde wortels met dorsvlegels in kleine stukjes 
werden geslagen, die vervolgens gezeefd werden en van het overtollige 
stof gezuiverd. 

Voor een der hande1ssoorten was de bewerking hiermee geeindigd, n.l. 
voor de racine. Dit produkt bestond dus uit de in kleine stukjes gebroken 
wortels, nadat deze een eerste droging hadden ondergaan. Het was hetzelfde 
produkt als de uit de Levant afkomstige lizari, slechts met dit verschil, 
dat de laatste in de zon was gedroogd. 

Bij de verwerking tot "hard good", de eigenaardige verzamelnaam voor 
de verschillende hoogwaardige poederkwaliteiten, volgde nog de reeds 
genoomde nadroging van de racine en het verpulveren. Dit laatste geschiedde 
tot in het midden der 1ge eeuw door met paardenkracht, elders ook door met 
waterkracht op en neer bewogen zware stampers, waaraan de betrokken 
localiteit de naam stamphuis ontleende. 

Hoewel de gegevens over de middeleeuwse bereidingswijze zeer schaars 
zijn, mogen wij aannemen, dat in de genoomde hoofdbewerkingen eeuwen 
lang zich nauwelijks enige verandering heeft voorgedaan. Reeds in de keur 
op de mee-nering van Reimerswaal van 1480 lezen wij, dat de wortels ge
droogd moesten worden "mit houte ofte mit colen, also et den redere dat 
gelieft, ende mit colen upten ast" 2). Wij zien hieruit, dat er reeds in 1480 
een voordroging plaats had, waarbij naar believen hout of houtskool ge
bruikt mocht worden en dat er een nadroging toegepast werd op de ast of 
eest, waarbij aileen houtskool werd gestookt. In dezelfde keur wordt ook 
gesproken over retzine (= racine), waaruit blijkt, dat de middeleeuwse 
meestoof reeds het bovengenoomde halffabrikaat bereidde. 

Na dit korte overzicht der hoofdbewerkingen willen wij thans het berei
dingsproces nader in beschouwing nemen 3). Wanneer de "groene mee", 

1) Staring, Huisboek, biz. 480. 
2) Fruin, Het recht der stad Reimerswaal, biz. 69. 
3) De gegevens zijn hoofdzakelijk ontleend aan De Kanter, Verplancke en Van 

den Bosch. 
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de vers gedolven wortel, aan de meestoof arriveerde, werd zij voorlopig 
geborgen in de "koude" stoof, een 36 tot 40 m lange schuur ter breedte 
van ± 12 m, met een gang in het midden en ter weerszijden 12 tot 14 vak
ken, ieder met een luik of venster in de buitenmuur, waardoor de wortels 
naar binnen werden geworpen. In deze vakken werd de oogst van iedere 
landbouwer of reder 1) afzonderlijk opgestapeld. Vermenging mocht niet 
plaats hebben, omdat de verpakking van het eindproduct een merkteken 
van de eigenaar moest dragen. De volgorde van aanvoer, waarvan de alge
mene bedrijfsleider, de droger, op zijn beurtlijst aantekening hield, bepaalde 
de volgorde der verwerking, met dien verstande, dat een eigenaar doorgaans 
niet meer dan drie "stoven" of "beurten" achter elkaar werden toegestaan. 
De grootte van een dergelijke beurt werd als regel bepaald door de hoe
veelheid, die per etmaal verwerkt, in het bijzonder in een nacht gestampt 
kon worden. Ret stampen geschiedde namelijk als regel aIleen des nachts. 
daar bet daglicht ver euring van de verfstof veroorzaakte en de lage nacht
temp'ratuur bovendien bet vastkleven van het poeder aan de stampers. 
voor ,wam. 

De eerste bewerking was de reeds genoemde voordroging in de toren, die 
in het verlengde van de koude stoof lag en een boog opgaand bouwwerk 
vormde met vier luchtige wlderingen van latwerk. Met behulp van een 
windas werden de wortels in manden naar de verschillende zolders gehesen 
en hier in een dunne laag uitgespreid. Onder de vloer van de toren beyond 
zich de "oude man", de verwarmingsinrichting, bestaande uit een oven 
met een groot aantal gemetselde, straalvormig uiteenlopende rookkanalen. 
Door het wegnemen van dekstenen uit deze kanalen kon men naar believen 
in de torenruimte meer of minder rook en warme lucht toelaten, waaruit 
deze, na eerst door de lattenzoldering met de daarop uitgespreide wortels te 
zijn gedrongen, door een klepvormige opening in de nok van het dak ont
snappen konden. 

Wanneer de wortels naar het inzicht van de droger, dat geheel op ervaring 
berustte, voldoende droog en hard waren geworden, werden ze naar de 
dorsvloer gebracht, een ruimte terzijde van de toren, waar ze, zoals reeds 
werd opgemerkt, gebroken werden tot racine en met bebulp van zeven en 
een wanmolen een oppervlakkige reiniging van stof en aarde ondergingen. 
Bij deze bewerkingen braken kleine stukjes van de wortels af, die met de 
"vellen" en enkele meer of rriinder vlezige delen het boofdbestanddeel 
vormden der z.g. mullen, een afvalprodukt, dat vooral sinds de 18e eeuw 
niettemin geregeld In de ververij gebruikt werd, wat in vroeger eeuwen 
plaatselijk uitdrukkelijk verboden was 2). 

Van de dorsvloer werden de gebroken wortels naar de eest gebracbt, 
een laag en langwerpig bouwwerk naast de stoof. Hier bad de nadroging 

1) De reder was de eigenaar der wortels, die re deed reden of bereiden tot het 
poedervormige eindproduct. Hij was de landbouwer, die het gewas geteeld bad. 
of de bandelaar, die de wortels van de boer had gekocht. 

2) Posthumus, Bronnen m, no. 163, § 73. 
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plaats. De wortels werden uitgespreid op een strak gespannen paarden
haren kleed, dat de bovenzijde afsloot van een lange ruimte om een gemet
seld rookkanaal van ± 50 voet lengte. Talrijke openingen in de zijwanden 
van het kanaallieten warme lucht en rook onder de deken toe. Het kanaal 
werd hiertoe gevoed door een overdekte vuurhaard, die zich eveneens onder 
het kleed beyond en doorgaans "het varken" werd genoemd. De warme 
lucht en de rook moesten geheel of gedeeltelijk ontsnappen door het haren 
kleed en circuleerden daarbij, evenals dit bij de voordroging in de toren 
geschiedde, door de uitgespreide laag van meekrapwortels. 

Voor en na is de innige aanraking van de wortels met de rook als scha
delijk beschouwd voor de kleurkracht van het eindproduct. Uiteraard 
speelde hier ook de gebruikte brandstof een rol. Reeds in de middeleeuwen 
stond, wat dit betreft, de turf van de ziltige derrie of darinc, die in 
Zeeland vrij algemeen onder de bovenste zeekleilaag werd aangetroffen, 
in een kwade reuk. In een keurboek voor de Leidse draperie, daterende van 
1415-1435, komt een verbod voor om voorwollen lakens te verven met 
Zeeuwse krapmede. De verklaring hiervan blijkt voldoende uit het direct 
volgend voorschrift: "so en sel nyement crapmede te Leyden brengen, 
tensi Bruxse crap (= van Brugge) of ander crapmede, die bi colen gedroocht 
is" 1). Onder deze "colen" zal men houtskool hebben te verstaan. Van de 
Zeeuwse krap werd blijkbaar als vaststaand aangenomen, dat deze niet 
"bi colen" gedroogd was en dientengevolge werd hij ongeschikt geacht. 
Nog herhaaldelijk werd in Leiden het gebruik van meekrap verboden, 
die niet met hout of houtskool gedroogd was 2). 

De reactie op deze strenge Leidse voorschriften bleef niet uit. In de 
roeekrapkeur van Bergen op Zoom van 1441 lezen wij in art. 1, dat geen 
mede in Bergen gekeurd mocht worden, tenzij deze gedroogd was met hout 
en houtskool 3). Drie jaar later bepaalde Philips van Bourgondie voor Zierik
zee dat alle mede, die niet met hout of houtskool gedroogd was met een 
bijzonder teken gemerkt moest oIden .,om alle coopluy~n dairmede te 
bewaeren" 4). Zoals wij reeds hierboven zagen, werd in de keur van Reimers
waal van 1480 alleen het gebruik van hout of kolen voor het droogproces 
toegestaan. Toen in de lakenververij de eisen minder streng werden, is men 
later vrijwel geheel op het gebruik van turf teruggevallen 5), totdat men in 
de loop van de 1ge eeuw plaatselijk ook tot de aanlVendin yan steenkolen 
is ave an. a s we nog nauer zuilen zien, heeft men eerst omstreeks 
het midden van de 1ge eeuw de schadelijke werking van de rook onderkend 
en is men als gevolg daarvan tot geheel nieuwe droogmethoden overgegaan. 

1) Posthumus, Bronnen I, bIz. 83, § 72, 73. 
I) Id., id., bIz. 325, § 20, 22; bIz. 537, § 22, 27, 41. 
9) Zie Bijlage II. 
4) Posthumus, De geschiedenis I, Bijlage IV. 
~) De Kanter, De meekrapteler, biz. 25; Van der Weijde, De verdwenen 

meekrapcultuur, biz. 97; Van der Kloot Meyburg, De meekrapcultuur, Bijlage 
2,4,5. 
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Na de droging op de eest waren de worteis geschikt om gepulveriseerd 
te worden. Deze bewerking geschiedde, zoals gezegd, in het stamphuis. 
Deze ruimte beyond zich gewoonlijk naast de koude stoof, aan de tegen
overgestelde zijde van de toren. Soms was het stamphuis als een afzonderlijk 
bouwwerk opgetrokken op kleine afstand van het hoofdgebouw, zulks ter 
beperking van brandgevaar. Het droge poedervormige eindproduct, dat 
tijdens het stampproces aIle reten en voegen van de lokaliteit opvuIde, 
vatte namelijk gemakkelijk viam. In het stamphuis beyond zich het "gaande 
werk", dat in de eerste plaats bestond uit een zwaar, horizontaal gesteld 
molenrad, dat in ons land, althans in later tijd, in draaiende beweging 
werd gebracht door twee of drie paarden, bestuurd door de drijver. In 
hooverre dit ook in de middeleeuwse "medemolens" het geval is geweest, 
is onzeker. Voor Vlaanderen vinden wij voor deze vrooge tijd enkele 
summiere gegevens, die op stromend water en wind als drijfkracht duiden 1). 

De draaiende beweging van het horizontale rad van de rosmolen werd 
overgebracht op zes tot acht op- en neergaande stampers, die aan het onder
einde voorzien waren van zware stampijzers. De stampers vielen in een 
uitgehold eiken blok, waarin de te bewerken wortels zich bevonden. Met 
tussenpozen werd het stampproces onderbroken en de inhoud van het blok 
gezeefd. Terwijl bij de eerste zeving alleen deeltjes van de schors der worte1s 
vrijkwamen, Ieverden de latere zevingen het poedervormige materiaal, 
dat van de binnenste delen der wortels afkomstig was. Op dit verschil 
berustte de onderscheiding der verschillende handelskwaliteiten, waarop wij 
nog terugkomen. 

De man, die de directe leiding in het stamphuis had, was de stamper. 
Hij was verantwoordelijk voor het bepalen van het juiste tijdstip der 
zevingen en daarmee voor de verdeling van het pooderproduct in de juiste 
handelskwaliteiten. Deze door de zevingen vrij gekomen handelssoorten 
werden afzonderlijk geborgen in kasten of kisten, die zich langs de wand 
van het stamphuis bevonden. Vit de kisten werden de balen of vaten 
gevuld. Daar in de vaten geen lucht mocht toetreden, werd de grootte der 
vaten bepaald naar de geproduceerde hoeveelheid, zodat ieder vat, gewoon
lijk van 400 tot 600 kg, precies gevuld was. De stamper had zorg te dragen, 
dat het eindproduct in de vaten goed werd vastgestampt, eveneens om too
treding van de lucht te beletten. Hij was er tevens voor verantwoordelijk, 
dat geen "valse pakkingen" voorkwamen, d. w. z. dat in de balen of vaten 
geen lagen van mindere kwaliteit werden toegevoegd, om niet te spreken 
van oker-aarde, gestampte dakpannen, enz. "Waert, dat eenich knape 
valsch goot reedde ofte oic ongelijc baelde, daeroff soude hij selve de boote 
betalen" 2). 

Wat betreft de verpakking in balen of vaten, zij opgemerkt, dat tot het 
eind van de 17e eeuw de keuren en handelsgegevens nagenoog zonder uit
zondering melding maken van balen. Wij zagen hierboven ook, dat een der 

1) Espinas, La draperie II, bIz. 89. 
2) Fruin, Het recht der stad Reimerswaal, bIz. 69, att. 22. 
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middeleeuwse strafmaatregelen tegen knoeierijen bestond in het afsnijden 
van een of meer hoekpunten (cornieren of garnieren) der balen. In de 18e 
eeuw werd verpakking in vaten algemeen. Terwijl de Staten van Zeeland 
in een plakkaat van 1699 nog aIleen over "gesackte" mede spreken, geven 
zij in een ampliatie van 1733 aIleen voorschriften over de verpakking in 
vaten 1). In Vlaanderen schijnt de emballage in hout veel vroeger in zwang 
te zijn gekomen. Zegher van Male, de 16e eeuwse geschiedschrijver van 
Brugge, zegt althans dat de medereders aldaar in vroeger tijd het bereide 
product deden verpakken in witte vaten, waarin het keurmerk gebrand 
werd 2). Een opmerking in de ieglementering der Leidse ververij van 1594 
over "Duytsche tonnemee" moet weI eveneens betrekking hebben op in 
vaten verpakte meekrap, waarschijnlijk Breslause, die in Amsterdam in 
bescheiden hoeveelheden vrij geregeld verhandeld werd 3). 

Zoals ge~gd, was de stamper direct verantwoordelijk voor de samen
st~g <ler door de boeren of de reders veilangde handelssoorten. Ten op
zichte dezer handelssoorten deed zlch de eigenaardigheid voor, dat in de 
meestoof geen product bereid werd onder de naam meekrap zonder meer. 
Er werd fijne krap ber(!id, onberoofde, racine, gemene enz. Meekrap was 
een verzame aam, -e a e anoe so orten omvatte. De onderscheiding 
der verschillende handelssoorten berustte hoofdzakelijk op de ongelijke 
kleurkracht, die de verschillende delen van de wortel bezaten. 

Bestanddelen van drieerlei vervende kracht waren te onderscheiden: in 
de eerste plaats de buitenste bruine, schilferige schors met enkele aanhan
gende vlezige delen. Deze vormde een minderwaardig handelsproduct, 
het hoofdbestanddeel der reeds genoemde mullen~ waarvan aanvankelijk 
de beste helft nog onder de naam korte mede in het verkeer werd gebracht. 
De rest, sterk met zand en aar e vermengd, droeg de naam bulli n 4). 

. -Vervolgens onderscheldde men de kern, het hart van de wortel. Deze 
leverde de beste kleurstof: de krap, ook weI fijne krap geheten. In de derde 
plaats zijn te noemen de omringende vlezige bestanddelen, die van mindere 
hoedanigheid waren en de kwaliteit gemene opleverden. 

Fijne krap en gemene werden onder deze namen zonder meer niet bereid. 
Beide handelskwaliteiten werden nog nader aangeduid met de beperking 
twee en een, een en een of een en twee. De simpele onderscheiding fijne 
en gemene was namelijk niet goed mogelijk, omdat, hoezeer het hart van 
de wortel en de omringende delen ook in kleurkracht verschilden.. een 
scherpe grens tussen beide in de wortel niet was waar te nemen. Er was een 
geleidelijke overgang van het ene naar het andere bestanddeel. In verband 
hiermee ontwikkelde zich reeds in de middeleeuwen de gewoonte om, na de 
afscheiding der mullen, eerst het buitenste 1/3 van de wortel te pulveriseren, 

1) Groot Placaetboek IV, bIz. 1062; VI, biz. 1143. 
2) Lamentatie, biz. 51. 
3) Posthumus, Bronnen III, no. 181, § 2. 
') Het Woordenboek der Nederl. Taal vermeldt het woord bullioen aIleen 

met betrekking tot edel metaal. 
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het bestanddeel, dat aIleen de gemene leverde. Na gezeefd en verpakt te 
zijn was dit product gereed voor de handel. Dezelfde behandeling had plaats 
met het resterende 2/3, dat dus onder meer uit de kern van de wortel be
stond: de fijne krap. Deze bereiding of reding heette twee en een: twee 
gewichtsdelen 1crap tegen een deel gemene, uit dezelfde wortels bereid en 
afzonderlijk verpakt. Beide handelskwaliteiten werden dan genoemd: 
gemene twee en een, en krap twee en een. Tezamen vormden zij het ge
pulveriseerde eindproduct van ren bepaalde hoeveelheid wortels. De 
middeleeuwse terminologie had nog geen vaste vorm aangenomen, maar 
de kwaliteitsonderscheiding blijkt reeds vroeg dezelfde te zijn geweest als 
in later tijd: "ende die tweedeel zal altijd crappe wezen ende 't derdendeel 
zal wezen gemeene, ende die zacken zullen wezen op gelijcke groote" 1). 

In later tijd, toen door de veryers grotere specialisatie in verfkwaliteiten 
gevraagd werd, voltrok zich analoog aan de bereiding twee en een, die 
van een en een en die van een en twee. Bij de bereiding een en een werd 
het stampproces eerst na de verpulvering van de buitenste helft der wortels 
stop gezet en het verkregen poeder verpakt als gemene een en een. De be
werking van de resterende helft leverde krap een en een. De kwaliteit 
van beide soorten een en een was beter dan die van twee en een, hetgeen 
echter ging ten koste van de hoeveelheid verkregen krap. Bij de bereiding 
twee en een verkreeg men van iedere hoeveelheid wortels twee derde als 
fijne krap, bij die van een en een slechts de helft. 

Op soortgelijke wijze voltrok zich de bereiding een en twee. Hierbij 
ontstond dos een hoeveelheid krap, die slechts een derde deel vormde van 
het totale gewicht van het eindproduct. Deze krap bestond echter aIleen 
uit de binnenste, beste kern van de wortel. 

Een kwaliteit van veel minder subtiele samenstelling was de z.g. on~
roofde. Hierbij werd de gehele wortel in ren stampproces gepulveriseerd. 

1J omvatte dus in ren mengsel: de krap, de gemene en de schil (de mullen). 
De benaming onberoofde had betrekking op de schil, die bier niet verwijderd 
werd, terwijl de verschillende kwaliteiten krap en gemene van de schil 
"beroofd" waren. Het Franse equivalent van onze onberoofde was de 
"non rohee". 

Volledigheidshalve noemen wij nog de bierboven reeds vermelde racine. 
Zij was de enige niet-gepulveriseerde handelssoort, de in stukjes gebroken 
wortei, die tot wering van bederf een voordroging had ondergaan. Het pro
duct was te beschouwen als een halfi'abrikaat. 

De grote varia tie in de handelssoorten, die kenmerkend was voor de Hol
landse productiewijze, werd geacht een stimulans te vormen voor onze 
meekrapmarkt, daar deze bierdoor in staat was aan de meest gespecialiseerde 
vraag te voldoen. Berst in de 1ge eeuw, toen Frankrijk specialisatie volgens 
wetenschappelijke methoden ging bewerkstelligen, verloren de Hollandse 
onderscheidingen hun oude faam. 

Van het grote aantal der bovengenoemde handelssoorten vormden de 

1) Bezemer en De Blecourt, Rechtsbronnen, bIz. 368. 



Voormalige meestoof De Zon te Goes 

Foto afgestaan door de heer C. J. Keur te 's_Gravenhage. Links de koude stoof met het stamphuis, rechts de toren en de eest. 
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PLAAT III 

De toren met de drooginrichting 

Naar J. de Kanter, De meekrapteler en bereider (1802). Onder de vloer de vuurinrichting; op de 
vier lattenzolders de uitgespreide wortels; in de nok van het gebouw de kleppen voor het ont

snappen van rook en warme lucht. 



Het stamphuis 

Naar J . de Kanter, De meekrapteler en bereider (1802). Links de rosmolen, die rechts de stampinrichting in werking brengt. 
Het stampproces had als regel des nachts plaats. 
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Doorsneden van wortels 

De beste kwaliteit bevindt zich in de kern van de wortel (de fijne krap); het 
omringende vlezige deel levert de kwaliteit gemene; de schil is een bestand

deel van het afvalproduct: de mullen. 
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onberoofde en de combinatie twee en een de meest courante. In het bijzonder 
wcfs de""bere1<Iing van een en twee een oetrekkelijke uitzondering. Tal van 
meestoven bielden zich er nooit mee bezig. De productiestatistieken van 
de 1ge eeuw tonen aan, dat er jaren waren, waarin zelfs de grote opbrengst 
van Zeeland geen enkel vat een en twee omvatte 1). 

Toegerust met de kennis van bovengenoemde kwaliteitsonderscheidingen 
zal ook de aandachtige lezer een groot deel der in de arcbieven overgeleverde 
handelstransacties nog niet ten voile verstaan. Wat te denken bijvoorbeeld 
van de 18000 pond "weI bereede meede twee ende een", die de Rotterdamse 
stapelhandelaar Gaultier de Hulter in 1646 kocht van een plattelandshande
laar uit Middelharnis? 2). Wat was, in het licht der besproken onderschei
dingen "mede, twee en een"? Br bestond aileen krap twee en een, en gemene 
twee en een, waarvan de prijzen zich gewoonlijk ongeveer verbielden als 
drie tot twee. Hoewel men transacties van "mede twee en een", voor zover 
bekend, nergens toegelicht vindt, is het weI duidelijk, dat wij hie r met 
een reeds uit de middeleeuwen stammend voorbeeld van koppelverkoop 
te doen hebben. Wie 18000 pond mede twee en een kocht, moest accepteren 
12000 pond fijne krap twee en een, alsmede de bijbehorende 6000 pond 
gemene twee en een, beide partijen bereid uit een bepaalde hoeveelheid 
wortels en afzonderlijk verpakt en gemerkt. Het is begrijpelijk, dat in het 
bijzonder de oorspronkelijke eigenaar, gewoonlijk een landbouwer, de ge
he e combinatie twee en een, die voor hem als het ware een organische een
heid vormde, in een transactie wenste te verkopen. n e miodeleeuwse 
handelscontracten werd de onderscheiding twee en een gewoonlijk omschre
yen, als in de schuldbekentenis van zekere Danckaert uit Steenbergen ter 
zake van de aankoop van "vier dusent (pond) crappen en twee dusent ge
meender meede" op de Paasjaarmarkt van Bergen op Zoom in 1431 3). 

De gewichtsverhouding der beide partijen vormt een duidelijk bewijs, 
dat het bier de kwaliteitscombinatie twee en een betrof. In de tussenhandel 
en in het bijzonder op de algemene stapelmarkt, waarvan de veelheid van 
sortiment een der steunpilaren vorrnde, werd de eenheid der combinatie 
rninder sterk gevoeld, waardoor bier weI transacties van krap en gemene 
afwnderlijk werden afgesloten 4). 

Van een overheidsverbod om krap en gemene afzonderlijk te verhandelen 
is overigens in de middeleeuwen noch in de tijd van de Republiek iets bekend. 
Niettemin werd de morele plicht, of wellicht de traditie, om krap met bij
behorende gemene gezamenlijk te verhandelen toch zo sterk gevoeld, dat 
in 1806, toen men nog enigszins onder de invloed van de vrijheidsleuzen 
verkeerde, de eerste wettelijke reglementering voor het meekrapbedrijf in( 
het gehele Koninkrijk uitdrukkelijk bepaalde, dat het geoorloofd was krap 

1) Alg. Rijksarch., Nat. Nijverh. 1824, no. 13884. 
I) G. Arch. Rotterdam, Not. Arch. 492, fol. 95. 
3) G. Arch. Bergen op Zoom, Rentbrieven 279, fo1. 6. Zie Bijl. I. 
') G. Arch. Rotterdam, Not. Arch. 440/34; Bergen op Zoom, Rentbrieven 

281, 16 Mei 1442. 

ECON.-HIST. JAARBOEK xxv 4 
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en gemene zowel afzonderlijk te verkopen als in combinatie 1). V66r 1806 
was deze vrijheid blijkbaar oozeker. 

Wij keren thans terug tot de oude meestoof en willen een blik werpen 
op de structuur van het bedrijf. Op de weg van het eenvoudige ambachts
bedrijf naar de moderne, kapitalistische onderneming beyond zich de mee
stoof, zoals deze ons in de laatste periode van de Republiek meer en meer 
duidelijk voor ogen gaat staan, in het overgangsstadium, dat wij in de 
terminologie van Sombart als vroeg-kapitalistisch plegen aan te duiden. 
Hierop wijst in de eerste plaats de juridische bouw, de ondernemingsvorm. 
Deze was zonder uitzondering die van de gesloten vennootschap of maat
schap, gewoonlijk met 16 aandeelhouders, die ieder een stem in de ver
gadering konden uitbrengen. Het was de ondernemingsvorm, die in de 
vroeg-kapitalistische scheepvaart parterrrederij werd genoemd. Het motief 
tot de vorming der combinatie was de bijeenbrenging van een vrij _groot 
kapitaal, dat de eisen van een eenvoudig ambachtsbedrijf verre overtrof. 
In het begin van de 1ge eeuw bedroeg de bouwsom voor een meestoof 
23 tot 24 duizend gulden 2). Het vroeg-kapitalistische karakter van deze 
maatschap, tegengesteld aan het desbetreffend kenmerk van de moderne, 
de naamloze vennootschap, lag in het ontbreken van rechtspersoonlijkheid; 
ieder der aandeelhouders was voor zijn evenredig aandeel of portie aanspra
kelijk met zijn gehele vermogen, zoals een clausule in de oprichtingsacten 
doorgaans uitdrukkelijk vermeldt: "verbinden wij ooze personen en goe
deren, present en toekomende,... ieder voor zijn gespecificeerde 
portie" 3). 

Daar de onderneming geen eigen vermogen had, was de vaststelling van 
een nominaal kapitaal bij de meestoof niet nodig, evenmin als afschrijvingen 
en reserveringen noodzakelijk waren. De boekhouding bestond gewoonlijk 
uit een simpele optekening door een der aandeelhouders, de boekhouder, 
van inkomsten en uitgaven in het zogenaamde stoofboek 4), een kasboek. 
dat ren keer per jaar werd afgesloten. Dit geschiedde gewoonlijk ter gelegen
beid van een feestelijke bijeenkomst der participanten, waarbij "de opwich
te", bet gewicht der in het lopende jaar bewerkte produkten werd bekend 
gemaakt, zodat tevens de inkomsten gecontroleerd konden worden. Ben 
eventueel batig saldo werd verdeeld, gewoonlijk onder aftrek van direct 
nodig geachte reparatiekosten. 

De inkomsten bestonden bijna gebeel uit de opbrengst der bereiding. 
de reedburen, die door de reders betaald werden naar bet gewicbt van bet 
verkregen eindprodukt, waarbij enige rekening werd gebouden met de ver
koopwaarde. Zo werd op het laatst van de 18e eeuw voor de 3 soorten 
"bardgoed" (onberoofde, krap en gemene) van f 3,50 tot f 4,00 per 100 
pond betaald, voor de goedkope mullen f 2,00 tot f 2,25. Tot de uitgaven 

1) Wet van 7 Maart 1806, art. 5. Zie Bij\age V. 
2) Van der Weijde, De verdwenen meekrapcultuur, biz. 91. 
3) Van der Kloot Meyburg, Meekrapcultuur, Bijlage no. 3, biz. 126. 
') Verge!. Van der Kloot Meyburg, t.a.p., biz. 77 en 121. 
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moeten in hoofdzaak de lonen van het personeel gerekend worden en de 
kosten der brandstoffen. 

De functie van de genoemde boekhouder die bij toerbeurt door een 
der aandeelhouders vervuld werd, was niet veel belangrijker dan de naam 
aangeeft. Zij beperkte zich nagenoeg geheel tot de administratie en het be
heer der kasmiddelen; op het bedrijf en op de dagelijkse gang der zaken 
hield de boekhouder gewoonlijk niet dan een oppervlakkig toezicht. De 
technische leiding van het bedrijf berustte, zoals u:ed£. werd opgemerkt, bij 
de droger. Nietregenstaande zijn aandeelhoudersschap was de boekhouder 
meer a ministrateur dan directeur. In zijn persoon bleef echter een band 
bewaard tussen bezit en arbeid. Ook hierin verkeerde de meestoof in het 
vroeg-kapitalistische overgangsstadium. In het ambachtsbedrijf was de 
eigenaar als regel technisch medearbeider, in de modem-kapitalistische 
ondememing is de band tussen de eigenaars - de aandeelhouders - en de 
arbeid geheel verbroken. 

WeI bestond er een sterk persoonlijke band tussen de aandeelhouders en 
het bedrijf. Deze was eensdeels het gevolg van de onbeperkte proportionele 
aansprakelijkheid in juridische zin. waardoor iedere aandeelhouder ook 
belang had bij de financiele positie van zijn mede-eigenaars. Als gevoig 
hiervan was de overdracht van aandelen gewoonIijk aan een zekere beper
lcing onderworpen, in deze zin, dat de bestaande aandeelhouders of hun 
"vrienden" bij verkoop een voorkeursrecht genoten 1). Mede hierdoor was 
een aandeel in ,een meestoof geen courant vermogensobject, of schoon met 
de genoemde beperking niet in strijd is, dat de parten van meestoven bij 
herhaling in publieke verkoop werden aangeboden 2). 

De band tussen de aandeelhouders en het bedrijf was ook hierdoor van 
persooniijke aard, doordat de meesten van hen reders of meekrapver
bouwende boeren waren, die als regei voigens het oprichtingsstatuut ver
plicht waren hun eigen mede in de stoof te doen bereiden, in ieder geval 
een bepaalde minimum-hoeveelheid: "niemand salop een ander mogen 
reeden, al ware 't seifs, dat hij in een andere stoof interest hadde ofte ver
kreeg, voor en aieer hij 15.000 pond, jegens een achtste (part) gecaicuieerd, 
in deze meestoofte reeden heeft gebracht, op poene, dat hij tot 15.000 pond 
reedhuur in deze stoof ... betaie" 3). De uitspraak, dat de meekrapnijver
heid een verlengstuk van de landbouw was, behoeft geen nadere toelichting. 

Ook wat de bedrijfsvorm betreft, behoorde de meestoof tot de vroeg
kapitalistische sfeer. Wij treffen er namelijk duidelijk de kenmerken aan 
van de manufactuur, het geceptraiiseerde, niet-gemechaniseerde grootbe
drijf. Met gemvesteerde bedragen van 23 tot 24 duizend gulden voor het 
vaste kapitaai en 2 tot 4 duizend gulden voor bed . 'fskaRitaa 4 oveI-

1) Van der Kloot Meyburg, t.a.p., biz. 126, 127. 
2) Rotterd. Courant, 22 Maart 1777, 30 Maart 1780, 20 Febr. 1806, 27 Mei 1820. 
3) Alg. Rijks Arch., Not. Arch. no. 7671 (Oprichtingsstatuut van een meestoof 

te Strijen, 5 Mei 1769). 
4) Ned. Econ. Hist. Archief, Stoofrekening "De Lei" te Brouwershaven (1848); 

id., id. "De nieuwe Meestoof" te Bruinisse (1868) . 

• 
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troffen de kapitaalbehoeften verre die van een gewoon ambachtsbedrijf 
en was de meestoof te rangschikken onder de kleinere grootbedrijven. 
Dit geldt ook voor het aantal arbeiders, dat als regel 9 bedroog, maar in 
later tijd weI opliep tot 40 1). 

De manufactuur onderscheidde zich gewoonlijk van het gewone hand
werkbedrijf ook door een grotere arbeidsverdeling. De meestoof verraadde 
deze differentierende trek reeds duidelijk in de benamingen der verschillende 
personeelsfuncties. Wij hebben reeds de droger en de stamper ontmoot en 
noomen hier nog de beide direct-ondergeschikten van de droger: de knecht 
en de onderman; verder de drijver, drie of vier op- en afdoeners, de manden
lader en de overdorser. 

Ais criterium voor het onderscheid tussen de manufactuur en het am
bachtmatige handwerkbedrijf wordt ook vaak de sociale positie van de 
eigenaars beschouwd. In deze zin vertoont de meestoof eveneens een 
vroog-kapitalistisch karakter. De participanten waren grotendeels welge- ~ 

stelde landbouwers en grondbezitters. Niet zelden-treffen-wij-onder hen ook 
bezitters van ambachtsheerlijkheden aan en personen met academische 
titels. Onder de aandeelhouders van de zoeven genoomde in 1769 te Strijen 
opgerichte meestoof vinden wij onder meer mr H. Repelaer, hoofdofficier 
en oud-raad van Dordrecht, mr J. J. van den Brandeler, ontvanger te Dor
drecht, terwijl in dezelfde tijd tot de participanten van een meestoof te 
Middelharnis een vertegenwoordiger van de Rotterdamse groothandel 
behoorde, de tweede firmant van het (meekrap)handelshuis Suermondt 
en Kolff. Begonnen met een achtste part van de stoof, voorde A. Q. Kolff 
zijn belangen geleidelijk op tot de helft der aandelen 2). De sociale positie 
van dergelijke portionarissen duidt op een kapitalistische inslag, die aan 
het ambachtsbedrijf geheel vreemd was. 

Terwijl de genoomde kenmerken volkomen karakteristiek zijn voor de 
bedrijfsvorm van de manufactuur, zou enige twijfel kunnen rijzen, of dit 
ook het geval is ten opzichte van de rosmolen, die de drijfkracht voor de 
stampinrichting leverde. Wij karakteriseerden de manufactuur immers 
onder meer als een niet-gemechaniseerd bedrijf. Maakte de paardentractie 
Je meestoof niet tot een fabriek? Of schoon de scheidingslijn tussen manu
factuur en fabriek niet zelden moeilijk te trekken valt, moet bovenstaande 
vraag o.i. ontkennend beantwoord worden. Het criterium der mechanisering 
is niet beperkt tot de uitschakeling van de menselijke spierarbeid bij de aan
drijving. Men lette eveneens op de al of niet wetenschappelijke inslag van 
de bedrijfstechniek. De toopassing van de rosmolen als "bewegingsmachine" 
berustte nog geheel op de empirie, van wetenschappelijk inzicht vertoonde 
de gehele meestooftechniek niet het minste spoor. De "stamper", aan wie 
de algemene bedrijfsleiding was toovertrouwd, handelde naar overgeleverde 
ervaring, de "drijver" op zijn zitbankje achter de paarden was geen machi-

1) 'Boerendonk, Historische studie, biz. 122. 
2) Aantekenboekje van A. Q. Kolff in het firma-archief van Suermondt en 

Zonen te Rotterdam. 
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nist. In deze zin was de drijfkracht, die door ros-, wind- of watermolens 
geleverd werd, vooral in de l7e en de 18e eeuw - "das klassische Zeitalter 
der MUhle" 1) - een typiscn vroeg-kapitalistisch kenmerk. 

Terwijl in de techniek van het oude meestoofbedrijf gedurende eeuwen 
nauwelijks enige verandering te bespeuren viel, had in het midden van 
de 1ge eeuw door de oprichting van de garancine- en meekrapfabrieken 
de industrieel-revolutionnaire overgang plaats van de manufactuur naar 
de modem-kapitalistische ondememing. De overschakeling op de meer 
wetenschappelijke bedrijfsorganisatie kwam in Nederland niet onverwacht 
en zij voltrok zich bovendien nog verre van algemeen. Frankrijk was ons 
in de overgang meer dan een halve eeuw voorgegaan en weI met groot 
succes. 

Wij maakten in het voorafgaande reeds melding van de herleving der 
Franse meekrapcultuur in de tweede helft van de 18e eeuw, vooral door 
bet initiatief van Jean Althen 2). De povere resultaten, die in het begin 
verkregen werden, toen men zich in hoofdzaak toelegde op navolging 
van de Hollandse bereidingswijze, drongen tot het zoeken naar eigen, 
nieuwe en betere methoden. Tot op zekere hoogte werd dit vergemakke
lijkt, doordat men niet vastgeroest zat in eeuwenoude sleur en traditie, 
zoals dit later ten onzent in soortgelijke omstandigheden het geval zou 
zijn. Een gunstige omstandigheid voor de vestiging van de nieuwe Franse 
meekrapindustrie was zonder twijfel ook het feit, dat in dezelfde periode 
de modernisering van de textielnijverheid en de ijzerindustrie plaats yond, 
terwijl eveneens de activiteit der Franse chemici op het gebied der kleur
stoff en (Berthollet, Koechlin, Chaptal) voor de ontwikkeling van het 
meekrapbedrijf van grote betekenis is geweest. 

V66r de 18e eeuw ten einde was, had de industriele revolutie in het Franse 
meekrapbedrijf zijn intrede gedaan, dat zich nu snel ontwikkelde naar het 
modeme fabriekssysteem. In 1801 telde Frankrijk 11 meekrapfabrieken; 
in 1807: 20, in 1827: 40, in 1836: 55, terwijl bovendien de gemiddelde pro
ductiecapaciteit der fabrieken geleidelijk toenam, waardoor het karakter 
van grootbedrijf, een der boofdkenmerken van het modeme fabriekswezen, 
nog nader geaccentueerd werd 3). 

De Franse meekrapfabriek en de oude Hollandse meestoof vertoonden 
grote verschillen, gedeeltelijk voortvloeiende uit verscheidenheid der geo
grafiscbe factoren, gedeeltelijk uit een andere, meer wetenschappelijk ge
fundeerde bedrijfs- en handelstechniek. De drijfkracht voor de fabrieken 
werd geleverd door bet stromende water, dat in verband met het seizoen
karakter der meekrapbereiding doorgaans tevens dienstbaar gemaakt werd 
aan het drijven van een met ·de fabriek verbonden textiel- of papierbedrijf. 

Ingrijpende verschillen waren voorts het gevolg van een gebeel gewijzigde 

1) Sombart, Mod. Kapitalismus I, 2, biz. 485. 
I) Zie biz. 12. 
8) Vgl. Van den Bosch, Over den verbouw van meekrap, biz. 9, noot 1. 
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verhouding tot de consument. In de meestoof liet iedere landbouwer of 
reder uit zijn relatief kleine hoeveelheid wortels verfstof bereiden van een 
of meer der bekende, bovengenoemde handelskwaliteiten, zonder enig 
contact met de laatste afnemer, de verver of katoendrukker. Hadden de 
laatste uit een dergelijke beperkte hoeveelheid meekrap een fraaie kleur
nuance verkregen, dan konden zij dezelfde verfstof niet nabestelIen, daar 
deze slechts in een kleine hoeveelheid was bereid en uit andere wortels 
niet zonder kleurafwijking opnieuw geproduceerd kon worden. Het is dui
delijk, dat deze productiemethode moeilijk te verenigen was met de eisen 
van de zich ontwikkelende moderne textielnijverheid, die grote hoeveel
heden van haar eindproducten in dezelfde kleurnuance moest afleveren. 

Op deze behoefte van de moderne consumenten stelde de Franse meekrap
fabriek haar bereidingswijze in: massaproductie ener kleurstof van homo
gene samenstelling. Hiertoe was het noodzakelijk te breken met de Holland
se gewoonte, waarbij iedere landbouwer zijn eigen wortels deed reden. 
De Franse boer moest dus zijn zorgen beperken tot de teelt van het gewas. 
Hij droogde d.e wortels in zon en wind tot ongebroken racine en verkocht 
deze aan de fabrikant. Deze racine werd niet gedorst en in fijne stukjes ver
deeld, zoals in het Hollandse bedrijf noodzakelijk was om de aanklevende, 
vastgedroogde Zeeuwse klei te verwijderen. De omslachtige nadroging op 
de ast of eest was dus ook niet nodig en de ongebroken wortels werden 
met behulp van hete lucht snel nagedroogd op lattenzolders. 

De Franse fabrieken verpulverden de meekrap door een maalproces in 
plaats van door stamping. Naast bepaalde technische voordelen leverde 
deze methode tevens een eindproduct, dat fijner verdeeld was en daardoor 
beter geschikt voor de ververij: hoe fijner het poeder, des te igachtiger het 
verfbad. Voor de aflevering van de verfstof in massa werd een grote hoe
veelheid meekrappoeder, uit verschillende partijen wortels bereid, op spe
ciale mengzolders zorgvuldig gemeleerd, waardoor een eenvormig product 
verkregen werd, leverbaar in honderd en meer vaten. Daar de wortels, al 
of niet na verwijdering der mullen (de buitenste minderwaardige schil), 
in hun geheel werden gemalen, vervielen de Hollandse kwaliteitsonder
scheidingen van krap, gemene, twee en een, enz. Hier rijst de vraag, op welke 
kwaliteitsgegevens de Franse handel dan moest steunen voor de vaststelling 
der prijzen. 

Het fabrieksbedrijf yond hiervoor een oplossing, die wederom de voor
keur verdiende boven de Hollandse kwaliteitsonderscheidingen. Daar de 
Hollandse mee-reders volkomen onbekend waren met het kleurend effekt 
der door hen bereide meekrapsoorten op de weefsels, berustte bij hen de 
kwaliteitsonderscheiding-in hoofdzaak op de zuiverheid en de kleurnuance 
van de verfstof, een criterium, dat geen afdoende waarborg bood voor de 
resultaten, die met die verfstof in de ververij bereikt werden. De kleur van 
de verfstof was niet steeds identiek met de kleur van het weefsel, die met 
de verfstof werd verkregen. Teleurstellingen bij ververs en katoendrukkers 
over minder fraaie resultaten, die met ogenschijnlijk beste meekrapkwali
teiten bereikt werden, waren voor en na aan de orde van de dag. 
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De moderne Franse meekrapindustrie wist dit bezwaar te ondervangen. 
Zij bepaalde de kwaliteit niet naar de kleurstof, maar naar de kleurnuance 
van een staal textielstof, die met de kleurstof geverfd was. Om deze methode 
tot zijn volle recht te doen komen was het noodzakelijk, dat de meekrap
fabrikanten de handelaars uitschakelden en met een eigen verkooporgani
satie in direct contact traden met de consument. De fabrikanten ver
bonden daartoe aan hun bedrijf laboratoria, waarin chemisch onderlegd 
personeel onder aanwending van verschillende mordanten of beitsstoffen 
het kleurend vermogen van iedere partij meekrap op de weefsels experi
menteel vaststelde. Van deze proefnemingen werden de wolververs en de 
katoendrukkers door reizende agenten met behulp van gekleurde textiel
stalen en gebruiksaanwijzingen op de hoogte gesteld. De consumenten 
konden de uitkomsten vergelijken en eventueel de betrokken verfstof be
stellen in iedere gewenste hoeveelheid. 

Het is duidelijk, dat deze nieuwe methode aan de expanderende textiel
nijverheid een oneindig doeltreffender service bood dan de geijkte usances 
van het Hollandse meekrapbedrijf. Na de Franse tijd was dan ook nauwe
lijks het normale handelsverkeer hervat, of men hoorde uit de kringen van 
de meekraphandel in het textielcentrum Gent reeds het alarmerend bericht, 
dat het met de verkoop van de Hollandse meekrap niet naar wens ging, daar 
"onze fabrieken dagelijks afgelopen (worden) van Franse reizigers, die hunne 
mee hier tot veel minder prijzen verkoopen, als wij die van ons land kunnen 
verkoopen" 1). In verband met het voorafgaande valt het niet moeilijk in 
deze Franse "reizigers" de agenten der fabrieken van Avignon en de Elzas 
te herkennen, die hunne geverfde textielstalen aan de Gentse katoendrukke
rijen kwamen aanbieden. 

Of schoon het voor de Hollandse meekraptelers en -reders niet gemakke
lijk viel aan de onovertrefbaarheid van de vaderlandse meekrapkwaliteiten 
te twijfelen, kon het omstreeks het jaar 1820 niet meer betwist worden, dat 
op de buitenlandse meekrapmarkten niet het Hollandse, maar het Franse 
produkt de toon aangaf 2). De ware oorzaak van de voorkeur, die de 
Franse meekrap boven de onze genoot, werd voorlopig niet onderkend, 
zodat velen meenden, dat de oplossing gevonden kon worden door het 
zwaartepunt van de productie te verleggen naar de goedkoopste kwaliteit, 
naa r de voorheen hoofdzakelijk als afvalproduct beschouwde mullen. 
Deze bestonden, zoals bekend, hoofdzakelijk uit de buitenste schil der 
wortels en enige kleurstofhoudende vlezige delen, die bij de zuivering der 
racine vrij kwamen. Door dit mengsel opnieuw aan een stampproces te 
onderwerpen en eventueel wat goede krap toe te voegen, werd een product 
verkregen, overgestampte mullen geheten, dat het oog van de deskundige 
nog nauwelijks van originele meekrap wist te onderscheiden, en dat mede 
door de lage prijs, waartoe het in de handel gebracht werd, nalevelijk ver
ondersteld werd geschikt te zijn om in concurrentie met het Franse product 

I 
1) Ka¢er van kooph. Rotterdam, Minuut-notulen, 27 Mei 1816. 
2) Alg. Rijksarch., Cie v. landbouw Z. Holland, port. 13 (Request C. Kolf c.s.). 
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Ie kunnen treden. De Rotterdamse groothandelaren, die in nauwer contakt 
met de consumenten stonden dan de boeren en de reders, begrepen, dat de 
uvergestampte mullen geen redding konden brengen in de ongunstige 
Hollandse marktpositie en bleven ijveren voor de strengste controle op de 
bereiding der oude kwaliteiten, waarvan de DOg bij traditie voortlevende 
goede faam bovendien bedreigd werd door het goedkope, vaak DOg vervalste 
mullenproduct. 

Ben nieuwe voorsprong kon het Franse meekrapbedrijf nemen, toen in 
1826 de chemici Robiquet en Colin als eersten het kleurend bestanddeel 
der meekrap, dat zij alizarine noemden (naar de Oosterse lizari-wortels), 
hadden leren kennen, door het in kristalvorm uit het poeder chemisch af te 
scheiden. Hiermee was de weg gebaand tot de bereiding van de reeds in 
hoofdstuk I genoemde meekrappreparaten, garancine, colorine, enz., 
waarin de alizarine in veel sterker concentratie en in grotere zuiverheid aan
wezig was dan in het gewone meekrappoeder. 

Na enige aanvankelijke teleurstellingen yond het gebruik van garancine 
reeds in de jaren dertig zowel in de Franse katoendrukkerijen als in de wol
ververijen en in de Turks-roodbereiding sterke voorkeur boven het traditio
Dele meekrapprodukt. Nadien volgde in Zuid-Frankrijk en in de Elzas de 
oprichting van onderscheidene garancinefabrieken, gewoonlijk annex aan 
meekrapfabrieken, die de grondstof leverden. 

Gedurende deze periode van Franse activiteit geraakte het meekrap
bedrijf in Holland meer en meer in de versukkeling. De groothandel twistte 
er met de reders over het recht tot overstamping van mullen en over 
te nemen maatregelen ter bestrijding van de vermeende toename d~r kwade 
praktijken bij de bereiding der oude handelskwaliteiten. De cijfers van de 
uitvoer toonden inmiddels het toenemend overwicht van het Franse product 
duidelijk aan. De gemiddelde jaarlijkse export van Frankrijk en Zeeland 
vertoonde in deze jaren het volgende beeld 1) : 

1827-1836 
1837-1846 

Frankrijk Zeeland 

in vaten van 500 kg. 

17520 
25971 

7666 
6672 

Terwijl de uitvoer van Zeeland in deze jaren dus vrij gevoelig daalde, 
nam die van Frankrijk sprongsgewijze toe. De achteruitgang van de ge
middelde jaarlijkse uitvoer met 1000 vaten in de twee genoemde perioden 
betekende voor Zeeland een verlies van meer dan 200.000 gulden per jaar, 
hetgeen voor een belangrijk deel ten nadele kwam der arbeidslonen en een 
gemis vormde, waarvoor de verbouw van geen enkel ander gewas voldoende 
compensatie kon bieden. 

1) Van den Bosch. Over den verbouw van meekrap, biz. 70, 73. 
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Bij verscheiden Zeeuwse en Zuidhollandse belanghebbenden was intussen 
een juister inzicht omtrent de oorzaak van de verminderde betekenis van 
het Hollandse product gaandeweg doorgedrongen. Reeds in 1827 was in 
de Staten van Zeeland de ware toedracht der zaak blootgelegd en was in 
het algemeen gewezen op de betere bereidingswijze, die in Frankrijk gevolgd 
werd. 

Velen begrepen, dat het recht tot overstamping van mullen wellicht 
tegemoet kon komen aan een opklinkende eis van plattelandsvrijheid, maar 
de bedreiging van het vaderlandse meekrapbedrijf niet zou kunnen afwen
den. Occasionele, min of meer vluchtige informaties, o.a. door de Zeeuwse 
Commissie van Landbouw bevestigden deze mening 1), maar tussen de 
constatering van het kwaad en het herstellagen welhaast niet te overwinnen 
obstakels van sleur, eigenbelang, vooringenomenheid en gebrek aan initiatief. 

De Rotterdamse stapelhandel verklaarde zich tegenstander van de 
franse bereitlingswijze. Dit is verk1aarbaar. Wij zagen immers reeds, 
dat deze Franse methode de ten e ti . zic ill'Qeg.de groothandel uit te 
schakelen. Gelijksoortig verzet ging er uit van de belanghebbenden in de 
stoofindustrie, wat eveneens te begrijpen is, daar de meestoven met hun 
verouderde techniek waarschijnlijk voor goed zouden moeten verdwijnen. 

De eerste aanloop hier te lande tot de vestiging der fabriekmatige mee
krapbereiding ging uit van Vlaanderen, waar de Gentse handelaar Ver
plancke in het jaar 1820 te Drongen (Tronchiennes) aan de Schelde een door 
stoom gedreven meekrapfabriek met belendende katoenspinnerij had op
gericht. Hoewel Verplancke eveneens weer de teelt van meekrap in het 
Vlaamse land invoerde en deze door woord en geschrift bevorderde, was 
hij voor het betrekken van de door hem benodigde grondstof grotendeels 
aangewezen op de aanvoer uit het aangrenzende Zeeuwse productie
gebied. Aanvankelijk ondervond hij hierbij aIleen de moeilijkbeden van 
het massale vervoer der verse wortels, waarom hij in 1824 overging tot 
de oprichting van "De Vlaamsche meekrapdrogerij" te Zierikzee, waarin 
een modern droogproces het gewicht der te transporteren wortels in de 
vorm van ongebroken racine terugbracht tot een zesde 2). \ 

Na de afscheiding van Belgie deed zich hier een nieuwe, ernstigere moei
lijkheid voor, daar de wortels voortaan aan het bestaande uitvoerrecht 
op racine onderworpen waren (/ 3 50 er 00 kg), waar oor erp anc e 
zijn"'meekfapdrogerij moest sluiten, terwijl ook zijn fabriek bij .Gent de 
nodige levensvatbaarheid verloor. In 1845, toen aIle overheidsreglemente
ring op het meekrapbedrijf werd ingetrokken en een systeem van algehele 
bedrijfsvrijheid werd ingevoerd, zocht een commissie uit de Zeeuwse 
Maatschappij van Landbouw contact met Verplancke, ten einde eventueel 
diens gehele moderne fabrieksinstallatie uit Belgie over te brengen naar 
Zeeland. Hoewel de commissie op grond van een ·aantal vergelijkende 

1) Boerendonk, Historische studie, biz. 121. 
2) Staat v. d. Landbouw 1823, biz. 59; Alg. Rijksarch., Nat. Nijverh. 1824, no. 

13535. 
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proeven tot de conclusie kwam, dat de fabriek uit gelijke hoeveelheden 
wortels niet alleen meer verfstof wist te bereiden dan het oude 
meestoofbedrijf, maar tevens een eindproduct van betere kwaliteit, 
terwijl de productiekosten geringer waren, stuitte de aankoop van de 
installatie tenslotte af op de onmogelijkheid een voldoend brede basis 
van vertrouwen in de nieuwe methode te scheppen 1). 

Ook een nieuw geluid uit Noord-Brabant yond in deze jaren slechts 
dovemansoren. In 1842 richtte de meekrap-commissionair H. J. Gudde 
Sr te Steenbergen een brochure aan alle eigenaars van meestoven met 
de mededeling, dat hem bij kon. besluit octrooi verleend was op de uit
vinding van een vuuroven-installatie en van bepaalde werktuigen tot 
het mechanisch zuiveren van meekrapwortels. Zijn uitvinding had tot 
doel het drogen der wortels naar Franse trant met hete lucht, waama een 
mechanische zuivering kon plaats hebben met uitschakeling van het schade
lijke dorsen. Ben en ander zou een besparing van productiekosten opleveren 
van f 4,50 per 50 kg eindproduct, ongeacht de handelskwaliteit (krap, 
gemene, onberoofde, enz.), die bij de bereiding beoogd werd 2). 

Hoewel de kosten voor deze modemisering ener meestoof slechts 2500 
gulden bedroegen en de octrooihouder aIleen een bescheiden honorarium 
bedong in verhouding tot de te verkrijgen baten, wenste men de nieuwe 
werkwijze nergens in te voeren. Zelfs werd een voorstel van de uitvinder 
om voor gemeenschappelijke kosten van aIle deelnemende stoven in een 
meestoof een proef te nemen van de hand gewezen. Angst voor het nieuwe 
en blinde vooringenomenheid met het oude bepaalden blijkbaar de houding 
en het octrooi van de heer Gudde yond geen toepassing. 

De reeds genoemde opheffing van de overheidsbemoeiing met het mee
krapbedrijf in 1845, waarop wij in een volgend hoofdstuk nog uitvoerig 
terugkomen, kon echter niet nalaten een nadere bezinning op de tot dan toe 
gevolgde productiewijze te bevorderen. De verwerving van de door velen 
fel-begeerde bedrijfsvrijheid bracht nieuwe verantwoordelijkheid mee, daar 
het nu vast stond, dat de achterstand ten opzichte van Frankrijk geheel op 
eigen initiatief en door eigen kracht ingehaald moest worden. Dat dit in
zicht aanvankelijk slechts langzaam doordrong, blijkt uit de reeds genoemde 
mislukking van de pogingen van de commissie uit de Zeeuwse Maatschappij 
van Landbouw om de fabrieksinstallatie van Verplancke aan te kopen. 
Deze onderhandelingen hadden echter toch het voordeel, dat het probleem 
der bedrijfsvemieuwing in het centrum der belangstelling werd geplaatst. 

In 1847, een jaar nadat de Zeeuwse commissie het rapport over haar 
onderhandelingen had gepubliceerd, werd het vraagstuk der meekrap
bereiding door de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering der 
Nijverheid te Haarlem aanhangig gemaakt, die een prijsvraag uitschreef, 
v66r September 1848 te beantwoorden: 

1. Hoe kan de meekrapwortel op eene minder kostbare wijze, dan 

1) Verhagen en Bleekrode, Beschouwingen, bIz. 8-10. 
2) Van der Kloot Meyburg, Bijdrage, bijlage DO. 8, biz. 136. 
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tegenwoordig geschiedt, fijn gemaakt worden, aangezien de onkosten in 
ons vaderland hiertoe f 75,- a f 80,- bedragen en in Frankrijk slechts 
f 26,- voor 1000 kg, en welke middelen zou men hiertoe moeten bezigen? 

2. Welke voorzorgen moet men in acht nemen, om uit eene bepaalde 
hoeveelheid groene mee 1), de grootste hoeveelheid zoogenaamd hard goed 
te verkrijgen, aangezien er bij de tegenwoordige bewerking zooveel verloren 
gaat, dat men het verlies in sommige fabrieken op 60% berekent? 

Van de twee binnen gekomen antwoorden werd dat van de heren O. Ver
hagen, fabrikant te Goes, en S. Bleekrode, hoogleraar te Delft, bekroond. 
Zij kwamen in hun verhandeling tot de conclusie, dat de oplossing van de 
bedoelde bezwaren in hoofdzaak te zoeken was in de toepassing ener werk
wijze die grote overeenkomst zou vertonen met de reeds geschetste Franse 
methode, enigszins gewijzigd door het verschil in klimatologische omstan
digbeden, zodat b.v. de v66r-droging door de zon en de wind, gelijk deze 
in Frankrijk werd toegepast, in Holland als uitgesloten beschouwd moest 
worden. Zij stelden tegen dit bezwaar een oplossing voor, waarbij de voor
en nadroging gecombineerd werden in een proces van machinale ventilatie 
met warme lucht, zodat de wortels direct tot een droogtegraad werden ge
bracht, waarbij zij gezuiverd en gepulveriseerd konden worden. Het oude, 
schadelijke zuiveringsproces door dorsen en zeven moest worden vervangen 
door een machinale breking en zuivering, terwijl het pulveriseren bewerk
stelligd kon worden door malen in plaats van door stampen. De onkosten 
aan brandstof voor de droging werden berekend op f 2,- per vat van 500 
kg eindproduct, terwijl de meestoofmethode voor de voor- en nadroging 
een vijfvoudig bedrag vergde. De totale bereidingskosten van een vat mee
krap zouden volgens de voorgestelde werkwijze f 15 a f 16 bedragen tegen 
een som van f 38 a f 40 die tot dan toe door de meestoof werd berekend. 

Hoewel Frankrijk door de gedeeltelijke natuurdroging sleehts f 13 voor 
deze bereiding vroeg, meenden de prijswinnaars, dat hun werkwijze het 
Hollandse meekrapbedrijf op een kostenbasis zou plaatsen, waarbij de 
concurrentiestrijd met succes gevoerd kon worden, vooral ook door de 
sterke beperking van verlies aan eindproduct, waarop het tweede deel 
van de prijsvraag doelde. Er zou rninder verlies zijn door de veel doelmatiger 
zuiveringsmethode en doordat rninder groene wortels zouden bederven 
tengevolge van de grotere drogingscapaciteit der fabriek. In de meestoof 
moesten de verse wortels niet zelden zo lang bewaard blijven, v66r ze in 
bewerking konden worden genomen, dat er gisting en bederf optrad. 

Terwijl Verhagen en Bleekrode hun prijsverhandeling, die v66r September 
1848 bij de Nederlandse Maatschappij ingeleverd had moeten worden, 
enigszins te laat had den aangeboden, werd bovendien de afwikkeling der 
beoordeling nog aanzienlijk vertraagd, waardoor de bekroning eerst in 
1851 volgde. Bovendien bepaalde de Maatschappij, dat het bekroonde 
antwoord niet in druk gepubliceerd zou worden 2). De vertraging werd 

1) Groene mee = de onbewerkte wortel. 
2) Verhagen en Bleekrode, Beschouwingen, biz. 13. 
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veroorzaakt, doordat de voorgestelde oplossing van het meekrapvraagstuk 
doorkruist werd door een opzettelijk onderzoek van het meekrapbedrijf 
in Frankrijk, uitgaande van de Commissie van landbouw in Zeeland, 
een onderzoek, van welks uitslag het bestuur van de Maatschappij waar
schijnlijk hoge verwachtingen koesterde voor de beoordeling van de prijs
verhandeling. 

In 1849 had deze Commissie, in verband met de nog steeds bestaande 
geringe nauwkeurige kennis omtrent de Franse productiewijze, aan haar lid 
I. G. J. van den Bosch, bekwaam landbouwkundige en directeur van het 
grote landbouwbedrijf Wilhelminapolder bij Goes, de opdracht verstrekt, 
in Frankrijk een onderzoek in te stellen naar de verbouw en de bereiding 
der meekrap en de juiste oorzaken op te sporen, waardoor het Franse 
product op de Europese markten het Hollandse had kunnen verdringen. 

Met voortvarendheid en accuratesse heeft Van den Bosch zich van deze 
taak gekweten. In het departement van Vaucluse, in en om Avignon, heeft 
hij een nauwkeurig onderzoek ingesteld zowel naar de voorwaarden, waar
onder het gewas in Zuid-Frankrijk werd verbouwd, als naar de wijze, waarop 
de verfstof werd bereid en in de handel gebracht. Vergelijkende kosten
berekeningen voor alle onderdelen van het Franse en het Zeeuwse bedrijf 
legden de omstandigheden bloot, waaronder als regel het eerste, bij uit
zondering ook het laatste het voordeligst werkte. Voor het onderzoek naar 
de technische inrichting der fabrieken werd Van den Bosch bijgestaan door 
de gemeente-architect van Goes, L. Ph. de Lannee de Betrancourt, die hem 
op zijn reizen vergezelde. Het resultaat van hun bevindingen is neergelegd 
in de reeds meermalen geciteerde bedrijfseconomische studie, die in 1850 
voor rekening van de Commissie van landbouw werd gepubliceerd en die 
van grote betekenis is geweest voor de spoedig volgende gedeeltelijke ver
nieuwing van het vaderlandse meekrapbedrijf 1). 

Wij gaven hierboven reeds een summier overzicht van de Franse werk
wijze. Vit de vergelijkende kostenberekening van Van den Bosch blijkt, 
dat de onkosten voor 1000 kg bij de Franse productiewijze 1 346,20 bedroe
gen tegen 1 396,70 in de Zeeuwse meestoof. Niettegenstaande het Zeeuwse 
bedrijf een kleinere uitgave voor bemesting had te doen, bedroegen de 
totale kosten dus nogl 50 meer - 12,50 per gewichtseenheid van 50 kg -
zulks als gevolg van de hogere kosten voor de eigenlijke bereiding der verf
stof, de reding, en voor het delven der wortels 2). Tegen het laatste bezwaar, 
de uitzonderlijke hoogte der delflonen, kende Van den Bosch geen op
lossing. Deze hielden verband met de geaardheid van de taaie Zeeuwse 
klei, die zware arbeid vereiste, welke extra betaald moest worden. Ver
vanging van menselijke arbeidskracht door dierlijke trekkracht achtte 
Van den Bosch niet mogelijk door het ontbreken van een ploeg, die aan 
de technische eisen voldeed. 

1) Van den Bosch, Over den verbouw en de bereiding der meekrap in het de
partement van Vaucluse in verband met de meekrap-teelt in Zeeland. 

2) Id., id., biz. 46-48. 
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Sanering van het Hollandse meekrapbedrijf zou dus in de eerste plaats 
gezocht mooten worden in een drastische verlaging der bereidingskosten. 
Hier was volgens Van den Bosch de oplossing ook inderdaad te vinden. 
"Geene der uitgaven is ... voor eenige groote vermindering vatbaar als 
aIleen de bereiding in de bestaande meestoven". Gelijk de Nederlandse 
Maatschappij ter bevordering van de Nijverheid in haar genoomde prijs
vraag rekende Van den Bosch voor het pulveriseren in de Franse fabriek 
op een uitgave van /26 per 1000 kg eindproduct. De onkosten in de 
Zeeuwse meestoof stelde hij evenals de Maatschappij op /75 a /80. 
"Wanneer men nogtans in onze provincie de Fransche handelwijze 
wilde navolgen, ... om als planter uitsluitend racine te maken, teneinde 
deze aan groote meefabrikanten te verkoopen, zoo zou het wellicht niet 
onmogelijk zijn, wanneer de meestoven daartoe beter en volledig ingerigt 
werden, de reedhuren der racine tot/35 a/30 per 1000 Ned. ponden (kg) 
te verminderen" 1). 

Op deze basis, droging tot racine in de meestoof, bereiding in een modeme 
fabriek, berekende Van den Bosch ongeveer gelijke voorwaarden voor het 
Nederlandse en het Franse bedrijf. De fabriekrnatige productie naar Franse 
trant zou tevens de waarborg inhouden voor het verkrijgen van een courant 
eindproduct, dat afgestemd was op de behoeften van de modeme consument. 
"Het mag nogmaals herhaald worden, dat wij in den strijd bezweken zijn, 
niet door het minder gehalte onzer meekrap, maar door het volhouden eener 
ondoelmatige bereiding .. . Bij den tegenwoordigen stand van zaken ge
schiedt alles bij ons in4en..blinde" 2). Van-den Bosc~doelde hier op de om
standigheid, dat de meestoofreders en de handelaars aIleen oog hadden voor 
de zuiverheid en onderlinge waardeverhouding der poederkwaliteiten en 
zich totaal niet bekornrnerden om de eisen en de behoeften der ververijen 
en drukkerijen. 

Kort na de publicatie van Van den Bosch' verhan'deling werd in het 
najaar van 1850 door zijn berniddeling begonnen met de voorbereidingen 
tot de oprichting van een modeme meekrap- en garancinefabriek te Wilhel
minadorp (Kattendijke) bij Goes. Nadat in 1851 in de Landbouwcourant 
nog een korte uiteenzetting van de opzet en een aansporing tot deelneming 
in het kapitaal was gegeven 3), kon in 1852 met het bedrijf reeds een begin 
worden gemaakt. 

Hetjaar 1850, ruwweg gesproken, luidde de overgang in tot het modeme 
Hollandse meekrapbedrijf. Wij zagen reeds, dat in dit jaar, dus nog v66r 
de oprichting van de fabriek te Wilhelrninadorp, de firma Koopman, Zocher 
en Co een volledige Franse fabrieksinstallatie naar Haarlem had overge
bracht en nog in hetzelfde jaar in werking had gesteld 4). In 1853 volgde te 

1) Id., id., bIz. 50. 
2) Van den Bosch, t.a.p., bIz. 79, 84. 
3) Landbouwcourant, 1851 no. 63. 
') Zie hierv66r, biz. 27. 
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• 
Goes de oprichting van een meekrap- en garancinefabriek door de "Maat-
schappij van verbeterde meekrapbereiding in Zeeland", onder leiding en 
naar de inzichten van Verhagen en Bleekrode. Als een bevestiging van de 
reeds vermelde wederopleving der teelt in Gelderland gold de oprichting 
van een meekrap- en garancinefabriek te Tiel. Zelfstandige garancine
fabrieken, die voor de bereiding van bet geconcentreerde preparaat de ge
wone poedersoorten als grondstof gebruikten, verrezen in Zierikzee, Middel
burg, Goes, Amsterdam, Rotterdam, laardingen, en Steenbergen. Zierik
zee had reeds in 1846, nog v66r het onderzoek van Van den Bosch in Frank
rijk, de rij geopend met de oprichting van de stoom-garancinefabriek van 
de firma Ochtman en Co. De Staten van Zeeland, van ouds vol belang
stelling voor alles, wat de Zeeuwse meekrap betrof, interesseerden zicb ook 
voor dit experiment en besloten in 1847 tot bet instellen van een onderzoek 
naar de mogelijke betekenis dezer fabriek voor de opleving van de meekrap
cultuur, teneinde bij het ontvangen van een gunstig rapport een financiele 
aanmoediging te verlenen. Na herhaald uitstel werd in 1849 aan bedoelde 
firma inderdaad een gratificatie van 2500 gulden verleend. De opscborting 
van deze beslissing was waarschijnlijk het gevoIg van bet veldwinnend in
zicht, dat aan de nieuwe industrie een toekomst was weggeIegd, ook zonder 
overbeidssteun. De garancine-industrie beloofde de voornaamste afnemer 
te worden van het weder oplevend meekrapbedrijf. 

Behoudens enkele verbeteringen en zekere aanpassingen aan de locale 
omstandigheden was het Hollandse meekrapbedrijf na 1850, voor zover het 
tie industriele revolutie onderging, op het Franse voorbeeld georienteerd. 
Onder deze aanpassingen was weI de voornaamste, dat de beweegkracht 
voor bet pulveriseren en zuiveren der wortels, voor het transport in de fa
briek van de in bewerking zijnde grondstof en voor het drijven van de pers
pompen en hydraulische persen werd geleverd door stoomvermogen. Niet
tegenstaande Van den Bosch in zijn Oeschouwing over het Franse en het 
Hollandse bedrijf nog de wenselijkheid van de aanwending van stromend 
water had betoogd, had men van deze drijfkracht nergens gebruik kunnen 
maken. 

Ten opzicbte van de voor-droging tot racine, die in Frankrijk in de open 
lucbt geschiedde, beeft men zich in Holland op twee manieren aangepast: 
de droging bleef in de meestoof geschieden, waardoor het voortbestaan 
dezer oude inrichtingen, zij het op een meer bescheiden basis, gewaarborgd 
bleef, of wei: de fabrikant kocht de verse worteIs, soms nog ongedolven. 
van de boeren en combineerde de voor- en de na-droging in de fabriek. 

Dit laatste systeem kwam overeen met de reeds genoemde opvattingen 
van Verhagen en Bleekrode en werd dan ook in de fabriek van de Maat
schappij voor verbeterde meekrapbereiding te Goes in toepassing gebracht. 
De methode heeft overigens niet veel navolging gevonden, grotendeeis door 
de moeilijkheden bij het transport van ongedroogde worteis over grote 
afstand. Het eerstgenoemde systeem had daarentegen het bezwaar, dat bij 
de voordroging in de meestoven de wortels in directe aanraking met de rook 
werden gebracbt, hetgeen, zoals we reeds opmerkten, een ongunstige invloed 
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had op het kleurend vermogen van het eindproduct, al gebruikten verschei
dene meestoven in het midden van de 1ge eeuw ook steenkool als brandstof 
in plaats van de reeds in de middeleeuwen ondeugdelijk geachte turf. 
Vooral naar aanleiding van de publicatie van Van den Bosch zijn verschei
dene meestoven geleidelijk overgegaan tot een modem droogsysteem door 
middel van hete lucht. In 1852, het eerste jaar, waarin de meekrapfabriek 
te Wilhelminadorp in werking was, werden reeds twaalf meestoven ge
noemd, die tot deze modeme droogmethode waren overgegaan 1). 

Voor het pulveriseren werd naar Frans voorbeeld de stampinstallatie 
vervangen door een maalinrichting. Zulks geschiedde Diet alleen in de 
meekrapfabrieken, maar spoed;g ook in een geleidelijk toenemend aantal 
meestoven, die met behulp van deze vernieuwing de strijd tegen de grote 
fabrieken hoopten te kunnen volhouden. De maalinrichting bestond door
gaans uit twee verticale molenstenen, die door een stoommachine om een 
yerticale as in een ronddraaiende beweging werden gebracht over een lig
gende, stilstaande steen. Op de bouw dezer stoominstallaties specialiseerde 
zich in het bijzonder de te Zierikzee opgerichte machinefabriek van Nardten 
en Liickerhof. 

Behalve door de mechanisering was het fabrieksbedrijf in navolging van 
zijn Franse voorganger in sterke mate gekenmerkt door massa-productie 
naar een monster. Terwijl de oude meestoof zelden meer dan 2 it 3 vaten 
van dezelfde samenstelling leverde, produceerde de meekrapfabriek te 
Wilhelminadorp reeds in 1853 Diet minder dan 150 vaten op ren monster, 
terwijl het vooruitzicht bestond mettertijd 500 it 1000 vaten op dezelfde 
conditie te kunnen aanbieden. 

Het karakter van grootbedrijf kwam eveneens tot uiting in de aanzienlijke 
kapitaalinvestatie. De fabriek te Wilhelminadorp vroeg een vast kapitaal 
van/80. 000, terwijl voor de in bewerking zijnde grondstofi'en een vlottend 
kapitaal benodigd was van ruim/220.ooo. Voor een in volle werking zijnde 
fabriek moest daarbij ten behoeve van te verlenen credieten aan afnemers 
nogmaals op een aanvullend kapitaal van /100.000 gerekend worden 2). 

De bouw van de fabriek der Maatschappij voor verbeterde meekrap
bereiding te Goes was door Verhagen begroot op / 100.000, het be
nodigde vlottend kapitaal op / 200.000. Ten gevolge van een onmatige 
overschrijding der begroting, waardoor de bouwkosten alleen reeds tot een 
bedrag van meer dan f 300.000 opliepen, ontstond wrijving in de leiding 
van het bedrijf en moest reeds in 1857 tot ontbinding der Maatschappij 
besloten worden, hoewel de resultaten van de in werking zijnde zuiverings
en pulverisatie-afdelingen van het bedrijf niet ongunstig waren geweest 3). 
De fabriek werd later opDieuw in werking gebracht onder de firma Ver
hagen en Co. 

1) De Bruyn Kops, Meekrap, biz. 7. 
2) Van den Bosch, Over den verbouw, biz. 86. 
3) Verhagen, Een woord aan aIle belanghebbenden, biz. 47. 
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De modern-kapitalistische inslag van de nieuwe bedrijfsvorm verraadde 
zich ook in de juridische bouw der ondernemingen, waarvoor althans bij de 
grootste de vorm der naamloze vennootschap werd gekozen. Bij de kleinere 
fabrieken werd gewoonlijk de firma aangetroffen. 

De revolutionerende werking van het in het midden der eeuw opgekomen 
fabriekssysteem vinden wij gei1lustreerd in het feit, dat reeds in 1853, 
toen nog slechts zeven van de tien opgerichte meekrap- en garancine
fabrieken in volle werking waren, door de nieuwe productiewijze niet minder 
dan 5525 vaten hardgoed en mullen als grondstof verwerkt werden, hetgeen 
neerkwam op ongeveer 1/3 van de jaarlijkse oogst. In snel toenemende mate 
werden gedurende de periode 1850-1870 de fabrieken voor garancine, 
colorine, enz. ook voor de Nederlandse meekrapcultuur het voornaamste 
debouche. . 

Niettegenstaande de grote overeenkomst, die onze vernieuwde meekrap
industrie na 1850 met die van Frankrijk vertoonde, bleef er toch een be
langrijk verschil bestaan. De vernieuwing voltrok zich te onzent verre van 
consequent. Met de handhaving van het zelfstandige, gedeeltelijk tot racine
drogerijen perkte, stoofbedrijf naast de nieuwe meelaap- en garancine
fabrieken ontgingen ons belangrijke voordelen van bedrijfsconcentratie. 
De decentralisatie werd pog vergroot, doordat aan de lijst der bestaande 
meestoven nog verscheidene werden toegevoegd, zowel in het oude Zeeuwse 
meekrapgebied: Burg (1868), Duivendijke (1867), Serooskerke (1868), 
Zonnemaire (1866), Noordgouwe (1863), Nieuwerkerk (1868) 1), als in 
de nieuwe gebieden in Noord-Holland: Winkel (1858). Bovendien verrezen 
in het noorden nog verscheidene droogtorens (racine-drogerijen), zo in 
de Haarlemmermeer, in de Waard- en Groetpolder en op Texel. 

Het nadeel der vele verspreide kleine productie-eenheden werd niet op
geheven, doordat in vele meestoven, in het bijzonder in de nieuw opgerichte, 
een gedeeltelijke modernisering werd toegepast, hetzij door de opstelling 
van een met stoom gedreven maalinstallatie, hetzij van een moderne ven
tilatie-drooginrichting. Zij misten de voordelen der massale productie, 
terwijl bovendien in een vrij groot aantal stoven de bereiding der meekrap 
nog nauwelijks zonder enige wijziging volgens de ouderwetse methode plaats 
yond. 

Nog in 1864 was het nodig op de Algemene vergadering van de Zeeuwse 
Maatschappij van Landbouw de vraag te bespreken: Wat levert voordeliger 
uitkomsten op, het met stoomkracht malen van meekrap, of het stampen? 
Gelukkig gaf de vergadering de voorkeur aan het maalsysteem, hoewel niet 
zonder bedenking. Er werd namelijk opgemerkt, "dat het jammer was, dat 
de stoommachines in de meestoven gedurende het grootste deel des jaars 
werkeloos en dus nutteloos stonden" 2). In 1870 bleek dan ook, dat in 
Zeeland nog slechts de helft (36) van de aanwezige meestoven van een stoom
machine was voorzien, zulks in tegenstelling met Noord-Brabant en Zuid-

1) Van der Weijde, De verdwenen meekrapcultuur, bIz. 92, 93. 
2) Verslag Maatschappij van Landbouw in Zeeland 1864, bIz. 37. 
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Holland, waar respectievelijk 22 van de 28 en 22 van de 26 meestoven 
met stoom werden gedreven 1). 

Het vraagstuk der volledige modernisering speelde overigens niet lang 
meer een rol, want de fabriekmatige productie van synthetische alizarine 
na 1870 maakte aan aIle bereiding van meekrap en garancine, in fabrieken 
en in meestoven, snel een eind. 

HOOFDSTUK V 

HET MARKT- EN HANDELSVERKEER 

1. De meekraphandel op de jaarmarkten van Bergen 
op Zoom en Antwerpen 

In de veertiende eeuw, toen het meekrapbedrijf zich in de eerste phase van 
zijn ontwikkeling beyond, werd het handelsproduct in het verkeer gebracht 
door gelsoleerde ruiltransacties te plattelande, spoedig gevolgd door de 
handel over een aantal locale markten. De reeds genoemde ontwerp
accijnsordonnantie van Middelburg uit het jaar 1325 duidt reeds op de 
aanwezigheid van een dergelijke locale meekrapmarkt, daar gesproken 
wordt van poorters, die mede kopen "omme vord te vercopene" en van 
"luden van buten", die eveneens te Middelburg de rode verfstof plachten 
te betrekken 2). Ook voor Reimerswaal en Zierikzee, waar tezelfdertijd 
de meekrap- zowel als de lakenbereiding in opkornst waren, ligt het ontstaan 
van een locale meekrapmarkt voor de hand, waarschijnlijk iets later ook 
voor Brielle, Goes en Bergen op Zoom. 

De "luden van buten", waarvan in de Middelburgse ordonnantie sprake 
is, zijn niet nader aangeduid. Gezien evenwel de snel opkomende laken
nijverheid in de 14e eeuw, die spoedig in geen enkele stad meer ontbrak, 
zullen wij bier voorlopig in het bijzonder aan binnenlandse handelaren 
hebben te denken, waarvan sommige evenwel reeds vroeg hun commerciele 
belangstelling uitstrekten tot de Engelse oostkust, zoals het geboekstaafde 
geval bewijst van een Middelburgse koopman, die in 1348 elf balen meekrap 
naar Lynn zond, welke daar evenwel op vermoeden van fraude in beslag 
werden genomen 3). 

Als in de tweede helft van de 14e eeuw, dank zij het beschermend bewind 
van Eduard III, "the father of the industry", aan het overwicht van de 
Vlaamse wolkopers in Engeland geleidelijk een eind wordt gemaakt en 
Engelse stapelaars de wolexport in toenemende mate in eigen hand gaan 
nemen, blijkt ook de Zeeuwse meekrap tegen de Engelse wol een welkom 
ruilobject te zijn, straks, bij de verdere ontplooiing van de nijverheid, 
eveneens tegen de Engelse 1akens. 

De Engelse registers der verschillende inkomende rechten vermelden 

1) Verslag van de Landbouw over 1870, biz. 17, 18. 
2) Unger, Bronnen II, no. 108. 
8) Id., id. III, no. 39. 

ECON.-HIST. JAARBOEK xxv 5 
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dan ook voor de tweede helft van de 14e eeuw een groot aantal inklaringen 
van Zeeuwse meekrap, zowel voor rekening van Nederlandse als van Engelse 
bevrachters, de laatste uit Londen, Hull, York, Ripon, Nottingham, 
Newcastle e.a. 1). De vestiging van de Engelse wolstapel te Middelburg 
van 1383-1388 vindt zijn terugslag in een zeer intensieve meekrapexport 
van de Walcherse rede: Middelburg, Arnemuiden en Vere 2). 

De prijsvorming op nagenoeg geisoleerde, locale markten had uiteraard 
het grote bezwaar van ondoorzichtigheid ten aanzien van de algemene 
verhouding van vraag en aanbod. Het onzeker gevoel, zowel bij kopers als 
bij verkopers, of een bedongen prijs weI in overeenstemming was met de 
prijsvorming op de nevenmarkten, vormt een der belangrijkste oorzaken 
van het ontstaan der regionale en inter-regionale "vrije" jaarmarkten; 
bij toenemende dichtheid van het handelsverkeer ook van de centrale sta
peImarkten. Kostenbesparingen, voortvloeiende uit samenlading bij ge
concentreerde handel, leveren een aanvullend motief om de jaarmarkten 
te prefereren boven de locale markten. 

Sinds omstreeks het begin van de 15e eeuw liepen de meekraptransacties 
voor een groot deel over de jaarmarkten van Bergen op Zoom en Antwerpen, 
die zich toen reeds enige tientallen jaren in geleidelijk toenemende belang
stelling mochten verheugen 3). Ieder dezer Schelde-steden organiseerde 
twee markten per jaar, die om en om gehouden werden. De duur van 
iedere markt bedroeg 6 weken, soms verlengd tot 2 maanden, zodat de 
Bergense Paasmarkt op korte termijn gevolgd werd door de Antwerpse 
Sinxe- of Pinkstermarkt, terwijl de Bamissemarkt (St Bavo) van Antwerpen 
directe aansluiting vond bij de Allerheiligen- of Koudemarkt van Bergen 
op Zoom. 

De "vrijheid" der jaarmarkten had betrekking op de faciliteiten, die 
de vreemde kooplieden er ondervonden - op de locale middeleeuwse 
markten gewoonlijk met een scheef oog aangezien - ter zake van persoon
lijke en zakelijke veiligheid en van vlotte berechting bij handelsgeschillen, 
voorrechten, die geformuleerd en gewaarborgd werdenals marktvrede. 
vrijgeleide en vaardig recht '). 

Voor de meekraphandel moeten de jaarmarkten van Bergen op Zoom 
belangrijker zijn geweest dan die van Antwerpen. Beter dan door de schaars. 
aanwezige vergelijkbare gegevens worden wij hiervan overtuigd door een 
simpele beschouwing van het meestoofbedrijf. Wij herinneren ons, dat de 
stoofnijverheid een seizoenbedrijfwas en dat de campagne een aanvang nam 
in de loop van September, zodat de Antwerpse Bamissemarkt (begin 
October) rijkelijk vroeg viel voor een enigszins belangrijke aanvoer van het 

1) Unger, Bronnen III, no. 106, 107; Smit, Bronnen I, I, no. 568B, 576, 577. 
589, 603, 711, 715, 716, 724, 736. 

2) Smit, id., no. 603. 
3) Slootmans, De Bergen op Zoomsche jaarmarkten, biz. 6; Van Werveke. 

Brugge en Antwerpen, biz. 113. 
') Verg. Sneller, Deventer, die Stadt der Jahrmiirkte, biz. 13 e.v. 
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nieuwe product. De Koudemarkt en de Paasmarkt van Bergen konden daar
entegen met het oog op het bedoelde seizoenkarakter van de meekrap
bereiding niet guns tiger vallen, terwijl de Pinkstermarkt van Antwerpen 
in dit verband reeds vrij laat. gedateerd was en aIleen nog in aanmerking 
kwam voor de aanvoer van laatkomende en achtergehouden partijen. 

Ben aantal rekeningen van de tol van Iersekeroord - het heffingsstelsel 
met zijn vele vrijstellingen laat geen conclusie toe omtrent de totale omvang 
van het verkeer - bevestigt ons vermoeden omtrent de relatieve belangrijk
heid van beide steden voor de meekraphandel ten volle. Voor de Bergense 
Paas- en Koudemarkt van 1418 werden respectievelijk ingeklaard 142 en 
183 balen meekrap, voor de hier tussen liggende Antwerpse Pinkster
en Bamissemarkt 17 en 15 balen 1). Deze getallen laten aan duidelijkheid 
niets te wensen over. Weliswaar lag Antwerpen voor het landtransport van 
Keulen naar Brabant en Vlaanderen gunstiger dan Bergen op Zoom, 
wat een voordeel was voor de aanvoer van Duitse meekrap 2), hoofdzakelijk 
afkomstig uit de Elzas en de Rijnpalts. Gezien de bescheiden omvang dezer 
transporten was de meekrappositie van Bergen op Zoom dominerend. 

Van heinde en ver concentreerde zich de vraag naar meekrap op de beide 
Schelde-markten, niet aIleen uit Zuid- en Noord-Nederland, ook uit Enge
land, Schotland, Frankrijk, Italie en Spanje 3). Van het meekrapverkeer op 
Engeland gedurende de 15e eeuw en de eerste helft van de 16e treffen wij 
de neerslag het duidelijkst aan in de tolregisters van Newcastle, Hull. 
Boston, Lynn, Chichester en Southampton, zowel voor Engelse als voor 
Nederlandse rekening 4). De bewaard gebleven resten van de tolrekeningen 
van Iersekeroord noemen voor het uitgaande meekrapverkeer in deze periode 
schippers in groten getale van Dordrecht, Amsterdam, Westzaan, Utrecht, 
Tiel, Deventer, Kampen, Brugge, Gent, Dendermonde, Mechelen, Doornik, 
Rijsel, Abbeville, Rouen, st. Omer, St. Valery, Orleans 5). Over de mulle 
zandwegen van Brabant trokken de karren met zware meekrapbalen naar 
VenIo, Roermond 6), 's-Hertogenbosch 7), Parijs 8). 

Tot de voomaamste afnemers behoorden ongetwijfeld de Engelse koop
lieden, de Merchants Adventurers en hun voorlopers, die omstreeks het jaar 
1400 zich met kracht gingen toeleggen op de export van Engelse lakens. 
welke op de centrale stapeImarkt van Brugge geweerd werden ter wille 

1) Unger, De tot van Iersekeroord, biz. 191-194, 197, 203, 205, 208-216. 
2) Hansisches Urkunden Buch IX no. 426, 12; id. XI, no. 612; Rachfahl, 

Wilhelm von Oranien I, biz. 322. 
3) Unger, De tol van Iersekeroord, biz. 376, 378, 482. 
4) Smit, Bronnen I, no. 842, 1013, 1025, 1029, 1349, 1420, 1508, 1536, 155() 

1620,1625,1662,1923; id. II, no. 50, 51,106,234,247,270,367,417,503, 631, 
676, 829. 

6) Unger, La.p., biz. 201, 212-216, 351, 353, 523-526. 
8) Thurlings, De Maashandel, biz. 58, 94. 
7) Slootmans, Bosschenaren op de Bergen op Zoomsche jaarmarkten, biz. 38. 
8) Sneller en Unger, Bronnen, no. 339. 
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van de Vlaamse draperie, maar op de jaarmarkten van Antwerpen en 
Bergen op Zoom als een gewaardeerd handelsartikel begroet werden. De 
opbrengst van de lakens diende onder meer tot aankoop van meekrap, 
aluin en andere verf- en hulpstoffen 1). 

Hoezeer de Engelsen kort na de aanvang van de 15e eeuw reeds ingesteld 
waren op de Bergense meekrapmarkt, wordt bewezen door de demarches 
der "Ingelsche coopluden" in 1416, om in verband met politieke beroeringen 
in Brabant een regionale meekrapmarkt in Middelburg gevestigd te krijgen, 
"want zij te Berghen niet varen en zouden" 2). 

Niettegenstaande het besluit van de Middelburgse overheid om "alre
hande meede binnen der. stede te doen comen", kon Bergen op Zoom na 
het herstel van de rust zijn normale functie weer hervatten. Dat de Engelse 
kooplieden het oog op Middelburg hadden laten vallen om als plaatsver
vangster voor Bergen op te treden, mag ons niet verwonderen. Zij plachten, 
toen geen der beide Schelde-armen nog voor grotere schepen bevaarbaar 
was, de rede van Arnemuiden als overlaadhaven te gebruiken voor het 
verkeer op Antwerpen en Bergen. Door middel van kleinere schepen werd 
de verbinding tussen Wa1cheren en de jaarmarkten van Brabant onder
houden. 

In het vroege meekrapverkeer op Frankrijk, zo krijgen wij de indruk, 
overheerste het Nederlandse element sterker dan in de handel op Engeland. 
Franse meekraporders uit Blois en vooral uit het textielcentrum Rouen 3) 
ontbraken op de jaarmarkten weliswaar niet, maar in hoofdzaak droeg onze 
commercie in deze branche een actief karakter. Een der voomaamste oor
zaken hiervan was de Engels-Franse tegenstelling tijdens de Honderdjarige 
oorlog en nog lang daama. De Nederlandse handelaars trachtten zich te 
vrijwaren tegen kaperij en inbeslagname hunner goederen van Engelse zijde, 
door hun exporten naar Frankrijk vergezeld te doen gaan van een gerechte
lijke verklaring, dat aan hun zendingen "geen Franschen of anderen eenig 
part of deel hadden" 4). 

De buitenlandse afnemers dreven hun handel zowel persoonlijk als door 
bemiddeling van vaste zaakwaamemers of factoors 5). Bemiddeling tot het 
samenbrengen van kopers en verkopers werd verleend, aanvankelijk door 
de waarden (herbergiers), later meestal door makelaars. De waarden breid
den hun bemiddeling vaak ook uit tot de voorlopige opslag van het goed 
huirner buitenlandse gasten 6), terwijl de functie van makelaar meermalen 
overging in die van de commissionair, zoals in het geval van Peter Visserick, 

1) Verg. De Smedt, De Engelse natie te Antwerpen I, biz. 85, 233, 307. 
2) Unger, Bronnen II, no. 208, biz. 297. 
8) Sneller en Unger, Bronnen, no. 351, 365, 471, 556, 925. 
4) Id., id., no. 239, 330, 335, 339, 342-344, 368; id., id., Suppl., no. 60; Smit, 

Bronnen I, no. 1689, 1706, 1712. 
5) Smit, id., no. 1791, 1933, 1955; id. II, no. 171,757; Sneller en Unger, Bron

nen, no. 351, 365. 
6) Smit, Bronnen I, no. 1418, 1599. 
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makelaar te Middelburg, die in 1506 te Bergen op Zoom "als makeler ende 
ten behouff van eenen coopman van Ruwaen" vijf balen meekrap kocht 
"Reymerswaelsche keure" 1). 

De organisatie van het handels- en betalingsverkeer op deze laat-middel
eeuwse jaarmarkten droeg verhoudingsgewijs moderne trekken. Naast 
loco-affaires kwamen crediet-operaties voor in bonte verscheidenheid. 
Dat in de middeleeuwen credietverlening voorkwam om bepaalde takken 
van agrarische productie, b.v. de wijnbouw, te financieren is bekend 2). 
Wij menen, dat dit ook gezegd kan worden ten opzichte van de meekrap
teelt. Een recognitie voor het gerecht van Bergen op Zoom van 15 Mei 1431 
vormt hiervoor het bewijs. "Everdy Danckaerts van Steenbergen verlide 
(erkent), dat hi sculdich es Willem Coelgeenenss. of houder des briefs 
4000 (pond) crappen ende twee dusent gemeender meede ... , te leveren, 
die eene helft in die bamisse merct t' Antwerpen naestcomende, ende die 
ander helft te leveren op tsinte Mertins dage in de winter nu naestcomende, 
sonder enich argelist" 3). 

Wat lezen wij hieruit? Coelgeenenss. had aan de Steenbergenaar een 
crediet in baar geld verleend, waarvoor de laatste, waarschijnlijk een mee
krapreder, een "brief", d.w.z. een jaarmarktbrief, een "lettre de foire" 
had afgegeven. Deze jaarmarktbrieven, ook weI obligatie's genoemd, had
den het karakter van promessen, van beloften tot betaling, en zij waren 
door de jaarmarkten van Champagne en Vlaanderen in Noordwest-Europa 
in zwang gekomen 4). De schuld moest in dit geval afgelost worden, niet in 
baar, maar door de levering van de genoemde hoeveelheid meekrap. Op 
de gemelde datum (15 Mei) stond deze echter nog te velde, zodat de 8teen
bergenaar met de ontvangen penningen de verdere teelt, oogst en bereiding 
kon financieren. Het crediet moest zo spoedig mogelijk door de levering 
van de bereide meekrap afgelost worden, de ene helft in de Bamissemarkt, 
dieechter, zoals wij zagen, reeds in heteerste begin van de meekrapcampagne 
viel. De Steenbergenaar zal niet hebben kunnen garanderen, dat de gehele 
partij van 6000 pond dan reeds "bereid" zou zijn, zodat hij voor de levering 
van de tweede helft uitstel kreeg tot 8t. Maarten (11 Nov.), welke datum 
in de Koudemarkt viel en geen moeilijkheden zal opgeleverd hebben voor de 
voldoening aan het resterende deel zijner verplichtingen. Voor de Bergense 
handelaar had de affaire het karakter van een "voorkoop", waarmee 
hij zich wellicht wilde dekken tegen eventuele prijsstijging van het product. 

In een enigszins gewijzigde vorm treffen wij soortgelijke credietverstrek
kingen aan in meekraptransacties, waarbij de betaling direct geschiedde, 
eveneens tegen afgifte van een "brief", terwijl de levering, al of niet in ge
deelten, naar een latere datum werd verschoven en de crediteur zich ver-

1) Sneller en Unger, t.a.p., no. 471 . 
2) Kuske, Kreditwirtschaft, biz. 25. 
3) G. Arch. Bergen op Zoom, Rentbrieven en recognities R 279, 15 Mei 1431. 

Zie Bijlage I. 
4) Vergel. echter Sneller, Deventer, die Stadt der Jahrmarkte, biz. 111. 
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plichtte de schuldbekentenis te vernietigen, zodra de levering geheel was 
geschied 1). 

Welke waarborg bestond er bij deze credietverstrekking, dat de uitge
stelde tegenprestatie inderdaad nagekomen zou worden? In bovenstaande 
gevallen weinig meer dan de goede trouw, al had het crediet door de ge
rechtelijke inschrijving formeel een enigszins solidere basis gekregen. 
Dikwijls schoot het goed vertrouwen echter te kort en moest de debiteur 
een bepaaJde zekerheid verschaffen. Gilles, de bastaard van Haamstede, 
had in Juni 1442 aan Claus Harmsz. een crediet verieend, dat deze moest 
aflossen door de levering van 400(?) pond meekrap in de eerstvolgende 
Koudemarkt. De crediteur speculeerde blijkbaar op een te verwachten 
prijsstijging, want tegen het risico van niet-Ievering door de tegenpartij 
deed hij de volgende clausule opnemen: "Levert bij niet, soe sal hij betalen 
metten meesten prijze van gheldt, dat gelijke crappe alsdan ghelden sal" 2). 
Hiermee achtte heer Gilles zijn speculatie a la hausse blijkbaar voldoende 
gedekt. 

Een grotere zekerheid voor de naleving van credietverplichtingen treffen 
wij aan in de beschikbaarstelling van een onderpand, gewoonlijk van een 
roerend goed. Op 20 Jan. 1504 verklaarde voor het gerecht van Bergen op 
Zoom Willem Fraingen, factoor van een koopman uit Londen, dat hij aan 
Hendrik Stranghe moest betalen 29 ponden Vlaams, hem "toecomende 
van sekeren comanschappen van meede". De ene helft moest betaald worden 
op de eerstvolgende Paasmarkt, de andere helft op de Pinkstermarkt. 
Geschiedde de betaling op een dezer termijnen niet, dan zou Stranghe een 
nader omschreven hoeveelheid laken, die daartoe aan hem was overgegeven, 
mogen verkopen 3). 

Zowel in het geval van uitgestelde betaling als bij levering op latere datum 
trof men vrij algemeen ook een garantie van het crediet aan door het stellen ' 
van een of meer borgen, die ieder aansprakelijk waren voor de gehele schuld. 
"Peter Bolle Woutersz. als principale, Rombout de Wolf ende Jan Jacob 
Jansz. als borghen, debent een voir aile ... twelve ponden groten Vlaams, 
... toecomende van den coope van drie balen meede" 4). 

Het recht tot het doen gijselen van debiteur en borgen in geval van 
wan-prestatie vinden wij soms uitdrukkelijk vastgelegd, zoals in een over
eenkomst van 1482 betreffende de aankoop van 2200 ponden meekrap 
door zekere Jacob van Borsele, factoor van een tweetal Londense koop
lieden. De partij moest geleverd worden op de drie eerstvolgende Koude
markten, waartoe de verkoper, een locale handelaar van Reimerswaal, 
drie borgen had gesteld. Zou een der drie leveringstermijnen voorbij gaan, 
zonder dat enige leverantie plaats vond, dan zouden allen, verkoper en 
borgen, "ten vermane van den voirs. Jacob te ghisel gaan" 6). 

1) Smit, Bronnen II, no. 67. 
2) G. Arch. Bergen op Zoom, Rentbrieven en recognities R 281, 18 Juni 1442. 
8) Smit, Bronnen II, no. 171. 
') Id., id., R 288, 22 Jan. 1473; id., 28 Jan. en 24 Maart 1473. 
I) Smit, Bronnen I, no. 1955. 
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Dergelijke overeenkomsten, waarbij de levering over verschillende jaren 
werd verdeeld, kwamen vrij veelvuldig voor. Ze werden meestentijds afge
sloten door of ten behoeve van buitenlandse kooplieden. Wij troffen een 
contract aan, waarbij een Londens koopman zich zelfs vijf jaar achtereen 
de leverantie verzekerd ~ telkens van 3000 pond meekrap "twee en een" 
- 2000 pond krap en 1000 pond gemene - te leveren op Sinte Catharina 
in de winter aan de waag te Bergen op Zoom 1). De prijs van de gehele partij 
was vooraf vastgesteld; omtrent de betaling werden geen bepalingen ver
meld, zodat deze waarschijnlijk telkens bij de levering geschiedde: ,,'t gelt 
op ten sack", zoals vaak ook uitdrukkelijk bedongen werd 2). 

Een typisch middeleeuwse handelstransactie, waarbij ruil in natura en 
crediet gecombineerd waren, was de barteringe of leveringsruil. In 1473 
sloten twee handelaars, van Londen en van Tholen, een dergelijke ruil
transactie van laken tegen meekrap. Dit blijkt uit het protest van de Londe
naar voor het gerecht van Bergen over de niet-Ievering van de Tholense 
meekrap. De Tholenaar was n.1. op de leveringsdag niet verschenen, zodat 
van zijn kant de Londenaar niet in staat was hem "wederomme genouch 
te doen van den lakenen, die hij hem weder soude leveren" 3). 

In de jaarmarktbrieven of obligaties treffen wij verscheidene malen de 
bepaling aan, dat de levering of de betaling moest geschieden aan de credi
teur of aan "den houder des briefs". Vooral in de 15e eeuw kwam ook de 
Latijnse versie van deze uitdrukking voor: Claus Harmss. debet Gieliss., 
den bastaert van Haemstede, aut latori .. . ". Deze uitdrukkingen doen 
denken aan de modeme toonder-clausule, waarmee de betrokken jaar
marktbrieven het karakter gehad zouden hebben van een promesse aan 
toonder, een document, dat zonder acte van cessie uit de handen van 
de een in die van de ander kan overgaan, zodat het middeleeuwse jaar
marktverkeer reeds tot de sfeer van de "Kreditwirtschaft" zou behoord 
hebben. Deze veronderstelling gaat echter ongetwijfeld te ver. Onder de 
"houder des briefs" zal men hebben te verstaan een door de crediteur met 
name aan te wijzen gemachtigde om de tegenprestatie te aanvaarden. Dit 
was kennelijk ook het geval bij de betaling van een meekrapschuld in 1485 
door zekere Thomas Somer, koopman van Londen, die zich van zijn ver
plichting kweet door voor het gerecht van Bergen op Zoom te verklaren, 
dat hij aan de crediteur een obligatie ter hand stelde, waarin een drietal met 
name genoemde kooplieden bekenden aan de Londenaar te zullen betalen 
14 ponden groten Vlaams ter zake van de levering van een partij laken 4). 

In de loop van de eerste helft van de 16e eeuw geraakten de jaarmarkten 
van Bergen op Zoom en Antwerpen in verval 6). De periodieke markten 
voldeden niet meer aan de behoeften van de nieuwe tijd, waarin de sterke 

1) Id., Bronnen II, no. 18. 
2) G. Arch. Bergen op Zoom, t.a.p., R 288, 24 Maart 1473, fol. 13. 
3) Smit, Bronnen I, no. 1709. 
4) Smit, Bronnen I, no. 200l. 
5) Siootmans, De Bergen op Zoomsche jaarmarkten en de bezoekers uit Zuid

Nederland, biz. 32 e.v. 
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verdichting van het handels- en betalingsverkeer van West-Europa een per
manent ontmoetingspunt van vraag en aanbod behoefde, een contact, dat 
gevonden werd op en om de kort tevoren in Antwerpen tot stand gekomen 
beurs. Antwerpen groeide door dit dagelijks handelscontact tot wereld
markt, maar er zijn geen bewijzen voorbanden, dat ook de belangrijke 

. meekrapmarkt van Bergen op Zoom door de nieuwe, permanente markt 
van Antwerpen is opgezogen. 

De meekrapbereiding voltrok zich in seizoenbedrijf, waardoor het aanbod 
over het jaar gerekend, een onregelmatig verloop had: tegen een groot aan
bod in het winterhalfjaar stond een bijna volkomen gestremde toevoer in 
de zomermaanden. Deze grote winteraanvoer werd door de beide Bergense 
jaarmarkten pracbtig opgevangen. Op een permanente markt is de vraag 
uiteraard meer regelmatig over het jaar verdeeld, waardoor een speciale 
meekrapstapelorganisatie no dig was om de spanning tussen vraag en 
aanbod op te vangen. Deze meekrapstapel is in de weinige decennia, die 
nog begrepen waren tussen de ondergang der jaarmarkten en het snelle 
verval van Antwerpen, in het laatst van de 16e eeuw, niet tofstand gekomen. 
Eerst op het eind van deze eeuw valt de opkomst van een permanente 
meekrapstapel te constateren, echter niet aan de gesloten Schelde-poort. 
maar in Rotterdam, opkomend centrum van handel en verkeer. De over
gangsperiode naar de Rotterdamse stapel, schaars aan gegevens,. schijnt 
gekenmerkt te zijn door een tijdelijke terugval van het handelscontact op 
de oude locale mark ten : Middelburg, Vere, Antwerpen, Zierikzee, Dordrecht. 

2. De centrale meekrapstapel te Rotterdam tijdens de Republiek 

Voor de opkomst van de centrale meekrapstapel te Rotterdam pleiten 
verschillende omstandigheden. De stad lag aan de rand van het grote, 
toenmalige productiegebied, de zeeklei van het zuidwesten des lands, en 
vorrnde tevens een snijpunt van het oostwest- en het noordzuidverkeer. 
De ligging van Dordrecht, locale meekrapmarkt sinds de middeleeuwen, 
bood dezelfde voordelen, maar de Merwe-stad, hoewel nog in het bezit 
van grote kapitaalkracht, werd - door overigens onverklaarde omstandig
heden - reeds omstreeks bet jaar 1600 in de concurrentiestrijd door bet 
opbloeiende Rotterdam overvleugeld. Amsterdam, dat als stapelmarkt in 
het algemeen verreweg de grootste betekenis kreeg, miste voor de Zeeuwse 
meekrap de gunstige ligging der Maasstad, waardoor het mettertijd voor zijn 
overigens aanzienlijke meekrap-exporten mede een beroep zou moeten doen 
op de Rotterdamse markt. Een voordeel voor Rotterdam was ook de grote 
betekenis van zijn westhandel, op Engeland en Frankrijk, van ouds twee der 
voomaamste afzetgebieden voor onze nationale rode verfstof. 

De voomaamste aanleiding tot de vorming van de Rotterdamse meekrap
markt moet gezocht worden in de herleving van het stedelijk textielbedrijf 
onder invloed van de Zuidnederlandse immigrantenstroom, vooral na de val 
van Antwerpen. Roodzieders en blauwververs, afkomstig uit Gent, Ant
werpen, Brussel, Diest, Breda, Oudenbosch maakten de Rotterdamse 
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manufactuurververij in de eerste helft van de 17e eeuw tot een bloeiende 
nering, die zowel de plaatselijke laken-, Hjnwaad- en zijdebereiders ten dien
ste stond als die van verschillende zustersteden uit Holland, Zeeland, 
BrC}bant en Gelderland 1). 

Van de benodigde grondstoifen werden wede, cochenille en indigo aan
vankelijk nog uit Antwerpen betrokken, hoewel de stad sinds 1585 in Spaan
se handen was 2). Voor de uit de onmiddellijke nabijheid te betrekken 
meekrap ontwikkelde zich reeds dadelijk een plaatselijke markt in Rotter
dam. Plattelandshandelaars van de eilanden vestigden zich als meekrap
kopers in de stad, waarmee het directe contact tussen het productiegebied 
en de consumptiesfeer gelegd werd en de opkomende marktorganisatie de 
beschikking kreeg over tussenpersonen met de benodigde vakkennis. Ver
schillende op de voorgrond tredende families van meekrapkopers en 
-commissionnairs, bekend uit de 17e eeuw, blijken reeds op het laatst van • 
de 16e het platteland met de stad te hebben verwisseld: Pieter Le<iewi-jksz. ~ 
Spaen uit Somme1sdijk in 1588, Willem Claesz. van Sorghen eveneens uit 
Sommelsdijk in 1579. 

Van een stapelmarkt, waar de tussenhandel, onafhankelijk van dedirecte 
vraag, massale voorraden concentreerde, was aanvankelijk, vooral bij de 
bescheiden aanvoer voor de oprichting van de Rotterdamse Beurs in 1597 
uiteraard geen sprake. Geen spoor van stapelende functie valt b.v. te be
speuren in een in 1596 door de Rotterdamse overheid ingeschreven handels
transactie, waarbij de verver Pieter Pietersz. Speeckx - hij was eerst in 
of kort voor 1586 van Breda naar Rotterdam gekomen - verklaarde schul
dig te zijn aan een met name genoemde meekrapleverancier van Zierikzee 
"of den houder van den brief" de somma van 413 ponden en 5 schellingen 
Vlaams "spruitende ter saecke van den coop en de leverantie van seeckere 
balen meede" 3). Hier is geen stapelende tussenhandel in het geding, terwijl 
de credietverstrekking, nog steeds in de vorm van de ons uit de middeleeuwen 
bekende promesse-brief, door de plattelandsleverancier geschiedde, juist 
tegengesteld aan hetgeen wij als kenmerkend zullen zien voor de stapel
marktorganisatie. 

Toen in de loop van de 17e eeuw in de overbrugging van een massale 
onregelmatige aanvoer en de zich meer geleidelijk voltrekkende vraag een 
economische functie bleek te schuilen, ontwikkelde zich de Rotterdamse 
meekrapmarkt tot stapelmarkt. Deze marktorganisatie vertoonde rijke 
schakering, hoewel menige nuance door gebrek aan gegevens als gevolg 
van de geringe overheidsbemoeiing gemakkelijker te gissen valt dan met 
volkomen zekerheid te beschrijven 4). 

1) Bijlsma, Rotterdams welvaren, bIz. 116 e.v.; id., De Zuidnederlandsche 
immigranten en de manufactuurververij in Oud-Rotterdam (Rotterd. Jaarboekje 
1915), biz. 42 e.v. 

2) G. Arch. Rotterdam, Schuldboeken 26 Sept. 1587; id., Not. Arch. Symons 
14/20 Oct. 1587. 

3) Id., Schuldboeken 29 Tan. 1596. 
4) Verg. Van der Kooy, Hollands stapeJrnarkt en haar verval. 
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Drie elementen stellen in onderling verband het stapelsysteem samen: 
de aanvoer, de eigenlijke stapeling en de afzet. In zijn meest geperfection
neerde vorm verschafte de stapelmarkt aan t~ee categorieen van zaken
lieden een leidende functie. In de eerste plaats aan de meekopers, ook weI 
magazijnhouders genoemd, soms ook als speculateurs aangeduid, welke 
beide laatste benamingen duidelijkdoen verstaan, dat wij hier met de eigen
lijke stapelfunctie te doen hebben. Zij waren in het algemeen kapitaal
krachtige lieden, die onafhankelijk van de bestaande afzetmogelijkheden 
het oog gericht hielden op de vorming van grote en gevarieerde voorraden, 
die zij in droge, luchtige pakhuizen bewaarden, speculerend op toekomstige 
vraag. Dank zij hun kapitaalkracht konden zij niet alleen hun gestapelde 
voorraden contant betalen, maar dikwijls daarenboven nog crediet verlenen 
aan leveranciers en aan afnemers. Hierdoor waren de stapelende meekopers 
de ruggegraat van de meekrapstapelmarkt, het samenbindende element, 
dat in de 18e en de 1ge eeuw gewoonlijk de "tweede hand" genoemd werd. 

De tweede categorie van meekraphandelaars stond op de weg, die het 
product van de producent naar de consument volgde, achter de stapelaars. 
Het waren de exporteurs, door wier bemiddeling een goed deel van de sta
pelvoorraden werd afgezet. Onder hen trof men velen aan, die zich - vooral 
in de 18e eeuw - in het bijzonder "afgaven met de buitenlandse commis
sien", om welke reden de gehele categorie ook dikwijls kortweg met de 
naam commissionnairs werd aangeduid. 

Terwijl de stapelende meekopers hun commerciele belangstelling gewoon
lijk alleen concentreerden op meekrap en enkele andere verf- en hulp
stoff en, waren de z.g. commissionnairs voor velerlei artikelen, waaronder 
ook meekrap, regionaal gespecialiseerd: Rijnhandelaars, Maashandelaars, 
zeehandelaars op Engeland en Schotland, op Frankrijk, op het Oostzee
gebied enz. 

Van welke zijde kwam op de Rotterdamse stapelmarkt het aanbod? 
Daar verscheen in de eerste plaats een groot aantal plattelandshandelaars 
uit nagenoeg het gehele productiegebied. Ze hadden zelf het product van 
de boeren gekocht, ondershands of via een locale, secondaire markt, b.v. 
die van Zierikzee. Er waren ook boeren, die zelf hun product in Rotterdam 
ten verkoop aanboden, terwijl andere meer of minder regelmatig gebruik 
maakten van te Rotterdam gevestigde factoors, de ons reeds bekende 
zaakwaarnemers, die de voorlopige opslag verzorgden, de Wip_l) en waag
gelden en de sleeplonen voorschoten en het product voor rekening van de 
opdrachtgevers verkochten, gewoonlijk tegen een provisie van 1%, Bewaard 
gebleven nota's dezer factoors bieden inzicht in hetgeen door hen in deze 
werd verricht en verantwoord 2). De marktschipper van Oude Tonge op 
Rotterdam levert van deze gang van zaken getuigenis in zijn verklaring, 

1) De wip was een handkraan, een hefboominstallatie, waarmee zware lasten 
o.a. meekrapbalen en -vaten uit het schip op de wal werden gehesen. Zij waren 
tot het eind van de vorige eeuw op verschillende los- en laadplaatsen opgesteld. 

2) Alg. Rijks Arch., Arch. Kole, no. 547. 



PLAAT VII 

Wip of bok aan de Binnenrotte te Rotterdam 

Naar een gekleurde tekening in het Gem. Arch. te Rotterdam, AO 1825. De zware 
meekrapvaten worden op de wal gehesen en per slede naar de waag of de 

stapelmagazijnen vervoerd. 
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dat hij in November 1715 voor Jacobus Tiggelman, bouwman onder 
Ooltgensplaat, acht vaten mee te Rotterdam aan de wip bij de Beurs had 
gelost en afgeleverd aan Cornelis van Biesum "alsdoen factoor in mee 
binnen dezer stede" 1). 

De stapelende Rotterdamse meekoper kon met uitschakeling van de 
plattelandshandelaar, bij wijze van voorkoop, ook reeds in het productie
gebied beslag leggen op de door hem begeerde partijen. Hij kon dan op 
zijn beurt gebruik maken van een min of meer geregelde bemiddelaar of 
factoor, die op het platteland gevestigd was. Hiervan is b.v. sprake in een 
Rotterdams conflict van 1608, toen een lid van het bekende Delftse koop
mansgeslacht Van Berensteyn een baal krap had geleverd, waarin 50 
ponden "vuylicheyt veel arger als gemene" was aangetroffen. Gijsbrecht 
van Berensteyn bood schadevergoeding aan en verklaarde ter veront
schuldiging, dat hij de partij ontvangen had van zijn factoor te 
Ooltgensplaat 2). 

De Rotterdamse meekoper kon zijn voorkoop ten slotte ook bewerk
stelligen door een opdracht te geven aan een plattelandscommissionnair, 
een methode, die niet steeds feilloos verliep, getuige de ondervinding van de 
Rotterdamse meehandelaar Leonard Spaen, die in Maart 1650 aan een 
commissionnair te Zierikzee een aankooporder gaf voor 5 a 6 balen "on
beroofde" van een bepaald door hem gezonden kwaliteitsmonster. Toen de 
partij in Rotterdam arriveerde, bleken het niet 5 a 6, maar 11 balen te zijn, 
die bovendien volstrekt niet conform het monster waren, zodat Spaen de 
zending niet accepteerde dan "om gevoegswiIle" en "onder protestatie 
daervan deur een gerechtsbode" 3). . 

Wie waren de kopers van het gestapelde product? De voornaamste af
nemers waren ongetwijfeld de reeds genoemde exporterende zeehandelaars 
en commissionnairs. V oor eigen rekening of in commissie, hetzij onders
hands of via de beurs, konden zij zich steeds voorzien van de meest ge
varieerde kwaliteiten, waarvoor zij in hun speciaal afzetgebied vraag hadden 
gevonden of meenden te zullen vinden. Bij het opsporen van de benodigde 
soorten en-kwaliteiten konden zij zo nodig gebruik maken van vakkundige 
meekrapmakelaars, die de koopman tijd en teleurstelling bespaarden. Ook 
zonder bemiddeling van de Rotterdamse exporteurs betrokken tal van 
Engelse, Schotse en Franse kooplieden, al of niet in Rotterdam gevestigd, 
de benodigde meekrapsoorten van de magazijnhouders. Van de drukke 
meekrap-relaties, vooral in de tweede helft van de 18e eeUW, tussen Rotter
dam en het katoenbedrijf in Normandie en Le Midi leggen vele notariele 
protocollen en verzekeringsposten bij de Mij van Assurantie, Discontering 
en Beleening der stad Rotterdam getuigenis af 4). 

1) Gem. Arch. Rotterdam, Not. Prot., no. 1957/34. 
2) Id., id., no. 16/247. 
3) G. Arch. Rotterd., Not. Protocollen 182/77. 
4) Het archief van deze Mij berost in het G. Arch. Rotterdam. 
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Ook de stedelijke ververs betrokken hun rode kleurstof van de stapel
markt. In de loop van de 17e eeuw kwam de Rotterdamse manufactuur
ververij, zoals wij zagen, tot aanzien; befaamde verversgeslachten als dat 
der Cacbiopijns (Kerspin) en dat der Van Berckels, respectievelijk afkomstig 
uit Antwerpen en uit 's-Hertogenbosch, oefenden bier hun bedrijfuit. In de 
18e eeuw verschenen ook de stedelijke katoendrukkers op de meekrapmarkt. 
De eigen behoefte van de stad werd aanzienlijk versterkt, toen in 1635 de 
Court der Engelse lakenexporteurs, de Merchants Adventurers, zich in 
de Maasstad vestigde. De aanvoer van hun grotendeels niet-geverfde lakens 
werkte gunstig op het stedelijk verversbedrijf, terwijl hun lakenleveranties 
dikwijls tot compenserende aankopen van meekrap aanleiding gaven. 
Soms werden lakens en meekrap nog in natura tegen elkaar uitgewisseld 1). 

Tot de afnemers van de stapel behoorden verder ook tal van ververs 
en handelaars uit de binnenlandse textielcentra, met name uit Leiden en 
Amsterdam. Naar aanleiding van een actie tot teeltbeperking in Zeeland 
in 1690 haastten een aantal Leidse ververs zich een contract te sluiten met 
meekraphandelaren van Rotterdam en Amsterdam, als mede met enige 
meeplanters "in den lande van Voorne", om in de loop van het volgend 
jaar hun meekrapbehoefte te dekken tegen geen hogere prijzen "als deselve 
thans prijscourant waerdigh zijn" 2). Van Amsterdamse aankopen te 
Rotterdam vinden wij de terugslag in notarieIe protocollen als de afwikke
ling van enkele dezer transacties, al of niet met boos opzet, aanleiding gar 
tot "onlusten, moeyten ende onkosten" 3). 

Ten opzichte van de structuur van de handel valt op te merken, dat loco
affaires overheersten. Niet in de zin, dat het goed op de beurs aanwezig 
was. Dit was zelfs verboden. De loco-handel voltrok zich in hoofdzaak 
door mid del van monsters van partijen, die al of niet reeds in de stad aan
wezig waren. De beoordeling dezer monsters was een zaak van nauwgezette 
en subtiele kwaliteitsonderscheiding, bovendien tamelijk tijdrovend, waar
door met uitzondering van het eerste, voorlopige opnemen van contact, de 
eigenlijke transacties als regel niet op de beurs plaats vonden, maar in de 
kanto[en en pakhuizen der meekopers. 

In het volgende hoofdstuk zullen wij zien, hoe de Staten van Zeeland 
in de 17e en de 18e eeuw de kwaliteit van het in de Zeeuwse meestoven 
bereide product aan bepaalde kwaliteitskeuren onderwierpen, die in hoofd
zaak de meer of minder toelaatbare verontreiniging met zand en andere 
onzuiverheden betroffen. De aldus gekeurde en gewaarmerkte handels
soorten lieten echter nog een ruime marge van kwaliteitsverschil, terwijl 
talrijke knoeierijen bovendien aan het oog der keurmeesters ontgingen, 
zodat de vakkundige handelaar en de makelaar op of om de heurs genood
zaakt waren monsters van gevraagde partijen nogmaals aan een nauwgezet 
onderzoek te onderwerpen. 

1) G. Arch. Rotterd., Not. Protocollen 1285/59. 
2) Posthumus, Bronnen V, no. 564. 
3) G. Arch. Rotterd., Not. Protocollen 1119/502, 31/159. 



, . 

DE GESCffiEDENIS VAN HET MEEKRAPBEDRIJF IN NEDERLAND 77 

Van het monster werd een gedeelte op de zwart geverfde zogenaamde 
monsterplank uitgesmeerd, waarop na verloop van zekere tijd het oog van 
de kenner, naar men meende, aan het verkleuren of "belopen" van het 
smeersel de kwaliteit met zekerheid kon vaststellen. Nadat partijen over
eenstemming verkregen hadden omtrent kwaliteit, prijs en gewicht, kwam 
de transactie tot stand, bezegeld door handslag, het eeuwenoude symbool 
van de afsluiting ener loco-affaire. "De marchand a marchand il n'y a 
que la main". Het notarieel geboekstaafde relaas van een handelstransactie 
van Robbert Morphyl, koopman van Colchester, is illustratief voor de af
wikkeling ener dergelijke affaire. Morphyl verscheen in April 1678 aan het 
magazijn van de Rotterdamse meekoper Van de Wetering. Van enige door 
hem aangewezen balen liet hij monsters steken, die op de monsterplank 
werden uitgestreken, "om deselve daege te sien, hoe dat se beliepen". 
Morphyl ging niet over ijs van een nacht, want "ook daegs daeraen kwam 
hij het beloop besien", waarop ten slotte een loven en bieden omtrent de 
prijs volgde. Nadat de Engelsman 2 a 3 maal zijn bod verhoogd had, sprak 
een bediende: "Mijnheer Van de Wetering, gunt hem de balen, hij sal niet 
meer geven, waarop (de verkoper) seyde: vaert daer wei mede ende klapte 
in de hand van den voornoemden Engelsman, ende vraegde met eenen 
naer sijn naem, die hij in sijn Memory-bouckje aenschreeff" 1). 

Naast de loco-handel kwam ook de leverings-handel voor. Deze behoefde 
niet noodzakelijk betrekking te hebben op meekrap, die zich nog elders, 
op het platteland, beyond, want dergelijke partijen kregen doorgaans door 
middel van monsters het karakter van loco-goed. Dit was echter niet het 
geval met de meekrap, die nog bereid, soms zelfs nog gedolven moest wor
den. Omtrent deze partijen miste men iedere individuele aanwijzing en was 
men verplicht zich te behelpen met een algemene aanduiding van "goed 
koopmansgoed". Ret bezwaar van transacties op latere levering van goe
deren met subtiele kwaliteitsonderscheiding, zoals bij de toenmalige be
reiding ook ten opzichte van meekrap het geval was, ligt voor de hand. 
Op de middeleeuwse jaarmarkten vergenoegde men zich in dergelijke ge
vallen met de clausule, dat het product aan een bepaalde stedelijke keur 
moest voldoen, maar in de nieuwere tijd had men geleerd, dat deze keur
merken een onvoldoende kwaliteitsaanduiding opleverden. 

Interessante 17e-eeuwse pogingen van de Rotterdamse stapelhandelaars 
om dit bezwaar te ondervangen en tot een zekere standaardtypering te 
komen, ten einde de handel in niet-aanwijsbare partijen te vergemakkelijken, 
verdienen vermelding. Wij doelen op een groot aantal contracten in de~eest 
van het volgende. Paulus Petersz., wonende te Baerlebossche (Oudenbosch), 
verklaarde op 2 Mei 1614 verkocht te hebben aan Jonas Cabbeljau, koop
man te Rotterdam, 2500 pond meekrap twee en een, "goed quatertroy goed, 
het beste naest", voor de somma van 13 Carolus guldens 10 stuivers per 
100 pond, "te leveren Martini deses jaers 1614, ten uytersten Kerstmisse 

1) Yd., id., 1121i253 
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ten vollen vollevert". De verkoper bekende teveos de helft van de koopsom 
reeds ontvangen te hebben, "d'andere helft te betalen neff ens de vol
leveringe" 1). 

Wij zien hieruit, dat Jonas Cabbeljau in Mei 1614 meekrap kocht, die 
toen nog te velde stond en mettertijd bereid zou worden in de vorm van 
twee delen krap tegen een deel gemene. Welke waarborg had de koper 
echter, dat hij tussen Sint-Maarten en Kerstmis de kwaliteit zou ontvangen, 
waarvoor hij reeds in Mei de helft vooruitbetaald had? De aanduiding twee 
en een was geen voldoend scherpe kwaliteitsbenaming, want zowel bij 
krap twee en een, als bij gemene twee en een bestond een ruime marge 
van verontreiniging. Wij zien dan ook, dat de kwaliteitsaanduiding nog 
nader begrensd werd door de toevoeging "goed quatertroy goed, het beste 
naest". De uitdrukking quatertroy - ook quaterdrye kwam voor - moet 
betekend hebben: middelsoort, in welke zin zij ook voorkomt in de laat
middeleeuwse graanhandel 2). "Het beste naest" maakte de kwaliteit tot 
een zeer goede middelsoort. 

Jonas Cabbeljau kocht dus op levering een partij twee en een van een 
erkende middelsoort. Dat er door de verkoper met de kwaliteitsaanduiding 
niet te schipperen viel, leerde de slotzin van het contract: "Indien de voors. 
meede het beste naest Diet en viele, de verkoper de koper sal moeten ver
goeden tot zeggen van goede lieden, hem dies verstaende". Vakkundige 
lieden, met andere woorden, zouden dus eventueel de schadevergoeding 
vaststellen. 

Deze 17e-eeuwse aanloop tot het vaststellen van een standaard-typering 
is, Diettegenstaande zij enkele tientallen jaren vrij algemeen in gebruik is 
geweest, ten slotte Diet verder geperfectionneerd kunnen worden. Aan de 
oude meestoof met zijn primitieve, vroeg-kapitalistische bedrijfstechDiek 
werd niet zonder reden verweten, dat zij Diet meer dan 2 it 3 balen van precies 
dezelfde kwaliteit vermocht te bereiden. Hierop stuitte ten slotte iedere 
mogelijkheid tot het nauwkeurig vaststellen van standaardtypen af. 

Wij noemden de stapelende magazijnhouders uit hoofde van hun kapitaal
kracht het samenbindende element van de stapelmarkt. Onafhankelijk van 
de ogenblikkelijke vraag werden aIle aanvoeren tegen contante betaling 
geaccepteerd. In de bovengenoemde transactie van de meekrapkoper Jonas 
Cabbeljau zagen wij reeds, dat aan de platte1andsleverancier bovendien 
crediet verleend werd bij wijze van vooruitbetaling, gewoonlijk geschiedde 

1) Id., id., 49/30. Zie Bij!. III. 
2) Verge!. Rollin Couquerque en Meerkamp van Embden, Rechtsbronoen der 

stad Gouda, bIz. 130. De uitdrukking is waarschijolijk ontleend aan het dobbel
spel, waarin twee-een (deux-aes) de laagste worp betekent, vier-drie (quater-drye) 
een middenworp en zes-vijf (six-cinque) de hoogste worp. In overdrachtelijke zin 
zijn de uitdrukkingen ook gebruikt in de bekende kanttekening op Nehemia 3 : 5 
van de bijbelvertaling van 1562: deux-aes (de arme) en heeft niet, six-cinque (de 
rijke) en geeft niet, quater-drye (de middenstand) die geeft vrij. Zie Woordenb. 
Ned. Taal, i.v. Quatertroy. 
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zulks tot de helft van de te leveren waarde en voor een termijn van 2-6 
maanden. Met dit vooruitbetalingscrediet, dat ruime toepassing yond, 
werden zowel de meekrapleverende boeren als de minder kapitaalkrachtige 
handelaars aan de Rotterdamse markt gebonden. De laatsten maakten 
er gebruik van, om een deel hunner transacties met vreemd geld te kunnen 
voeren, eventueel ook om op hun beurt crediet te verstrekken aan de 
meekrapverbouwende boeren door" v66r de spa" te kopen, waaronder men 
te verstaan heeft, dat zij het product te velde kochten, v66r het delven. 
Dit was verscheiden landbouwers zeer welkom in verband met de grote 
lasten der lonen en andere onkosten gedurende de lange teeltperiode. 

Wanneer door toevallige omstandigheden de verkoop ter stapelmarkt 
tijdelijk stokte, dan kon de minder kapitaalkrachtige leverancier de beschik
king over gerede penningen krijgen door zijn koopwaar te belenen. In 
de loop der tijden stonden hiertoe te Rotterdam verschillende mogelijkheden 
open: particuliere belening bij kapitaalrijke kooplieden, belening bij de 
in 1635 opgerichte stedelijke beleenbank 1), belening bij de thans nog be
staande Maatschappij van Assurantie, Disconteering en Beleening 2), een 
onderneming, die dateert uit het jaar 1720. Een geval van particuliere bele
ning was dat van Cornelis van de Viver, handelaar te Ooltgensplaat, 
die in December 1648 zijn te Rotterdam aanwezige meekrap bij de welge
stelde Rotterdamse koopman Lieven van Coulster beleende tot een bedrag 
van f 1400. Door de felle vorst was de export gestremd, zodat de prijzen 
sterk daalden, en Van de Viver niet wenste te verkopen. Om echter enige 
op korte termijn vervallende schulden te kunnen betalen, beleende hij nu 
zijn koopwaar. De betrokken meekrap werd ter beschikking van Van 
Coulster gesteld "omme daer aen bij vercoopinge als van zijn speciael ver
bonden pand de voorsegde somme van veertien hondert gulden metten 
interessen van dien naer beloop des tijds te consequeren" 3). 

De grote aantrekkingskracht van de centrale stapelmarkt op de omgeving 
komt ook hierin tot uiting, dat speculatieve transacties tussen plattelands
handelaars onderling over Rotterdam liepen. lliustratief is het geval van 
Jacob Willem de Grijse, wonende te Stad-aan-'t Haringvliet, die in No
vember 1646 te Rotterdam 6000 pond tweejarige meekrap kocht van Leen
dert C6melisz. Hollaer te Zierikzee, te leveren te Rotterdam over een jaar, 
tussen 11 Nov. en 25 Dec. 1647. Het speculatief karakter van de aankoop 
bleek o.m. hieruit, dat de koper tot 14 dagen v66r de leverantie mocht be
rich ten, of hij de partij wilde ontvangen, bereid als twee en een, of als on
beroofde 4). 

Ook ten opzichte van de afzet oefende de kapitaalkracht van de stapel
markt een bindende werking uit. Indien gewenst, verleenden de stapelende 
magazijnhouders crediet aan de bij hen kopende exporterende commission-

1) Sneller, Rotterdams bedrijfsleven, biz. 163 e.v. 
2) Gedenkboek 200-jarig bestaan der Maatschappij van Assurantie, enz., biz. 12. 
8) G. Arch. Rotterdam, Not. Protocolt:n 440/ 109. 
') Id., id., 492/ III. 
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nairs. Daardoor konden deze laatsten op hun beurt wisseicrediet, gewoonlijk 
traites op 2 maanden, verstrekken aan de buitenlandse opdrachtgevers en 
afnemers, die door deze faciliteit aan de stapel gebonden werden, terwijl de 
Rotterdamse exporteurs het voordeel hadden, dat zij voor de verkoop hun
ner buitenlandse wissels een gunstige wisselkoers konden afwachten. 

Het geschetste beeld van de Rotterdamse meekrapstapel is zonder twijfel 
te geschematiseerd. Verscheidene nuances bleven onbelicht. Wij maakten 
ook geen melding van de secondaire markten, die buiten het gebied der prijs
vorming een meer of minder grote mate van zelfstandigheid hadden he
houden, Amsterdam in de eerste plaats, maar ook Zierikzee, Dordrecht, 
Goes. Tendenties tot uitschakeling van de centrale stapelfunctie traden 
in de tweede helft van de 18e eeuw sterk naar voren. Dat ze ook vroeger niet 
ontbraken, leert het optreden van de Engelsman Abraham Halsted, koop
man van de Court der Merchant Adventurers, die in Sept. 1649 te Rotter
dam, met voorbijgaan van de stedelijke stapelaars, rechtstreeks met een 
koopman van Middelliamis, Arien Comelisz. van Putte, een tweetal mee
kraptransacties afsloot, de ene betreffende een product van de vorige oogst, 
de andere een gewas, dat nog op het veld stond: "alle de meede, die de 
voom. van Putte ... in de aenstaende ende albereets begonnen delftijd uyt 
sekere sijne omtrent 30 gemeten (± 13 ha) te velde hebbende meede sal doen 
delven ende laten reeden" 1). De laatste zinsnede levert tevens het bewijs 
van het voorkomen van commissionnaire meekrapteelt op Flakkee in de 
17e eeuw. 

Ben andere afwijking van het geschetste stapelsysteem werd aangetroffen 
bij de exporterende kooplieden, die tegen het einde van de 18e eeuw in 
toenemende mate de magazijnhouders uitschakelden en zich voor hun uit
voer direct dekten bij de plattelandshandel. Ben bijzondere nuancering 
vertoonde hierbij het huis Suermondt en Zoonen, zeehandelaars van origine, 
dat ± 1770 ook de stapelfunctie tot zich trok door de oprichting van 
een dochterondememing, Suermondt en Kolff, die zich speciaal toelegde 
op de meekrapstapel en van welke het moederbedrijf het product betrok, 
zowel in compagnieschap als voor eigen rekening. Suermondt en Kolff 
schakelde op zijn heurt de inkooporganisatie van de Rotterdamse stapel
markt uit door de meekrap in hoofdzaak te betrekken via de locale markt 
te Goes 2). • 

Emstiger dan dit alles was voor Rotterdam ongetwijfeld het direct 
contact, vooral door monsterzendingen, dat door locale handelaars in toe
nemende omvang met de buitenlandse meekrapmarkten gelegd werd, te 
Londen, Manchester, Frankfort, Hamburg e.a. AI verweerden de Rotter
damse exporteurs zich eveneens door rniddel van monsterzendingen en 
door de vorming van meekrap-depots bij bevriende relaties in het buiten-

'f 

1) Id., id., 492/238. 
2) De eerste directeur van het grote landbouwbedrijf Wilhelminapolder bij 

Goes, G. J. van den Bosch, was firmant van het Rotterdamse huis Suermondt 
en Zoonen en Co. 
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land 1), toch zou de activiteit van de locale handelaars een uiterst gevaarlijke 
bedreiging voor de Rotterdamse marktorganisatie hebben gevormd, ware 
het niet, dat de meeste dezer "vernieuwingen" doorgaans gericht waren op 
het .uitschakelen van organen zonder tegelijkertijd de economische functie 
dezer organen over te nemen. Wij denken aan de betekenis van de centrale 
stapelmarkt voor de algemene prijsvorming, voor de overbrugging van span
ningen in aanvoer en afzet, voor de samenstelling van aile voorkomende 
sortimenten, voor de credietverstrekking, voor de zaakkundige voorlichting. 
Berst toen het gemoderniseerde Franse fabrieksbedrijf er in slaagde de 
meeste dezer functies beter te verrichten, werd het verval van de centrale 
Rotterdamse meekrapstapel definitief. Dit was het geval in de 1ge eeuw. 

3. Het verval van de centrale meekrapstapel te Rotterdam 
in de 1ge eeuw 

In de Franse tijd, toen in geleidelijk toenemende mate de verbindingen 
over zee verbroken werden en de uitvoer gestremd, bleef de Rotterdamse 
meekrapstapel, althans aan de zijde van de aanvoer, zijn functie in hoofd
zaak vervuilen. Onafhankelijk van de mogelijkheden tot directe afzet koch
ten de stapelende magazijnhouders de aanvankelijk weinig of niet vermin
derde aanvoer van de plattelandsleveranciers tegen contante betaling. 
Verscheidene millioenen guldens brachten zij hiermee in circulatie, maar hun 
anticipatie op later lonende afzet is grotendeels onjuist geweest. Grote ver
liezen heeft de Franse overheersing aan verscheiden stapelaars gebracht, 
daar sluikhandel en schaarse keizerlijke export-licenties geen voldoende 
compensatie boden tegenover de volslagen ontwrichting van het econornisch 
bestel als gevolg van oorlog en blokkade. De smokkelhandel bracht boven
dien geen geringe risico's mee: te Heilevoetsluis werden in Mei 1810 niet 
minder dan 401 vaten meekrap publiek geveild, afkomstig uit twee door 
de Fransen opgebrachte schepen 2). 

De langdurige stremming van de overzeese handel bracht talrijke 
stapelhandelaars in moeilijkheden, zo door bederf van koopmansgoed als 
door te grote investering van bedrijfskapitaal in grotendeels onverkoop
bare voorraden. Periodiek terugkerende, min of meer gedwongen verko
pingen door de min-kapitaalkrachtige stapelaars waren hiervan het gevolg. 
Vele honderden vaten "puiks puike, welbewaarde" krappen, onberoofde 
en gemene, gewoonlijk 5-7 jaar oud, werden in deze tijd in publieke veiling, 
te Rotterdam in het Zwijnshoofd en te Amsterdam in de Brakke grond, 
verkocht 3). De marktvorm van de veiling wijst op een zekere mate van 
monopolie aan de zijde van het aanbod. 

Toen na afioop van de Franse overheersing de zee weer "open" was, 

1) Particulier archief E. Suermondt en Zoonen (Rekening Courant boek). 
2) Rotterd. Courant, 26 Mei 1810. 
3) Id., 23 April 1805,28 April 1807, 26 April en 15 Oct. 1808,7 Febr. en 4 Mei 

1809, 30 Mei en 28 Sept. 1811, 1 Febr. 1814. 

ECON.-HIST. JAARBOEK xxv 6 
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werd het versukkelde meekrapbedrijf weer met kracht ter hand genomen. 
Het herstel van de teelt en van de stoofnijverheid verliep volkomen naar 
wens, maar de handel bleek, niettegenstaande ook de textielnijverheid 
allerwege sterke opleving vertoonde, niet in de oude banen terug te keren. 
Het centrale Rotterdamse stapelapparaat kwam niet meer op volle toeren, 
de monopolie-achtige positie van het Hollandse product bleek bedenkelijk 
ondermijnd. De bron der storing lag in Frankrijk, waar, zoals wij reeds 
zagen, v66r en tijdens de Napoleontische tijd het meekrapbedrijf herleefd 
was en geleidelijk aan op volkomen modeme leest werd geschoeid 1). 

Reeds in 1816 werd de Kamer van koophandel te Rotterdam opgeschrikt 
door een alarmerend bericht uit het textielcentrum Gent, waaruit bleek, 
dat in Vlaanderen grote hoeveelheden Franse meekrap geplaatst werden 
uit Avignon en de Elzas, terwijl tegelijkertijd de invoer van het Hollandse 
product in Frankrijk, dat vanouds tot onze voomaamste afzetgebieden 
behoorde, practisch onmogelijk werd gemaakt door een verdubbeling van 
het Franse invoerrecht. Ben Franse meekrapimporteur in Rouaan zag 
zich zelfs verplicht een door hem geplaatste aankooporder voor Hollandse 
krap te annuleren, zulks met de motivering: Vous voyez qu'avec ce droit 
enorme il faut renoncer aux garances de Hollande 2). 

Gent scheeef verder, dat als de koning "geene mesures neemt van repre
sailles, het onfeilbaar is, dat de recolte van meekrappe moet verminderen ... 
en binnenkort zullen de Fransche reizigers de meekrap onder uw oogen 
verkoopen, zooals zij bier sinds twee jaar doen". Ook in Engeland bleken 
duizenden vaten Franse meekrap gekocht te zijn, tot schade van de Rotter
damse markt. De nog nader te noemen poging om door middel van eigen 
teelt en van de invoer van buitenlandse racine een nationale Engelse mee
krapnijverheid in het leven te roepen, vormde voor de Hollandse markt 
een nieuwe bedreiging 3). 

De Franse concurrentie in het bijzonder heeft het centrale Rotterdamse 
stapelsysteem tot volledig verval gebracht. Berst verloor de stapelmarkt 
zijn centraal karakter, en toen ten siotte de modeme, fabriekmatige berei
dingswijze omstreeks het midden van de 1ge eeuw ook het Nederlandse 
bedrijf ging. binnendringen, kwam de eigenlijke stapelfunctie in volslagen 
verval, waardoor Rotterdam voor de meekraphandel degradeerde tot 
locale marktplaats, die hoofdzakelijk door zijn overzeese verbindingen 
nog een beperkte aantrekkingskracht bleef uitoefenen. 

Het Franse concurrentievermogen werd gesteund door structuurwijzi
gingen in de bereiding en in de handel, die de stapelmarkt tot een verouderde 
instelling maakten, voor welke de verrichtingen van nagenoeg geen enkele 
economische functie meer overbleef. Ben der voomaamste · functies der 
centrale stapelmarkt was, zoals wij zagen, het opvangen van de spanning 
tussen de ongelijkmatige aanvoer uit de oude meestoof met zijn seizoenarbeid 

1) Zie bIz. 24. 
2) G. Arch. Rotterd., Arch. Kamer van kooph., porter. 19, no. 9. 
3) Zie bIz. 114. 
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en de meer gelijkmatige vraag uit een groot afzetgebied. Bij de modeme, 1 
Franse fabrieksindustrie bestond deze spanning niet; de fabrikant regelde '" 
zijn productie in hoofdzaak naar de bestellingen, die zijn verkoopagenten 
verzamelden. Ook de consumenten, de ververs en de katoendrukkers, 
hadden onder de modeme verhoudingen geen stapelmarkt, zelfs geen 
concrete markt meer nodig. Zij deden hun bestellingen op grond van ge
verfde textielstalen met de bijbehorende recepten van kleur- en beits
stoffen, die de agenten der meekrap- en garancinefabrieken hun aanboden. 
Door deze vorm van handelsverkeer was ook de berniddeling van make
laars en comrnissionnairs overbodig geworden. 

Wij wezen er reeds op, dat onder de vroegere omstandigheden een cen
trale stapelmarkt ook van betekenis was voor de eenheid in de prijsvorming. 
De meekrapreders, vrij groot in aantal, maar ieder met een beperkt aanbod, _ . 
moesten bedacht zijn op zo hoog mogelijke prijs per eenheid, waarom 
directe ruil als regel vermeden werd en de voorkeur werd gegeven aan de 
meer doorzichtige centrale markt, waar aIle wijzigingen en nuanceringen in 
vraag en aanbod resulteerden. De modeme meekrapfabrikant daarentegen, 
die beter dan de oude meekrapreder in de gelegenheid was zijn productie 
met bescheiden rniddelen op te voeren en dus onder omstandigheden van 
afnemende kosten werkte, kon geen bezwaar hebben om bij geisoleerde ruil 
een transactie af te sluiten tegen iets lagere prijs dan die van zijn concurrent, 
daar hij vergoeding zocht in massale productie. De meekrapproducten ..5 
gingen dus het karakter aannemen van modeme fabrieksgoederen, die in 
tegenstelling tot de meeste agrarische producten geen concrete markt vragen. 

Hoewel door de zich veranderende productieomstandigheden het verval 
van de Rotterdamse stapelmarkt niet te stuiten was, werd aan de ont
binding krachtige tegenstand geboden. In tal van requesten en adviezen 
heeft de Kamer van koophandel te Rotterdam, de trouwe kampvechtster 
van het oude regime, de belangen van de tweede-hand, die zij bij voortduring 
identificeerde met het algemeen belang, verdedigd. Voor het platteland 
zou de stapel onrnisbaar zijn met het oog op de contante betaling, waarmee 
de tweede-hand irnmer bereid was de oogst over te nemen, de consumenten 
zouden het niet zonder stapelmarkt kunnen stellen vanwege het grote 
assortirnent, dat de magazijnhouders plachten aan te leggen. 

In een request aan de koning van 28 September 1820, toen het lot van de 
stapelmarkt door de Engelse plannen tot vestiging ener eigen meekrap
nijverheid aan acute bedreiging bloot stond, wees de Kamer er op, "dat het 
gehele gewas, hoedanig dan ook de belemmeringen, ... nog steeds jaariijks 
door de meekraphandelaren met de meest mogelijke naijver en concurrentie 
ten voordeele van de cultivateurs is opgekocht en bewaard geworden, dik
werf met voordeel, maar ook niet zelden tot hun irnportante schade, zooals 
o.a. met de gewassen van 1816, 1817 en 1818 het geval was, uit hoofde 
van de daarvoor betaalde zeer hooge prijzen en het uitblijven der gewone 
buitenlandsche orders" 1). 

1) G. Arch. Rotterd., Kamer van kooph., portef. 30, no. 19. 
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In 1823, in een request aan de minister van Nationale nijverheid, werd de 
betekenis van de stapelmarkt in het bijzonder ten opzichte van het assorti
ment hoog geprezen. In Nederland kon men vele soorten meekrap verkrij
gen: in de eerste plaats maakte de Wet drie kwaliteitsonderscheidingen -
bedoeld waren krap, gemene en onberoofde - maar bovendien waren deze 
onderscheidingen terug te vinden in tal van varieteiten van het gewas, 
als "roode, bloeiende, gloeiende, gele, blanke, ieder dezer van onderschei
dene waarde, zoodat de fabrikeurs van ieder land op onze markten konden 
aantreffen, wat ondervinding of caprice van het oogenblik voor hen dienst
baar was". Frankrijk, zo rnisprees de Kamer, kende slechts drie soorten, 
en ieder vat van een bepaalde soort was in kwaliteit volmaakt aan het andere 
gelijk 1). Dat het grootbedrijf der textielververij deze eenheid van kwaliteit 
voor grote partijen juist bij uitstek waardeerde en daardoor aan de Franse 
meekrapindustrie een voorsprong bezorgde, was aan de Kamer klaarblijke
lijk volkomen onbekend. 

Kort en duide1ijk vatte de Kamer de betekenis van de stapelmarkt nog 
weer samen in een request aan de koning in 1840, waar het heette: "Niets 
heeft aan onzen handel ten allen tijde zoo veel steun en veerkracht gegeven 
als de zoogenaamde tweede-hand, dat is die nijvere klasse van kooplieden, 
welke van de invoerders koopen om later bij opkomende vraag weder aan 
uitvoerders of verbruikers te verkoopen, en m~stal hun winst zoeken en 
vinden in eene doelmatige behandeling, sorteering en verpakking der 
goederen" 2). 

Met leedwezen maakte de Kamer ook melding van toenemende uit
schakeling van de stapelmarkt, los van de Franse concurrentie. Een groeiend 
gevaar leverden Duitse en Engelse opkopers, "aan welke laatste het over
komen in persoon door de zoo zeer geprotegeerde stoombooten" - ook 
al een bedenkelijke nieuwigheid - "zoo kort en gemakkelijk wordt ge
maakt en die, gelijk de ondervinding ... dagelijks ook in andere inlandsche 
producten bewijst, de hier en elders gevestigde negotie-huizen, die zich 
bepaaldelijk op de comrnissiehandel toelegden, voorbijgaan en dus natuur
lijkerwijze de wortels los, hetzij in balen, ... direct naar Engeland, zonder 
betaling van eenig commissieloon of courtage, verzenden" 3). 

De door de meestoof bereide handelskwaliteiten, die van overheidswege 
werden vastgesteld, vormden een belemmering voor de overgang naar 
modeme fabrieksmethoden. De stapelhandel, die geheel op de officiele 
kwaliteitsonderscheidingen was gespecialiseerd, ondervond hierin nog een 
laatste steun, totdat in 1845 alle overheidsreglementering van het meekrap
bedrijf werd opgeheven 4). De vrees van de Rotterdamse Kamer, dat de 
bedrijfsvrijheid zou leiden tot de invoering van de Franse productiewijze, 
"waardoor bestaande voordeelen te 100r zouden g~an, zoo wat de sor-

1) Id., id., porter. 31, no. 16. 
2) Id., id., porter. 34, no. 397. 
8) Id., id., porter. 31, no. 16. 
&) Zie biz. 123. 
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teering betreft, als wat de wijze van handelen aanbelangt" 1), bleek al 
spoedig niet ongegrond te zijn, al was het verloop van het vernieuwings
proces ook niet geheel gelijk aan hetgeen Frankrijk te zien had gegeven. 
Terwijl op tal van plaatsen hier te lande, zoals wij reeds zagen, meekrap- en 
garancinefabrieken ontstonden, bleven de meestoven, geleidelijk in meerdere 
of mindere mate gemoderniseerd, hun bedrijf voortzetten. Ben verandering 
in de organisatie van de handel ging hiermee gepaard. Door de snel toe
nemende voorkeur, die de textielnijverheid aan het gebruik van garancine 
gaf boven dat van het door de meestoven bereide product, veranderde de 
meekrap van eindproduct tot halffabrikaat. Meer en meer werd de oude 
verfstof als grondstof opgekocht door de garancinefabrieken. Dit geschiedde 
zowel ondershands als op de locale meekrapmarkten van Rotterdam, 
Amsterdam, Goes, Dordrecht, Zierikzee. De garancinebereiding wert! de 
kurk, waarop de meekrapteelt na 1850 dreef 2). Spoedig schoot de nationale 
meekrapteeIt zelfs te kort om in de groeiende behoefte der fabrieken te 
voorzien en ontwikkelde zich ook een levendige invoer van meekrap en 
gedroogde meekrapwortels, uit Zuid-Frankrijk, Italie en de Elzas. 

De Rotterdamse Kamer van koophandel paste zich ten laatste bij de 
veranderde handelsstructuur geheel aan, zoals in-1861 bleek uit een door 
haar gevoerde actie tot opheffing van de bestaande invoerrechten op 
meekrap en meekrapwortels 3), indertijd ingesteld tot indirecte bescherming 
van de nationale stapelmarkt. Deze rechten, verklaarde zij, werken verder
felijk voor de garancine-industrie, "de nieuwe en belangrijke tak van 
vaderlandsche nijverheid, welke reeds in gewone jaren veel meer grondstof 
bezigt, dan onze landbouw en onze stoven leveren". Dat deze actie bij de 
liberale tariefherziening van 1862 succes moest hebben, ligt voor de hand; 
het gehele handelsverkeer in meekrap en verwante producten was voortaan 
van aIle fiscale belemmeringen bevrijd. 

De volledige ontwikkeling van het nieuwe industrie- en handelssysteem 
werd echter verhinderd ten gevolge van de spoedig optredende uitschakeling 
der plan~aardige kleurstof door de synthetisch bereide alizarine. 

HOOFDSTUK VI 

DE OVERHEIDSBEMOEIING MET HET MEEKRAPBEDRIJF 

In de gerechtelijke correctie op de overtreding ener Middelburgse or
donnantie uit het midden van de 14e eeuw hebben wij in een voorafgaand 
hoofdstuk een positief bewijs aangetroffen van vroege overheidsbemoeiing 
met het meekrapbedrijf 4). Deze regeringsbemoeiing heeft zich zonder 
onderbreking uitgestrekt over een periode van bijna vijf eeuwen. 

1) G. Arch. Rotterd., Notulen Kamer van kooph., 17 Maart 1843. 
2) Zie hierv66r, biz. 64. 
3) Id. van kooph., In- en uitg. stukken, 4 Dec. 1861. 
4) Zie hierv66r, biz. 14. 
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Toezicht op de bereiding, controle op de kwaliteit, lag geheel in de lijn 
der middeleeuw$e stedelijke politiek, die, al of niet met behulp van een 
gildenorganisatie, niet aIleen het oog gericht hield op de verzekering van 
een passend bestaan der stedelijke producenten, maar ook het belang van 
de consumenten, zo goed als mogelijk was, trachtte te beschermen tegen 
bedrog en kwade trouw. Of het hoofdmotief tot deze kwaliteitscontrole 
ethisch van karakter was, bevordering van het ideale "ehrentfeste" ambacht, 
dan weI stoffelijk van aard was, bevordering van een ruime afzet der eigen 
producten, is een punt, waarover de meningen uiteen lopeno Bevordering 
van het eerste betekende trouwens tegelijkertijd steun aan het laatste. 

In de landsheerlijke tijd, d.w.z. in de late middeleeuwen en de 16e eeuw, 
namen de welgemeende kwaliteitszorgen voor het meekrapbedrijf een aan
vang. Tijdens de Republiek werd de ordenende waakzaamheid voortgezet, 
met dit verschil, dat de reglementering als regel niet meer uitging van de 
stedelijke overheid, maar van de Staten, in het bijzonder van de Staten van 
Zeeland: de Stadtwirtschaft nam in het meekrapbedrijf de vorm van 
Territorialwirtschaft aan 1). De 1ge eeuw met zijn sterk centraliserende ten
denties bracht de Nationalwirtschaft: gelijke, wettelijke bedrijfsregeling 
voor het gehele land. 

Op grond van deze onderscheiding verdelen wij ons overzicht van de 
overheidsbemoeiing in drie onderdelen: de reglementering in de lands
heerlijke tijd, die gedurende de Republiek en die onder de eenheidsstaat. 

1. De landsheerlijke lijd 

Overheidsvoorschriften voor het meekrapbedrijf uit de 14e eeuw, voor 
welker bestaan, zoals wij zagen, duidelijke bewijzen aanwezig zijn, werden 
tot heden in documentvorm niet gevonden. De oudste keuren en ordonnan
tien hieromtrent, in originali of in copie, dateren uit het midden der 15e 
eeuw; het zijn die van Bergen op Zoom (14412», Zierikzee (1444 3), 1457 4), 
1497 6», Brielle (1445 6», 1494 7», Goes (1450 8», Reirnerswaal (1480 9», 
Kapelle-Biezelinge (1480 10». 

AI deze voorschriften beogen waarborgen te scheppen voor de goede 
kwaliteit van het produkt. Zij hebben zonder uitzondering betrekking op 
de bereidingswijze in de meestoof, terwijl de meeste ook bepalingen bevatten 

1) Buiten Zeeland bestond tijdens de Rep. grote mate van bedrijfsvrijheid. 
2) Caland, Keur, bIz. 25. Zie Bijl. II. 
8) Posthumus, De geschiedenis I, biz. 41S. 
' ) Beremer en De Blecourt, Rechtsbronnen, biz. 36S. 
6) Id., id. , bIz. 379. 
8) De Jager, De rniddeleeuwsche keuren, bIz. 142. 
7) Van Alkemade en Van der Schelling, Beschrijvinge V. d. stad Brielle, bIz. 

11S. 
e, Tegenwoordige Staat X, bIz. 50. 
9) Fruin, Het recht der stad Reimerswaal, biz. 69. 

10) Bijlo, Kroniek, biz. 53. 
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omtrent de teelt van het gewas en zij tenslotte bier en daar ook de handel in 
de reglementering betrekken. Het motief tot deze kwaliteitszorg blijft ge
woonlijk onuitgesproken, maar in een enkel geval, ongetwijfeld typerend 
voor aile andere, wordt het doel afdoende duidelijk geformuleerd, namelijk 
in de ordonnantie van Filips van Bourgondii:i van 1444 voor Zierikzee en 
omgeving, de oudste ordening voor het meekrapbedrijf, die in Zeeland 
voorhanden ligt. De landsheer, die bier het initiatief tot ingrijpen neemt 
v66r de stedelijke overheid, wat in deze tijd een uitzondering is, geeft in de 
aanhef der ordonnantie zijn beweegreden aan: klachten van vreemde 
kooplieden over de Zeeuwse meekrap, die tekort schiet "beyde in craghte 
van verwe ende in andere duechden, die deselve meede sculdich is te heb
ben". Het gevolg hiervan rou zijn dat deze kooplieden van het Zeeuwse 
produkt zouden "vervremden, ... tot grote schade ende affterdeele van 
ons ende den gemeenen oirboir ons yoirs. lands van Zeelant" 1). Duidelijker 
kan het nauwelijks gezegd worden: ingrijpen is nodig om in het belang 
van het eigen gebied de regelmatige afzet te verzekeren; de ordonnantie 
vertegenwoordigt een vorm van regionale welvaartspolitiek. 

Hetzelfde document biedt ons gelegenheid de blik te richten op een unieke 
vrijheidsbeperking, die de middeleeuwse overheid het boerenbedrijf ter 
zake van de meekrapteelt heeft opgelegd, een binding, die in het bijzonder 
in Zeeland tot het begin van de 1ge eeuw heeft voortgeduurd. In verband 
met de klachten van de vreemde kooplieden over de kwaliteit van de Zeeuw
se meekrap bepaalde Filips van Bourgondii:i namelijk, dat men van stonden 
aan "geen meede en delven sal voir Sints Gillisdage, dats te weten den eersten 
dach van September... noch vier in die stoven (sal) steken voor Sinte 
Michielsdage" (29 Sept.). Voor en na is deze vaststelling van de begin
datum van de meekrapcampagne, waarbij niet de minste rekening werd 
gehouden met bijzondere weersomstandigheden, als een hinderlijke be
knotting der boerenvrijheid beschouwd. 

De hertog had voor deze maatregel echter twee belangrijke redenen: 
a . te vroeg delven schaadt de kleurkracht van het produkt, "mits (= over
mits) dat sy heur volle terminacie niet en heeft", b. v66r September behoren 
de meedelvers aan de dijken te werken, "updat dieselve weI onderhouden 
mogen worden". Heeft het laatste argument in de loop der eeuwen zijn 
betekenis geheel verloren, van het eerste is in de 1ge eeuw de juistheid 
wetenschappelijk bewezen. De vorming der alizarine, het kleurend bestand
deel der wortels, neemt eerst sterk toe, wanneer deze hun volle wasdom 
verkrijgen 2), een stadium, dat echter bij de verschillende varieteiten nog 
al uiteen loopt. 

De stedelijke meekrapkeur van Bergen op Zoom van 1441, de oudste, 
die in Nederland ter beschikking staat, bevat een soortgelijke beperking 
van de oogsttijd, al is de regeling bier iets soepeler: "niement sal laden 

1) Posthumus, De geschiedenis I, biz. 418. 
2) Decaisnes, Recherches anatomiques, biz. 35. 
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meede omme te droeghen voir Onse Yrouwendach Assumpcio" (15 Aug.). 
Reimerswaal (1480) noemde deze datum als begintijd voor het ontsteken 
der vuren in de stoven. Of men in deze en andere gevallen ervaring had op
gedaan omtrent het verband tussen de kleurkracht van het eindprodukt 
en de oogsttijd van de wortels, zou betwijfeld kunnen worden, daar men 
in latere eeuwen plaatselijk met deze relatie geen rekening hield. Niet on
waarschijnlijk is het, dat dergelijke reglementeringen door de verschillende 
overheden van elkander werden overgenomen; wij wezen er reeds op, 
dat de bedoelde beperking van de boerenvrijheid in Vlaanderen reeds in 
de 14e eeuw bestond. 

Een soortgelijk verband tussen kleurkracht en ouderdom van de wortels 
vinden wij ook gelegd in het voorschrift van enkele middeleeuwse keuren, 
waarbij de oogst van eenjarige mede verboden wordt: "aIle meede, die men 
delven sal, sal tenminsten out wesen twee zomeren" 1). Van overtredingen 
te dezer zake vdbden wij overigens voor latere jaren slechts zeer zelden 
enige aanwijzing. 

Van meer ingrijpende aard, zowel voor de telers als voor het stoof
bedrijf, was de beperking van het aantal handelssoorten, dat de boeren 
uit hun wortels mochten doen bereiden. Van de in de loop der geschiedenis 
voorkomende handelssoorten gaven wij reeds in hoofdstuk IV een over
zicht 2). Hoewel de aldaar genoemde soorten en kwaliteiten - met uit
zondering van krap en gemene een en een, en een en twee - reeds in de 
middeleeuwen geen onbekenden waren, werden plaatselijk enkele dezer 
handelssoorten niet bereid. Terwijl Bergen op Zoom b.v. in 1441 aan het 
product onberoofde een maximale verontreiniging toestond van 6% , 

werd deze handelssoort in de keuren van Brielle (1445) en Zierikzee (1457) 
nog niet genoemd en beperkten zich daar de gekeurde soorten tot krap 
twee en een, gemene twee en een, en korte mede, waaronder men, zoals we 
reeds zagen, het beste deel van het afvalproduct verstond. In latere eeuwen 
verdween de benaming korte mede en werden alle afvalproducten onder 
de naam mullen, soms ook van bullioen in het handelsverkeer gebracht. 

Merkwaardige, weinig efficiente eisen werden door de middeleeuwse 
keuren aan de vier genoemde handelssoorten gesteld, kwaliteitsvoorwaar
den, die overigens gedurende vier eeuwen niet wezenlijk gewijzigd zijn, 
treffend bewijs van de conservatieve geest, die het Hollandse meekrapbedrijf 
voor en na beheerst heeft. Als voorbeeld dezer eisen ontlenen wij aan de 
keur van Bergen op Zoom (1441) : "item sal men crappe reeden, dair niet 
meer eerden inne wesen en sal dan twee ponde int hondert". Krap twee 
en een was dus van goede kwaliteit, indien de verontreiniging met zand 
en aarde niet groter was dan 2%, Voor de overeenkomstige gemene was dit 
percentage 8, voor onberoofde 6 en voor korte 9. Indien de verontreiniging 
groter dan 9 :Y. was, werd het product beschouwd als bullioen. In hoofdzaak 

1) Caland, Keur, art. II, biz. 29; Bezemer en De Blecourt, Rechtsbronnen, 
biz. 369. 

2) Zie biz. 47 e.v. 
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stemden in de andere keuren de toegestane percentages met die van Bergen 
op Zoom overeen. 

De voornaamste oorzaak van de nooit ophoudende klachten der verbrui
kers over de kwaliteit was gelegen in de omstandigheid, dat de kwaliteits
beoordeling door de overheid niet identiek was met die door de consument. 
De laatste beoordeelde de kwaliteit naar de kleurkracht van het product, 
het kleurend effekt op bet weefsel. Dit criterium werd slechts ten dele gedekt 
door de graad van verontreiniging, waartoe de kwaliteitseis der overheid 
zich bepaalde. Zo kon het gebeuren, dat een handelssoort, die aan de eisen 
der overheidskeur voldeed, een teleurstellend resultaat gaf in de ververij. 
Veel ernstiger waren echter de klachten die voortvloeiden uit de omstandig
heid, dat een nauwgezette controle op de overheidsbepalingen vaak te 
wensen overliet, eensdeels doordat de personen, met de controle belast, 
soms weinig deskundig °en niet geheel betrouwbaar waren, anderdeels 
doordat hun slecbts gebrekkige hulpmiddelen bij de uitoefening van hun 
taak ten dienste st.>nden. 

Dit brengt ons op het netelig terrein van keuring en keurtekens. In de 
oudste keuren en ordonnantien is reeds sprake van controle op de door de 
overheid gestelde kwaliteitseisen. Keurmeesters, waardijns, gezworenen of 
vinders waren namens de stedelijke besturen met deze taak belast. Zij badden 
in eerste instantie vast te stellen, of de graad van verontreiniging het toe
laatbare percentage overschreed. Tot dit doel werd met behulp van een 
cylindrische lepelboor een kleine hoeveelheid meekrap uit de gesloten zakken 
of vaten geboord, waarna de keuring een aanvang kon nemen, eeuwenlang 
naar twee methoden: de wasproef en de mondproef. Bij de eerste werd 
door herhaalde wassingen het zand afgezonderd en hiervan door vergelij
ken de wegingen het percentage bepaald. Deze proef vereiste grote accura
tesse en was zeer tijdrovend, zodat dikwijls volstaan werd met de mond
proef, waarbij, naar het heette, de ervaren keurmeester bij het kauwen van 
een kleine hoeveelheid meekrap de mate van zandvermenging kon bepalen. 
Indien de uitkomsten van de controle met de gestelde overheidseisen over
eenkwamen, volgde "de teykeninge" der balen, d.w.z. dat deze van de 
voorgeschreven keurmerken werden voorzien. 

Een nadere beschouwing dezer keurtekens leert ons, dat zij volkomen 
passen in het kader van het middeleeuwse merkenrecht, dat een belangrijk 
deel van het toenmalige handelsverkeer regelde. Eberstadt, die de betekenis 
en het systeem dezer merken ontdekte, onderscheidt in het algemeen drie 
verkeersmerken 1): a. Het controle-merk (Priifungszeichen), het teken, dat 
het product een bepaalde controle op de kwaliteit gepasseerd is. Hierop 
hadden in het meekrapbedrijf betrekking de aanduidingen op de zakken: 
onberoofde, krap, gemene, · enz. Deze keuring was echter niet overal even 
streng en betrouwbaar, zodat het voor de koopman op de verre markt van 
belang was te weten, in welke plaats het product aan de keur onderworpen 

1) Eberstadt, Das franzosische Gewerberecht, bIz. 188. 
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was geweest. Hieraan werd tegemoet gekomen door: b. Ret herkomstmerk 
(Rerkunftszeichen). Op de jaarmarkt van Bergen op Zoom verkocht Gillis 
van Raemstede op 16 Mei 1442 6000 pond nieuwe meekrap " ter Tholen 
gereet ende gecoert" 1). Enige weken later verkocht hij 4000 pond krap 
" te Reymerswale gecoert" 2). Ret voldoen aan de controle-keuren van beide 
plaatsen werd blijkbaar als een aanbeveling beschouwd voor uitstekende 
kwaliteit. De meekrapkeuren van Tholen en Reirnerswaal, die in 1442 
gelding moeten hebben gehad, zijn helaas niet bewaard gebleven. 

Iedere stad van herkomst, die op haar goede naam prijs stelde, moest in 
haar eigen belang zorg dragen, dat haar product op de verre markt kenbaar 
was. De stedelijke keur van Bergen op Zoom bepaalde dan ook in 1441, dat 
geen mede de stedelijke stoof zou verlaten, "eer sy geteykent es metter 
stad teykene" (art. XI). 

Door dit stedelijk teken op de balen, later op de vaten, verklaarde de 
stad van herkomst zich tegenover de vreemde koper of consument verant
woordelijk voor de door het controle-teken aangegeven kwaliteit. De ver
klaring hiervan formuleerde Eberstadt aldus: "Im Verkehr nach aussen 
verschwindet der einzelne Meister .. . nahezu vollstiindig; der Kaufer 
kennt und schatzt irn Wesentlichen nichts weiter als die Ware einer ganzen 
Stadt" 3). Ret verantwoordelijkheidskarakter van het herkomstteken komt 
ook duidelijk uit in art. XN van de Bergen op Zoomse keur: indien een 
koopman meekrap koopt, die volgens de stadskeur bereid en "geteykent" 
is en hij zou het bewijs overleggen, dat het product niet aan de gestelde eisen 
voldeed, "so soude de stad van Berghen hem dat oprechten ende beteren 
(vergoeden)". In nagenoeg gelijke bewoordingen gaf Reimerswaal (1480) 
dezelfde garantie 4). 

Verklaarde de middeleeuwse stad zich tegenover de koper verantwoorde
lijk voor de aangeduide kwaliteit, op haar beurt nam zij verhaal op de stede
lijke producent. Riertoe diende: c. Ret meesterteken (Raftungszeichen), 
een merk van de individuele producent, in het gildenambacht dat van de 
meester, in de huisindustriele lakennijverheid dat van de ondernemer of 
drapenier. 

Ook het meekrapverkeer kende dit meesterteken. Door de bijzondere 
organisatie van bet meekrapbedrijf, waarbij de bereiding der wortels zonder 
tussenkomst van de eigenaars in de meestoof geschiedde, en de keuring 
door min of meer officieIe stedelijke beambten plaats yond, was er aan
vankelijk twijfel, op wie de stad haar scha, in geval van betaling van schade
vergoeding aan vreemde kopers, zou kunnen verhalen. Aanvankelijk schij
nen de stoven, althans de stoofmeesters 5) of de keurrneesters, aansprakelijk 

1) G. Arch. Bergen op Zoom, Rentbrieven en recognities, R 281, fol. 17. 
2) Id., id., fol. 22. Verg. Smit, Bronnen, no. 1791 en 1955; Sneller en Unger, 

Bronnen I, no. 471. 
3) Eberstadt, t.a.p., biz. 204. 
4) Fruin, Het recht der stad ReimerswaaI, bIz. 69, art. 18. 
6) De stoofmeester was de bedrijfsIeider, later de droger genoemd. Hij was 

verantwoordelijk voor de bereiding der gevraagde handeIssoorten. 
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te zijn gesteld, waarom als "meesterteken" op de balen het stoofmerk ge
plaatst moest worden. "Niement en sal vermogen eenige gereede meede 
uit syn stove of molen te doen of laten doen, dan tensy deselve alvorens 
geteykent sy met... der stoofmeesters teyken" 1). Een en ander was in 
overeenstemming met wat reeds in de 14e eeuw uit Vlaanderen wordt 
gemeld: "les balles de garance recevaient trois signes: la marque du moulin, 
l'enseigne de la garance, l'enseigne de la ville" 2). 

Waarschijnlijk als gevolg van de listige manieren, waarop door of namens 
de eigenaars der wortels de keurmeesters bij het verrichten van hun taak 
om de tuin geleid werden, ontstond hier en daar de gewoonte Cle verant
woordelijkheid op de eigenaars te schuiven. Terwijl de keur van Bergen op 
Zoom (1441) nog alleen vermeldt, dat eventuele door de stad te vergoeden 
schade op de deken en de gezworenen, dus op de keurmeesters, verhaald zal 
worden, voegt die van Reimerswaal (1480) hier nog aan toe: "ende die 
koermeesters sullen die schade weder verhalen an degenen, die de meede 
toebehoorde" (art. 18). Tot grotere zekerheid van de nakOIning hunner 
verplichtingen waren de reders plaatselijk soms zelfs verplicht bij de aan
vraag tot keuring van hun product borgen te stellen 3). 

In verband met dit alles was het voor de meekraphandel nodig, dat als 
meester- of "Haftungs"-merk niet aileen het stoofteken werd vermeld, 
maar tevens de naam of het teken van de oorspronkelijke eigenaar of reder 
van het product. Dit bracht het aantal keurmerken in dit bedrijf op vier: 
dat van de kwaliteit, dat van de stad van herkomst, dat van de stoof en dat 
van de reder. 

Thans is de zin duidelijk van sommige formuleringen in middeleeuwse 
handelstransacties, waarbij, blijkbaar als bijzondere aanbeveling, sprake is 
van vier keuren. Door het gerecht van Bergen op Zoom werd in 1476 een 
handelstransactie geregistreerd betreffende de verkoop aan een koopman uit 
Norwich van veertien balen mede, "geheeten crappe van den vier 
keuren" 4). Bij een andere gelegenheid werd een transactie opgetekend van 
"meede,te wetene de twee derde deel crappe ende 't derde derdendeel 
ghemein, van den vier keuren" 5). 

Behalve over te hoge zandpercentages werd voor en na geklaagd over 
valse pakkingen of z.g. tweepakkigheid. Hieronder verstond men, dat de 
balen geen homogene inhoud hadden. In een baal krap b.v. werd een laag 
van mindere kwaliteit gestort: gemene of korte mede, eventueel zelfs mul. 
De keurmeesters konden het kwaad moeilijk constateren, daar zij niet meer 
dan drie proefboringen in een baal mochten verrichten 6), zodat de kans 
groot was, dat de verboden laag niet door de boor getroffen werd. De be-

1) Bijlo, Kroniek van Kapelle-Biezelinge, biz. 56. 
2) Espinas, La draperie II, biz. 357. 
3) De Tegenwoordige Staat X, biz. 50; Caland, Keur, biz. 34. 
4) Smit, Bronnen I, no. 1794; verg. id., id., no. 1889; id., II, no. 18,67 en 118. 
5) G. Arch. Bergen op Zoom, Rentbrieven en recognitien R 288, fol. 12v, 13. 
6) Fruin, Reimerswaal, biz. 69, art. 13. 
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naming tweepakkigheid, plaatselijk werd ook van "tweepacky" gesproken. 
schijnt eerst op het eind van de 15e eeuw opgekomen te zijn (Zierikzee 
1497). Bergen op Zoom (1441) en Reimerswaal (1480) kenden de benaming 
waarschijnlijk nog niet, maar het kwaad werd daar onder de volgende be
woordingen bestreden: "item sal men aIle balen alleens gelijcke maken tussen 
de vier garnieren-". Zoals reeds in hoofdstuk I is opgemerkt, heeft men onder 
de garnieren de hoeken der balen te verstaan. De zakken moesten dus van 
hoek tot hoek een gelijke, homogene inhoud hebben. 

Ernstiger nog dan de tweepakkigheid was het kwaad der vervalsing, waar
bij de frauduleus toegevoegde stof uit bruine okeraarde, gestampte dak
pannen, enz. bestond, stoff en die het kleurbad van de ververs bijna geheel 
bedierven. Hier trad de rniddeleeuwse overheid met de s,trengste straffen 
op: "waert, dat iemand valsch goet reede, twelc God verhuede, meede ofte 
bullioen, dat soude men bernen". Behalve dat de eigenaar zijn product aan 
de vlammen zag prijs gegeven, moest hij vaak ook nog een bepaalde boete 
betalen, terwijl voorts de dader en ook degenen, die het "wetende gedoecht 
ende verswijght", ten eeuwigen dage uitgesloten werden van de uitoefening 
der mee-nering in de stad en haar vrijheid 1). 

Wij zijn hiermee op het gebied der sancties gekomen. In het algemeen gold 
de regel, dat de eigenaar een zekere boete moest betalen, indien een door 
hem -ter keuring aangeboden handelssoort niet aan de gestelde eisen van 
zuiverheid voldeed, maar dat hij dan nog weI het naast-Iagere keurmerk 
kon verkrijgen. Voldeed het aangeboden product ook niet aan de eisen 
dezer mindere kwaliteit, dan werd een zwaardere boete opgelegd, terwijL 
geen enkel keurmerk verleend werd en bovendien van elke afgekeurde baal 
een of meer hoeken (garnieren) afgesneden werden (Bergen op Zoom. 
Reimerswaal, KapeIle). 

Zierikzee paste dit afsnijden der garnieren niet toe, hoewel de controle 
aldaar weI zo streng te achten was als die in de andere genoemde plaatsen. 
Het ter keuring aangeboden product had namelijk zonder meer aan de ge.. 
stelde eisen te voldoen; zo niet, dan weed geen enkel keurmerk verleend, 
terwijl de eigenaar beboet werd. Deze regeling zal als een scherpe prikkel 
gewerkt hebben. Men kon te Zierikzee in zake de keuring niets riskeren, 
omdat het alternatief van een naast-Iager keurmerk ontbrak. Dit zelfde 
systeeIfl werd ook in Brielle (1445) toegepast 2). 

Ook anderszins genoot het keurmerk van Zierikzee een goede reputatie. 
In 1457 werd aldaar bepaald, dat jaarlijks uit het Sint Lievensgilde, waarin 
de stoofmeesters en de meekrapreders georganiseerd waren, zes gezwo
renen gekozen zouden worden, die onder leiding van hun deken "uit den 
gerechte" met de functie van keurmeester belast werden. Zij waren ter 
zake kundig, want aan hun verkiezing was de voorwaarde verbonden, dat 
ze daadwerkelijk aan het bedrijf deel namen. De zaakkundige keuring te 
Zierikzee was van meer dan plaatselijke betekenis, omdat aIle van Schouwen 

1) Fruin, ReimerswaaI, bIz. 69, art. 7. 
2) De Jager, Middeleeuwse keuren, bIz. 142, art. 5. 
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en Duiveland uit te voeren meekrap aan de keur van Zierikzee onderworpen 
was, een voorrecht, dat Filips van Bourgondie reeds in zijn genoemde or
donnantie van 1444 aan de stad had verleend, in welk privilege zij door 
Karel V in 1531, althans voor Schouwen werd bevestigd 1). 

Fraude ter zake van tweepakkigheid werd in de landsheerlijke tijd ge
straft met een geldboete, hetgeen met bijna aIle overige overtredingen der 
voorgeschreven we~kwijze eveneens het geval was. Wij herinneren hier nog 
aan het reeds genoemde, algemeen voorkomend gebod, bij het droogproces 
in de meestoof hout of houtskool te gebruiken 2). Dat deze werkwijze in 
het bijzonder gericht was tegen de aanwending van de ziltige darinc-turf, 
vinden wij bewezen in een keur van Zierikzee van 1516, waarbij bepaald 
werd, dat in geheel Schouwen niemand reden zou "met darry, maar aIleen 
met houdt ofte covelen". Overtreding werd gestraft met 20 ponden Vlaams, 
en hij, die zich in deze aan herhaling schuldig maakte, zou gedurende een 
jaar geen meekrap mogen reden 3). 

In Kapelle (Zuid-Beveland) was het gebruik van darinc-turf niet uitdruk
kelijk verboden en ook niet zonder meer toegestaan. De keuze der brand
stof was aan de prudentie van de keurmeesters overgelaten. Overtreding 
van hun aanwijzing werd echter gestraft met een boete van 2 ponden Vlaams. 

Geldboeten werden eveneens opgelegd, indien de balen van krapmede en 
gemene niet van gelijke of nagenoeg gelijke grootte waren. Zoals gewoonlijk 
vinden wij ook hier geen motivering vermeld. Het voorschrift moet echter 
in verband hebben gestaan met de bereidingswijze twee en een, waarbij twee 
derde deel van een zekere hoeveelheid wortels, als krap bereid, tegen een 
hogere prijs verkocht werd dan het resterende een derde, dat de kwaliteit 
gemene vertegenwoordigde. Door de balen der gemene kleiner te maken 
dan die van de krap trachtte de oneerlijke reder een geringere hoeveelheid 
van zijn totaal-product tegen de lagere prijs te verkopen, dan de voorge
schreven bereidingswijze twee en een toeliet. Voor idealisering van de mid
deleeuwse handels- en nijverheidsmoraal biedt het meekrapbedrijf weinig 
goede gronden. 

2. De tijd der Republiek 

Terwijl het meekrapbedrijf in de landsheerlijke tijd bijna zonder uit
zondering gereglementeerd werd door de stedelijke besturen, verschoof de 
ordenende werkzaamheid onder het staatkundig bestel der Republiek meer 
en meer naar het naast-hoger bestuurslichaam, dat der Staten, althans in 
de provincie Zeeland, waar het bedrijf tot de "principale neringen" werd 
gerekend. In Holland nam de bereiding relatief een veel minder belangrijke 
plaats in, waardoor de kans om tot een gewestelijke regeling te komen, 

1) Van der Weijde, t.a.p. biz. 75. Voor Duiveland: Keur, De fam. Keur, biz. 10. 
2) Zie biz. 45. 
3) Bezemer en De Biecourt, Rechtsbronnen, biz. 316, art. 5. De gedrukte tekst 

geeft ten onrechte covelen voor cooelen. 
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mede gezien de rivaliteit tussen de samenstellende delen van het provinciaal 
bestuur, veel geringer was. 

Hoewel de Staten van Holland op het verzoek der ververs reeds in 1611 
een protest tot de Raad van Breslau richtten over toenemende vervalsing 
der Silezische meekrap 1), zijn meer ingrijpende maatregelen ter bescherming 
van het meekrapbedrijf in dit gewest, hoewel door Zeeland en Rotterdam 
meer dan eens bepleit, steeds achterwege gebleven. Om dezelfde redenen 
was ook de kans op een bedrijfsregeling voor het gehele land uiterst gering. 
Maatregelen van de Staten-Generaal op meekrapgebied vormden dan ook 
een hoge uitzondering. Hierin schuilt tevens de verklaring, waarom het 
meekrapbedrijf in het Generaliteitsland Noord-Brabant niet aan een al
gemene bedrijfsbemoeiing onderworpen is geweest. 

Het eerste ingrijpen van de Staten van Zeeland was door de omstandig
heden volkomen gerechtvaardigd. Het geval lag buiten de competentie der 
steden. In de Statenvergadering van 13 Maart 1624 rapporteerde de ge
deputeerde van Middelburg n.1., dat bij zijn principalen ongerustheid ge
rezen was naar aanleiding van berichten over belangrijke bedijkingen in 
Engeland door Zeeuwen en Hollanders, die tevens doende waren in de nieu
we inpolderingen de meekrapteelt in te voeren, "welke altyt geweest is een 
van de hoofdteelagien van dese landen". Middelburg had zelfs gehoord 
over de uitvoer van ploegen en andere werktuigen "totte teelagie dienende, 
alles in praejuditie van deze provincie" 2). 

Deze mededelingen leidden nog dezelfde dag tot de uitvaardiging van een 
plakkaat, waarbij, onder bedreiging met zware straifen, de uitvoer uit de 
provincie verboden werd van meekrapkiemen, ongedroogde en ongebroken 
worteIs, "aIsmede (van) ploegen, eggen ende andere instrumenten, totten 
landbouw noodich" 3). Tegelijkertijd werd besloten er op aan te dringen, 
dat hetzelfde verbod ook uitgevaardigd zou worden door de Staten-Gene
raal, of weI "ten minste" door de Staten van Holland. Het is duidelijk, 
dat de Zeeuwen wilden voorkomen, dat het plantmateriaal en de werk
tuigen mogelijk vanuit het Brabantse of het Hollandse meekrapgebied hun 
weg naar Engeland zouden vinden. Het zal hun dan ook voldoening ge
geven hebben, dat binnen een maand de Staten-Generaal aan hun wens 
tegemoet kwamen en het uitvoerverbod voor de gehele Republiek uitvaar
digden 4). 

Uitvoerverboden als het bovenstaande vormden een algemeen voor-

1) Van Zurek, Codex Batavus, biz. 497. 
2) Notulen Staten van Zeeland, I3 Maart 1624. Deze berichten hielden waar

schijnlijk verband met de droogmakingsplannen van uit~estrekte moerasge
bieden in Midden-Engeland en het Theemsgebied onder leiding van verschillende 
Nederlanders, o.a. van C. Vermuyden, afkomstig uit het meekraptelende Tholen 
(Zie Harris, Sir Cornelius Vermuyden, biz. 178 en Korthals Altes, Polderland 
in Engeland, bIz. 35, 43). 

3) Groot Placaetboek IV, biz. 1039. 
') Id. I, biz. 1164 (17 April 1624). Zie Bijl. IV. 
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komend onderdeel van de mercantilistische handelspolitiek van de zeven
tiende eeuw. In de Republiek, waar de belangen van de intemationale handel 
de politieke to on aangaven, vonden mercantilistische beschermingsmaat
regelen in het algemeen en ten opzichte van de landbouw in het bijzonder 
geen gunstig klimaat en de Staten-Generaal zouden zich waarschijnlijk 
weinig of niet om de uitvoer van meekrapkiemen e.d. bekommerd 
hebben, als hier niet tevens het belang van de handel op het spel had 
gestaan, het monopolie van de meekrapstapel. 

In de aanhef van het plakkaat formuleerden de Staten op voorbeeldige 
wf i.e het motief tot de maatregel als een toepassing van de elders algemeen 
ge- olgde mercantilistische politiek, waarmee tegelijkertijd de onvriendelijke 
ka 1t van het besluit tegenover Engeland enigszins bemanteld werd. Wij 
lel.!n daar namelijk, dat het tot de taak van een goede overheid behoort 
de onderdanen te verrijken met welvaren en nieuwe bestaansmiddelen, 
bovenal echter de bestaande welvaart te handhaven, opdat de ingezetenen 
in staat zullen zijn de regering geldelijk te steunen. Nu door de uitvoer van 
kiemplanten en landbouwwerktuigen de nering van de meekrap, "sinds 
immemoriale tijden .. . door Godes segeninge met vernuft van de onder
danen geluckelijk beoefent", van ons vervreemd dreigt te worden, zo 
achten de Staten zich verplicht voorzieningen te treffen en de bedoelde 
nering voor de ingezetenen zo veel doenlijk te conserveren, "opdat sy des 
te beter gestaet mogen wesen, nevens andere onderdanen, te dragen de 
lasten van de gemeene defensie tegen het ghewelt van den koningh van 
Spangien". 

Voor wat de landbouwwerktuigen betreft, is het landelijk uitvoerverbod 
gehandhaafd tot het jaar 1816, dat voor kiemplanten werd eerst opgeheven 
in de tariefwet van 1845. Overigens bleef tot in de tweede helft van de 
17e eeuw de regeling van het meekrapbedrijf voorbehouden aan de stedelijke 
besturen. In 1622 arresteerden burgemeesters en schepenen van Goes nog 
opnieuw een uitvoerige ordonnantie voor het bedrijf, waarin alle voor
schriften, die we uit de middeleeuwen kennen: op het delven, op de keuring, 
op de tweepakkigheid, op de vervalsing enz. samengevat werden tot cen 
geheel van 36 artikelen 1). Niettemin werd er plaatselijk de hand gelicht 
met de handhaving van de kwaliteit, want in 1662 delibereerden de Staten 
van Zeeland over klachten van in Zeeland plaats gevonden hebbende ver
valsingen door "eenige baetsoeckende en ontrouwe personen". Het werd 
daarom no dig geoordeeld enkele algemene voorschriften voor de gehele 
provincie te geven, precies op dezelfde gronden, waarop reeds in 1441 
Filips van Bourgondie zijn ordonnantie voor Schouwen en Duiveland had 
uitgevaardigd: bescherming van de kooplieden en het behoud van het 
Zeeuwse meekrapbedrijf "bij haer oude fleur ende reputatie". 

In het uitgevaardigde plakkaat werd opgetreden tegen vervalsing en tegen 
het te vroeg delven en reden 2). Tot het treffen van nieuwe, meer afdoende 

1) Van der Kloot Meyburg, Bijdrage, biz. 114. 
B) Groot Placaetboek II, biz. 3039 (8 Juli 1662). 
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maatregelen dan die der middeleeuwse stedelijke besturen, waren de Staten 
echter niet in staat: vervalsing en "deteriorering" werden, evenals twee 
eeuwen te voren reeds in Bergen op Zoom, Zierikzee, Reimerswaal en 
Kapeile het geval was geweest, gestraft met verbranding van het product 
en een zware geldboete van 50 ponden Vlaams voor de "reeders ofte 
autheurs" (= daders). Ook de handel schijnt aan het kwaad niet vreemd 
te zijn geweest, want er werd tevens bepaald, dat degene, die vervalste 
mede verkocht zonder nochtans aan de vervalsing schuldig te zijn, zich 
een boete van 25 ponden Vlaams op de hals haalde. Ais begindatum voor 
het delven werd 1 September genoemd, de meest ver-gaande beperking, 
die wij in de middeleeuwen ontmoetten. Het stoken der vuren in de 
meestoven mocht niet plaats hebben veer 15 September, op de datum 
van Sint Michielsdag (29 Sept.) na, die door Filips van Bourgondie in 
1444 genoemd werd, de strengste regeling, die sedert de 15e eeuw was 
voorgekomen. 

Eenmaal met het toezicht op de kwaliteit begonnen, zag de Zeeuwse 
overheid zich verplicht op de ingeslagen weg voort te gaan. Een in 1671 
aan de Staten gezonden request, waarbij "tegens de frauden, die in de 
mee werden gepleeght", maatregelen werden verzocht 1), gaf aanleiding 
tot de uitvaardiging van een ampliatie op het plakkaat van 1662, waarvan 
de inhoud enig licht werpt op de voorkomende misstanden 2). Niet zonder 
enige verwondering ontdekken wij, dat er niet-gekeurde meekrap in de 
handel gebracht werd door het ontbreken van keurmeesters. Binnen 
veertien dagen hadden thans de besturen van aile steden en dorpen, waarin 
meestoven gevestigd waren, de verplichting in deze ontoelaatbare toestand 
te voorzien door het aansteilen van "eenige getrouwe en bequame per
sonen". 

Tegelijkertijd werd bepaald, dat het wegen der balen voortaan zou ge
schieden met geijkte gewichten in plaats van met stenen, wat ook al geen 
hoge indruk wekt omtrent strenge zakelijkheid bij de keuring. Voor het 
eerst ontmoeten wij hier de verplichting om naast het keurmerk ook het 
jaar der bereiding op de balen te vermelden, een voorschrift, dat tot aan 
het einde der overheidsbemoeiing gehandhaafd is gebleven. Het was 
bedoeld als een waarschuwing voor de kopers in verband met het terug
lopen van de kleurkracht van al te lang bewaarde meekrap. 

Op voorstel van Zierikzee werd een maand later nog een Nadere ampliatie 
op het plakkaat van 1662 uitgevaardigd 3). Deze bracht gewestelijke eenheid 
in het tot nu toe nog plaatselijk varierende aantal handelssoorten en in de 
keuringseisen, die aan iedere soort gesteld dienden te worden. Van een 
algemene keurverplichting vormde de gelijkheid van kwaliteitseisen de 
logische consequentie. Alleen de bereiding en de keuring van drie handels-

1) Notulen Staten van Zeeland, 28 Sept. 1671. 
2) Bijlagen tot de Notulen van de Staten van Zeeland, 29 Sept. 1671. 
8) Id., 31 October 1671. 
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soorten was toegestaan: krap twee en een, gemene twee en een, en 
onberoofde. De onderscheiding korte mede, die wij in de landsheerlijke 
tijd vrij algemeer. ontmoetten, blijkt in deze tijd vervailen te zijn. Alles 
wat niet aan de eisen van een der drie genoemde kwaliteiten voldeed, 
was, onder welke naam ook, als afval te beschouwen en ontving geen 
keurmerk. 

De eis van zuiverheid, die aan de krap gesteld werd, was even streng 
als die van de middeleeuwen (hoogstens 2 % zand en aarde). De normen 
voor de beide andere soorten waren echter verzacht. Voor onberoofde, 
die in Bergen op Zoom in 1441 slechts 6 %' aarde mocht bevatten, was 
thans 8 % toegestaan, terwijl voor gemene, waarvan in de middeleeuwen 
de verontreiniging slechts 6 it 8 % mocht bedragen, nu zelfs 12 0/0 ge
tolereerd werd, een aanmerkelijke matiging der eisen, die niet zal nagelaten 
hebben klachten over de kwaliteit levendig te houden. Indien het product 
aan de voorgeschreven zuiverheid niet voldeed, werd de eigenaar gestraft 
respectievelijk met geldboeten, met het afsnijden van de vier gamieren 
(hoeken) der zakken of met verbranding van het product, ailes naar mate 
der tekortkoming. In de middeleeuwen zagen wij deze verbranding aileen 
toegepast bij vervalsing. 

Betroffen de genoemde plakkaten aileen de zorg voor een eerlijk handels
verkeer, de veiligstelling van de goede reputatie van het product en van het 
productiegebied, op het eind van de 17e eeuw bleken de Zeeuwse Staten 
tot een veel dieper ingrijpende ordening van het agrarische leven bereid 
te zijn, namelijk tot een directe regeling van de productie. Klachten uit 
de kringen van landbouwers en meekraphandelaars over lage marktprijzen 
als gevolg van "groote abondatie" der voorraden hadden Gecommitteerde 
raden bewogen een voorstel bij de Staten in bespreking te brengen, de 
meekrapteelt voor een jaar te verbieden, ten einde tot een zekere valori~atie 
te komen. De Staten namen het voorstel aan, echter onder deze restrictie, 
oat de Staten van Hoiland hetzelfde verbod zouden uitvaardigen, of weI 
oat de betrokken producenten aldaar de beperking vrijwillig zouden toe
passen 1). Toen na een maand van de zijde van Hoiland geen van de beide 
gevraagde toezeggingen was ontvangen, werd besloten het reeds aange
nomen verbod niet uit te voeren. Door een spoedig optredende prijsstijging 
verloor het vraagstuk trouwens aile actualiteit . 
. Dat Zeeland zich niet zonder medewerking van Holland in het valorisa

tie-avontuur stortte, lijkt verstandig, daar het ontwerp-teeltverbod ogen
blikkelijk beantwoord werd met een actie van een aantal consumenten om 
zich tegen een eventuele prijsstijging te dekken. Reeds op 28 April 1690 
sloten namelijk de ververs van Leiden een contract met een aantal meekrap
handelaars en -reders uit Amsterdam, Rotterdam en het eiland Voorne, 
waarbij de laatsten beloofden om van 1 Mei 1690 tot 1 Mei 1691 al de 
.door de ververs benodigde meekrap - "soo crappe en onberoofde, ge-

1) Notulen Staten van Zeeland, 24 Maart en 25 April 1690. 

ECON.-HIST. JAARBOEK xxv 7 
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meene en corte" - te leveren tegen geen hogere prijzen, dan zij "op huyden 
tot Amsterdam en Rotterdam vercocht worden" 1). 

De poging van 1690 om ook de Staten van Holland tot productie
beperking te bewegen, is dus op niets uitgelopen. Enkele jaren later werd 
van andere zijde getracht deze Staten en eventueel ook de Staten-Generaal 
in de regeling van het meekrapbedrijf te betrekken. In 1696 wendden een 
aantal meekraphandelaars zich in een request tot de vr6edschap van 
Rotterdam naar aanleiding van menigvuldige en ernstige klachten, zowel uit 
den vreemde als uit het eigen land, over de afnemende kleurkracht van de 
meekrap. Volgens requestranten stond het voortbestaan van het bedrijf 
op het spel, een bestaanstak van "onbedenckelijk groote importantie voor 
dese landen in het algemeen en voor dese stad in het bijzonder". Zij weten 
de achteruitgang aan vervalsing in de stoven en aan vermenging met 
andere "specien", nadat de gemerkte balen de meestoven reeds verlaten 
hadden 2). In dit laatste horen wij voor het eerst van het kwaad der zo
genaamde over-pakking, een misbruik, waartegen de exporterende hande
laars in de 1ge eeuw een verbeten strijd zouden vooren. 

Bij de over-pakking werden de reeds gemerkte balen geopend en werd 
de inhoud, gewoonlijk na vermenging met een substantie van mindere 
kwaliteit, in dezelfde of in andere zakken verpakt. De bedoolde reques
tranten verzochten het stedelijk bestuur van Rotterdam deze zaak aan
hangig te maken in de Staten van Holland, opdat deze op hun beurt de 
Staten-Generaal zouden bewegen een algemeen voorschrift uit te vaardigen 
op de zuivere bereiding en op het "breecken en vermengen van balen", 
d.w.z. op de over-pakking. Bovendien werd de vroodschap verzocht bi} 
de uitvoor uit Rotterdam ook harerzijds zekere contrOle uit te oofenen. 

Het stedelijk bestuur, uiteraard bijzonder gelnteresseerd in de reputatie 
van de Rotterdamse stapelmarkt, heeft aan het verlangen van de reques
tranten "metten allereersten" voldaan en een voorstel als door de handelaars 
bedoold in de Statenvergadering ter sprake gebracht 3), echter zonder enig 
resultaat, zodat ook omtrent dit misbruik de gewenste landelijke regeling 
achterwege bleef. • 

Nu opnieuw duidelijk gebleken was, dat de Staten van Holland zich niet 
met de interne regeling van het bedrijf wensten in te laten, besloten de 
handelaars met eigen kracht tegen de knooierijen op te treden. In onderling. 
overleg tussen 16 van de voornaamste meekraphandelaars van Rotterdam 
en Amsterdam enerzijds en een zestal Rotterdamse meekrapfactoors, door 
wier bemiddeling de booren en de plattelandshandelaars hun product ter 
stapelmarkt verkochten anderzijds, lieten de eerstgenoomden bij notarieel 
exploot aan de factoors mededeling doon van het toonemend aantal 
klachten uit binnen- en buitenland over de slechte kwaliteit van de meekrap; 
hun tevens verzookende bij aIle meeplanters en -reders "in significante. 

1) Posthumus, Bronnen Y, no. 564. 
2) Gem. Arch. Rotterdam, Resol. v. d. Yroedschap, 25 April 1696, fol. 35_ 
3) Resolutien van Holland, 13 Oct. 1696. 
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termen" te protesteren tegen iedere onzuiverheid, laat staan tegen ver
menging met "kley, sand of vuyligheid" 1). De factoors zouden aIle aan 
hen geconsigneerde balen nauwkeurig moeten onderzoeken op basis van 
de Zeeuwse plakkaten en zich borg hebben te stellen voor de betaling van 
eventuele achteraf te verlenen raffacties (kortingen wegens onzuiverheid) 
aan de gebruikers. 

Op grond van deze notariele aanzegging richtten de factoors een nagenoeg 
gelijkluidende waarschuwing aan aIle betrokkenen in de meekrapproductie 
van Zeeland en Zuid-Holland 2). Zij voegden er de bedreiging aan toe, 
dat bij gebleken kwade trouw een vervolging ingesteld zou worden, "tot 
dat niet aIleen uitgevonden sal zijn, wie tot zoodanigen ontrouw off ver
valsching ordre gegeven heeft, maar den autheur van dien na de wetten 
deser landen gestraft sal zijn". Ook de Staten van Zeeland bleven niet 
achter en kondigden in 1699 opnieuw hun reeds vermelde placaten van 
1662 en 1671 af 3), waarmee de saneringsactie haar laatste krachten in 
het vuur had gebracht. 

Of dit breed-opgezette offensief tegen de knoeierij veel succes heeft gehad, 
vaH te betwijfelen. Blijvend resultaat heeft het althans niet opgeleverd, 
want reeds in 1717 hadden de Staten van Zeeland opnieuw een request 
te behandelen van verscheidene kooplieden uit Amsterdam en Rotterdam, 
zich wederom beklagende, dat "verscheide baetsoeckende menschen haer 
Diet ontsien de resolutien en placaten tegen te gaan en te contravenieren 
met de meede extra-ordinair met aerde ofte sandt te belasten" 4). Terwijl 
de krap slechts 2 % aarde mocht bevatten, was gebleken, dat het product 
ter markt gebracht werd met een zandgebalte van niet minder dan 12 a 16 %! 
Gemene bleek soms verontreinigd te zijn met 30 a 40 %, terwijl bet tQe
gelaten percentage slechts 12 % bedroeg. Requestranten meenden, dat een 
dergelijke toestand niet mogelijk was zonder de medeplichtigheid van het 
leidend stoofpersoneel, vooral van de droger en de stamper, die belang 
badden bij de toevoeging van zand en aarde, omdat hun loon bepaald 
werd naar het uitgeleverd gewicht. Daarom werd voorgesteld, naast de 
keurmeesters ook deze functionarissen onder ede te stellen. 

Ook de meer en meer in zwang komende verpakking in houten vaten 
bleek de knoeierij in de hand te werken, onder meer doordat de straf
maatregel van het afsnijden der garnieren moest vervallen en nog geen 
passend aequivalent was gevonden. Requestranten verzochten ook hjerin 
nadere voorziening. Niettegenstaande de waarschuwing der stedelijke 
kooplieden, dat hun onder deze omstandigheden de lust verging om de 
meekrap nog verder "op avance" te kopen, d.w.z. onder gedeeltelijke 
vooruitbetaling aan de boeren of plattelandshandelaars, heeft het om 

1) Gem. Arch. Rotterdam, Not. protocollen 1631/98, 23, 25, 30 Sept. 7. 8 
Oct. 1698. 

2) Id., id., 1631/75, 11 Sept. 1698. 
3) Groot Placaetboek IV, bIz. 1061, 1062, 23 Sept. 1699. 
4) Notulen Staten van Zeeland, 10 Juni 1717. 
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niet-begrijpelijke redenen tot het jaar 1733 geduurd, alvorens de Staten 
zich konden verenigen op een nieuwe ordonnantie, die aan de ver
langens van de requestranten tot zekere hoogte beantwoordde 1). 

Ret plakkaat "tot conservatie van de meede-cultuur" van 28 April 1733 2) 
verving dat van 1662 met de daarop in 1671 en 1699 gevolgde ampliaties. 
De begindata voor het delven en het stoken der vuren in de stoven werden 
onveranderd bepaald, resp. op 1 en 15 September 3). Ret aantal handels
soorten werd opnieuw beperkt tot krap twee en een, gemene twee en een, 
en onberoofde, terwijl ook de toegelaten zandpercentages ongewijzigd 
bleven. De straffen bleven eveneens dezelfde, behalve die van het afsnijden 
der garnieren, welke correctie vervangen werd door vermelding op de 
vaten van het eventueel geconstateerde, niet getolereerde zandgehalte. Ret 
kwaad der over-pakking, waarover wij reeds in 1717 hoorden klagen, 
werd, evenals verandering van keurmerken en vervalsing na de keuring 
gestraft met een geldboete van 300 carolus guldens en een gerechtelijke 
vervolging als falsaris. 

De handelaar, die "weetens" dergelijke overgepakte, vermerkte of ver
valste vaten verkocht, werd gestraft met 150 carolus guldens en verbranding 
van zijn goed. Vaten, die de stoven verlaten hadden, zonder de voorge
schreven keurmerken te hebben ontvangen, zouden achterhaald wordende, 
"sonder form van proces door den officier . . . aan stukken worden ge
slagen en de daar in zijnde meede "gedestrueerd". De vervoerder, de koper 
en de verkoper van dergelijke ongemerkte balen werden met geldboeten 
gestraft. 

Tekenend voor het gebrek aan nauwgezetheid in de uitvoering der 
gewestelijke voorschriften is de bepaling, dat er binnen zes weken na het 
verschijnen van dit placaat, in aile steden en dorpen, waar zich meestoven 
bevonden, keurmeesters aangesteld moesten worden. In 1669 was reeds 
hetzelfde bepaald op eeil termijn van veertien dagen! Overeenkomstig bet 
verzoek der kooplieden in 1717 werden sinds 1733 de keurmeesters ieder 
jaar opnieuw beedigd, wat vroeger reeds algemeen plaats bad gebad, maar 
in de laatste jaren veronachtzaamd was geworden. Nieuw was de bepaling, 
dat de Gecommitteerde raden bijgestaan door deskundigen van tijd tot 
tijd een inspectie in loco moesten verrichten, in het bijzonder op de goede 
naleving van de keuringsvoorschriften. Met kleine wijzigingen is bet 
plakkaat van 1733 tot aan bet einde van de Republiek in Zeeland van 
kracbt geweest. 

Ret zal niet gemakkelijk zijn nog ren bedrieglijke bandeling op bet 
gebied van de meekrap te bedenken, waarin niet door de uitvoerige straf
bepalingen was voorzien. Ret lag dan ook niet aan "de goede meyninge 

1) Zierikzee had zich reeds in 1717 tot strengere maatregelen bereid verklaard 
(Rijksarch. Middelburg, Stukken relatief tot de Notulen v. d. Staten, 1717, fol. 35). 

2) Groot Placaetboek VI, biz. 1142. 
8) Bij besluit van 15 Juli 1735 werd de datum van 15 Sept. vervroegd tot 2 a 

3 Sept. 
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en het heylsaam voornemen" van de Staten van Zeeland, dat de klachten 
over de knoeierijen geen einde namen. Of zou de strenge reglementering 
de overtredingen wellicht in de hand hebben gewerkt? Dat het product 
van Zierikzee, waar de keuring weI het strengst was, juist de beste reputatie, 
ook in het buitenland, genoot 1), is met deze veronderstelling niet nood
zakelijk in strijd. Het is namelijk de vraag, of het keurmerk zelf het bedrog 
niet in de hand werkte door het scheppen van een mogelijkheid, een slechte 
lading met een respectabele vlag te dekken, een mogelijkheid, die tot de 
overweging van de voor- en nadelen van bedrijfsvrijheid voert. De vrij
heidsgedachte vinden wij echter ook in deze periode nog slechts bij uit
zondering geformuleerd, zo in 1734, toen een aantal belanghebbenden in 
de meekrapnering bij request aan de Staten van Zeeland om intrekking 
van aIle plakkaten en ordonnantien verzochten 2). Mgezien van strafbaar
stelling van het vervalsen en "deterioreren" van de mede verlangden de 
requestranten "zoodanige nutbare en heylsame vrijdommen, als haar 
naburen van Holland met zoo veel succes komen te ' genieten". Deze 
Hollandse naburen zouden echter eerst hun vrijheid moeten verliezen, 
aleer de knellende banden van handel en bedrijf geslaakt zouden worden. 

3. De eenheidsstaat 

De "gelukkige" staatsomwenteling van 1795, die de overgang inleidde 
van de politieke decentralisatie der Republiek naar de nationale eenheids
gedachte, belichaamd in de nieuwe staatsvorm, trok ook een duidelijke 
scheidingslijn in de geschiedenis van de overheidsbemoeiing met het 
meekrapbedrijf. De aanvankelijk luid opklinkende revolutieleuzen van 
vrijheid en gelijkheid kwamen al spoedig in botsing met de plaatselijke 
en gewestelijke reglementeringen van Zeeland. Reeds in September 1795 
ontving het stedelijk bestuur van Zierikzee berichten van "die van WeIland" 
(NoordweIle) en van Elkerzee, dat ze zich op gronden van vrijheid en 
gelijkheid niet meer onderworpen achtten aan de verplichte meekrap
keuring te Zierikzee en dientengevolge zelf keurmeesters aangesteld 
hadden 3). 

Kort daarna beklaagde de baljuw van Tholen zich bij Goldberg, de 
agent van Nationale oeconomie, dat men in zijn gebied zelfs de keurings
voorschriften niet meer in acht nam, blijkbaar omdat zij niet in over
eenstemming bevonden werden met de veronderstelde vrijheid van bedrijf. 
Een beroep op bedrijfsvrijheid leek hier ook niet geheel van goede grond 
ontbloot. De grondwet van 1798, die de afschaffing van de gilden en van 
aIle plaatselijke belemmeringen op de koop en verkoop van alle agrarische 
en industriele producten inhield, scheen immers de basis gelegd te hebben 
voor een nieuwe orde van verkeers- en bedrijfsvrijheid, waarin de vrije 

1) Nemnich, Original-Beitriige, biz. 121; Scholz, Geschichte, biz. 14. 
2) Notulen Staten van Zeeland, 5 Aug. 1734. 
3) Van der Weijde, De verdwenen meekrap-cultuur, biz. 77. 
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concurrentie het -stimulerend en ordenend beginsel zou vormen. Onge
twijfeld kon met kracht van redenen betoogd worden, dat gewestelijke 
bepalingen omtrent het delven van meekrap en het bereiden der kleurstof 
met deze vrijheidsbeginselen in strijd waren. 

Op 25 Mei 1798 verscheen een publicatie van het Uitvoerend Bewind, 
waarin bepaald werd, dat voorlopig alle ordonnantien QP impositien en 
op alle keuren, voor zover zij althans niet met de staatsregeling strijdig 
waren, "in volle kracht en vigueur" zouden blijven, totdat door een speciale 
wet hierin zou worden voorzien 1). Had dit ook betrekking op de Zeeuwse 
meekrapkeuren? Van een speciale wet hoorde men voorlopig niets, zodat 
in Maart 1800 door een request van zekere P. Smits te Zierikzee en 27 
andere Zeeuwse belanghebbenden, "allen zich geneerende met de culture 
van meekrap", het vraagstuk onder de aandacht van de onlangs ingestelde 
Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam werd gebracht 2). 
Erkennende, dat de gewestelijke bepalingen tegen vervalsing ook in de 
tegenwoordige tijd als nuttig beschouwd konden worden, achtten de 
requestranten aIle overige voorschriften uit de tijd, in het bijzonder die, 
welke betrekking had den op de begindata van de oogst en de bereiding, 
terwijl zij ook de bepalingen omtrent de keuring en de bereidingswijze 
een emstige bedrijfsbelemmering achtten. 

Mgezien echter van alle voor- en nadelen van reglementering gevoelden 
de requestranten de Zeeuwse voorschriften als een "groote hardigheid, 
daar zoo vele andere ingezetenen van deze Republiek, welke in het voor
malig Holland en in de z.g. Generaliteit (Brabant en Z. Vlaanderen) in 
de culture der meekrap hun voomaamste tak van bestaan vinden, aan gene 
dergelijke wetten en placaten gesubmitteerd zijn, en veel vrijer die culturele 
exerceeren, zoodat zij beginnen hunne mede te delven, naarmate het seizoen 
en de graanoogst zul.k:s het best permitteeren, en ook de meekrap doen 
reeden op zoodanige tijd en wijze als hun het meest voordeelig is". 

Terecht meenden de requestranten, dat het niet de bedoeling kon zijn, 
dat bij het aangenomen systeem van gelijkheid en vrijheid het ene deel 
van de ingezetenen onderworpen werd aan allerlei voorschriften voor hun 
bedrijf, die voor een ander deel der bevolking niet golden. 

Dit request, dat aanvankelijk ter afdoening in handen gesteld werd van 
Goldberg, is de directe aanleiding geweest tot een algemeen landelijke 
wetgeving voor het meekrapbedrijf, de wet van 7 Maart 1806. Na adviezen 
te hebben ingewonnen van aIle betrokken gewestelijke besturen diende 
de Raad van Binnenlandse zaken in 1804 een concept-wet in, waarbij 
volgens de toelichtende memorie zowel tegemoetgekomen werd aan de 
drang naar meerdere vrijheid, die in het request-Smits c.s. tot uiting was 
gekomen, als aan de reeds genoemde klachten van de baljuw van Tholen 

1) Wiskerke, Afschaffing der gilden, bIz. 128 e.v. 
a)·Alg. Rijks Arch., Binnenl. zaken, porter. 711, 31 Maart 1800; id., Goldberg

arch., portef. 59. 
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over het veronachtzamen der keuring. In verband met het aangenomen 
unitarisch beginsel in de nieuwe staatsinrichting moest de te treffen regeling 
"voor allen een" zijn, dus nationaal. Zoals wij nog zullen zien, was de 
tegemoetkoming aan de vrijheidsgedachte uit het request-Smits vrij poyer, 
zodat de nadruk in de nieuwe wetgeving meer op de gelijkheid viel dan op 
de vrijheid. 

De lange duur van de voorbereiding der wet werd mede veroorzaakt 
door de moeilijkheid om een beslissing te nemen in een geschil tussen de 
stedelijke handelaars van Rotterdam aan de ene kant en de plattelands
handelaars en meekrapreders aan de andere zijde. De controverse betrof 
in de eerste plaats de reeds tijdens de Republiek verboden over-pakking, 
het herpakken van reeds gekeurde meekrap in andere vaten, in de tweede 
plaats de eventuele toestemming tot de bereiding van z.g. over-gestampte 
mullen. Het waren twee geschilpunten, die de gemoederen tot aan de 
opheffing van alle overheidsbemoeiing in beroering zouden houden. Reders 
en plattelandshandelaars bepleitten het recht tot over-pakking in verband 
met nu en dan voorkomende vocht- en waterschade, die de meekrap in 
de minder goed ingerichte plattelandspakhuizen gemakkelijk opliep. De 
stedelijke handelaars betoogden daarentegen, dat in dergelijke gevallen 
over-pakking niet noodzakelijk was. Deze inconvenienten werden in de 
stedelijke stapelhandel afgedaan met de usance van de raffactie, een be
paalde korting op de prijs. Bovendien had het openen der vaten, waardoor 
ook de niet-beschadigde meekrap in aanraking met de lucht kwam, een 
slechte invloed op de kwaliteit en de kleurkracht. De stedelijke handelaars 
zagen in de actie tot het recht van over-pakking dan ook niets anders dan 
een vermomde poging tot vermenging van goede, gekeurde meekrap met 
een product van mindere kwaliteit. Onuitgesproken bleef de vrees, dat 
deze plattelandspakhuizen een bedreiging vormden voor de Rotterdamse 
stapeimarkt. De Staten van Zeeland, die in 1733 de over-pakking hadden 
verboden, adviseerden thans tot toelating van het gebruik 1). 

De strijd over het recht tot over-stamping van mullen droeg een soort
gelijk karakter. Zoals wij . zageri', verstond men onder mul(len) een afval
product, bestaande uit ' de buitenste schil en een aantal vlezige wortel
deeltjes, die bij het zeven vrij kwamen. In de 18e eeuw had zich plaatselijk 
het gebruik ontwikkeld deze mullen nogmaals aan een stampproces in de 
meestoof te onderwerpen, waama het product vermengd werd met wat 
goede krap, zodat het geheel zo bedrieglijk veel op de betere kwaliteiten 
leek, dat alleen de bij uitstek deskundige het verschil kon constateren. 
Hoewel de kleurkracht van de overgestampte mullen uiteraard gering was, 
vonden de plattelandshandelaars naar hun bewering tegen behoorlijke 
prijzen geregelde afzet voor het nieuwe handelsartikel. Volgens de Rotter
damse exporteurs kon een mengsel van goede krap en afval, al of niet 
opnieuw gestampt, nooit meer waarde hebben dan de samenstellende 
delen. Waren er inderdaad consumenten, die er meer voor betaalden, dan 

1) Alg. Rijks Arch., Goldberg-arch., porter. 59, Miss. van 12 Nov. 1804. 
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werden ze bedot, hetgeen uiteindelijk schade betekende voor de reputatie 
van de Nederlandse meekrap in het algemeen. Ook hier was het advies van 
de Staten van Zeeland gunstig voor de eis van het platteland. 

Een groot aantal Rotterdamse meekraphandelaars en -makelaars 
waarschuwden de regering tegen het tolereren van deze bereidingswijze, die 
sehadelijk was "tot het maintien van het credit van dit artikel buitens
lands" 1). Het resultaat van de uiteenlopende adviezen en de jarenlange 
voorbereiding werd vastgelegd in de wet van 7 Maart 1806, tot stand 
gekomen onder het bewind van de raadpensionaris R. J. Schimmel
penninek 2). Deze wet is tevens de basis, waarop aIle in de 1ge eeuw nog 
volgende reglementeringen berustten, waarom het gewenst is de inhoud in 
bijzonderheden te beschouwen. 

In de eerste plaats werd tegemoetgekomen aan een der hoofdbezwaren 
uit het request der Zeeuwse landbouwers van het jaar 1800: de begindatum 
voor het delven der wortels werd vrij gegeven, mits het twee- of driejarige 
mede betrof. "Een iegelijk zal ... in het tweede of derde jaar, nadat hij 
zijn kiemen heeft gezet, zijn mede op zoodanigen tijd mogen delven, als 
hij tot zijn meeste voordeel zal geraden vinden" (art. 2). Het was een der 
weinige concessies, die aan het beginsel der vrijheid werden gedaan. 
Het departementaal bestuur van Zeeland had er zich in zijn advies nog 
tegen verzet en als begindatum opnieuw 1 Sept. gewenst, ongeveer 
op dezelfde gronden, die voor Filips van Bourgondie meer dan 350 jaren 
terug hadden gegolden: het product zou meer kleurkraeht hebben en de 
arbeidsmarkt was in September ruimer voorzien dan in Augustus. De 
Memorie van toelichting achtte een dergelijke bepaling evenwel "strijdig 
met die vrijheid, welke den landbouwer op zijnen akker steeds moet ver
zekerd worden" 3). 

Het aantal handelssoorten, dat volgens de wet van 1806 bereid mocht 
worden, verleende de reders wat meer armslag. Naast de onberoofde en 
de twee en een, die van oudsher in de ordonnantien genoemd waren, 
blijken thans voor het eerst ook de kwaliteiten een en een, en een en twee 
officieel toegestaan te zijn, terwijl eveneens voor het eerst vrijheid verleend 
werd de krap en de bijbehorende gemene hetzij in combinatie te verkopen, 

1) Alg. Rijks Arch., Binnenl. zaken, no. 711, Miss. van 25 Nov. 1805. De me
morie was getekend door de voornaamste exporterende handelshuizen en meekrap
makelaars: Joban Verstolk en Zoonen, Viruly en Brons, Jacob van der Pot en 
Zoon, Suermondt en Kolff, Werth en Comp., Abm. Blom en Zoon, A. Rouffaer 
en Zoon, Pieter Ouwerkerk en Comp., Van der Eb en Hummel, Arnoldus Taven
raat en Zoonen, Pieter Jacob Cantzlaar (makelaar), Hugo Cantzlaar (makelaar), 
Philips Cauvas (makelaar). 

2) Kops' Magazijn van den Landbouw IV, bIz. 66. Verg. Arch. Binnenl. 
zaken, t.a.p., no. 712; id., Minutele Staatsbesluiten, Wet van 7 Maart 1806, 
no. 1. Zie Bijl. V. 

3) Alg. Rijks Arch., Binnenl. zaken 458, 4 Dec. 1804, no. 8/2; id. Goldberg
arch., portef. 59. 
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hetzij afzonderlijk (art. · 5). Zonder dat wij het uitdrukkelijk verboden 
vinden, kwam de afzonderlijke verkoop van krap en gemene, uit dezelfde 
wortels bereid, in vroeger eeuwen weinig voor 1). 

Ook aan de bereiding van racine, de gedroogde en ongestampte wortel, 
vroeger niet dan bij uitzondering genoemd, werd in de wet een plaats 
ingeruimd, zij het ook, dat de bereiding en dus ook de handel aan technisch 
onmogelijk te vervullen eisen gebonden werden: "mits zuiver en onbelast 
van aarde". Indien de binnenste delen van de wortel niet zonder vermenging 
met aarde geleverd konden worden, hoe zou dit dan mogelijk zijn met een 
product, waarin hoofdzakelijk de buitenste delen aanwezig waren? De 
beperking opende een nieuwe bron van klachten. 

De boeten op overtreding der toegelaten zandpercentages werden op 
dezelfde basis toegepast als in het Zeeuwse plakkaat van 1733, aIleen 
met dit verschil, dat de bedragen verdubbeld werden in verband met 
de sindsdien ingetreden waardedaling van het geld. De straf op ver
valsing met "eenige inmengselen van andere lichamen of stoff en, als daar 
is Bergsche aarde, oker, zand of wat van dien aard meer thans is of hiema 
zoude mogen worden uitgevonden", was strenger dan ooit te voren: 
300 gulden boete en verbranding van het product, terwiji in geval van 
herhaling met niet minder volstaan werd dan "openbare geseling aan den 
lijve" (art. 16). Openbare geseling werd eveneens toegepast, indien men 
zich bij herhaling schuldig maakte aan het openen van reeds gekeurde 
vaten om de inhoud te vermengen met een toevoegsel van een mindere 
kwaliteit. 

Ben bron van niet-ophoudende klachten was het veel-becritiseerde 
art. 21. Dit hield de beslissing in omtrent het bovengenoemde geschilpunt 
tussen de Rotterdamse handelaars en het platte1and omtrent de toelaat
baarheid van over-stamping en over-pakking. De wetgever meende ten 
onrechte de kool en de geit te sparen door beide gebruiken toe te staan, 
mits onder deze beperking, dat beide bewerkingen in de meestoof zouden 
geschieden en dat de vaten met over-gestampte mullen als zodanig gemerkt 
werden, terwijl bij de z.g. over-pakking de vaten weer opnieuw van het
zelfde keurmerk behoorden voorzien te worden. Zoals wij nog nader 
zullen zien, achtten de exporteurs, zulks niet geheel ten onrechte, beide 
voorwaarden van geen afdoende betekenis. 

De wet van 1806 gaf ook voorschriften omtrent de verpakking. Deze 
moest geschieden in fusten van "gevoegelijke" inhoud, d.w.z. het respec
tabele bruto-gewicht van 1200 pond (600 kg) niet te boven gaande. In 
verband met de schadelijke aantrekking van vocht moest voor de ver
vaardiging dezer vaten gebruik gemaakt worden van droog eikenhout, bij 
voorkeur van duigen en bodems van Amerikaanse tabaksvaten; wagen
schot, grenen- en vurenhout waren voor dit doel verboden "als hoogst 
schadelijk voor de conservatie der t,neekrappen". V 66r de vulling der vaten 

') Zie bIz. 49. 

• 

• 



• 
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moesten deze door een beedigd waagmeester gewogen worden en diende 
het gewicht op het fuste worden vermeld in verband met de later plaats te 
vinden tarra-berekening. Het aantal merken, vroeger drie of vier, werd 
hiermee uitgebreid tot zes: het wapen van de gemeente, de naam van de 
meestoof, de naam van de reder, het jaar der bereiding, bet teken van de 
soort of kwaliteit en bet gewicht der ledige vaten. 

Voor het eerst werd nu aan de keurmeesters opgedragen, naast aile 
andere middelen tot controle van de kwaliteit, met name ook de "vuur
proef" toe te passen, een verbrandingsproef op een geboord monster, 
waarmee de aanwezigheid van oker aangetoond kan worden, een taak 
te meer die, gezien het ontwikkelingspeil van talrijke plattelandskeur
meesters, in de praktijk niet veel resultaat zou opleveren. De keurmeesters 
bad den ten slotte een nauwkeurige opgave te doen omtrent bet aantal 
vaten van iedere soort, dat door ben gekeurd werd, waarvan een staat 
door bemiddeling der gemeentebesturen aan het departement van Binnen
landse zaken beboorde te worden opgezonden. Verschillende dezer jaar
lijkse opgaven zijn in de archieven bewaard gebleven; hun statistische 
betekenis is beperkt door de ongelijksoortige en daarenboven vaak onjuist 
ingevulde rubrieken. 

Het uitvoerverbod van kiemplanten, ongedroogde en ongebroken 
wortels; ploegen, eggen en andere werktuigen, dat door de Staten-Generaal 
in 1624 was uitgevaardigd, werd in de wet van 1806 gebandhaafd. 

De wet van 7 Maart 1806 was nauwelijks in werking getreden, of de 
klachten kwamen los. Op het platteland, vooral in Zuid-Hoiland en in 
Brabant, waar men tijdens de Republiek in betrekkelijke vrijheid had 
geleefd, achtte men de regeling te streng en te omslachtig. Hier waren 
geen geschikte personen voor de functie van keurmeester te vinden, elders 
wensten deze functionarissen geen eed af te leggen. De besturen van Goeree 
en van Steilendam stelden naievelijk voor, de gebele keuring te beperken 
tot een steekproef, "zoo nu en dan, op bet onverwachts" 1). 

Naar het oordeel van vele stedelijke bandelaren daarentegen was de 
wet niet streng genoeg; in bet bijzonder zou art. 21, de toestemming tot 
over-stamping en over-pakking inhoudende, de deur wijd openen voor 
ailerlei knoeierijen. Klachten hierover bij koning Lodewijk deden deze 
reeds in October 1807 aan Mollerus, de minister van Binnenlandse zaken, 
advies vragen over de wenselijkheid bet bewuste artikel in te trekken. In 
een uitvoerige memorie schetste de minister daarop de verzwakte positie 
van het Hoilandse meekrapbedrijf 2). In toenemende mate was sinds het 
laatst van de 18e eeuw door verschillende opkopers, zowel van het platteland 
als uit de steden, het gebruik ontstaan, meekrap naar Londen te zenden 
om die aldaar voor eigen rekening te doen verkopen. Deze Londense markt, 
waar de deskundige adviezen der Rotterdamse meekrapmakelaars en 

1) Alg. Rijks Arch., Arch. Commissie v. d. Landbouw in Zuid-Holland, Port. 
6, 17 en 31 Juli 1806. 

2) Id., Staatssecretarie. Dossier 118. 1 Nov. 1807. 
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stapelhandelaars ontbraken, was volgens de mini~er een prachtig afzet
gebied voor producten van twijfelachtige kwaliteit, in het bijzonder voor 
de over-gestampte mullen, waarvan men de ware aard in Engeland aan
vankelijk niet voldoende kende. Intussen waren echter vele Engelse wol
ververs en katoendrukkers door de ondervinding wijs geworden, met dit 
gevolg, dat zij "zoo weinig vertrouwen meer stelden in de Hollandse mee 
dat zij uit de Levant, vooral uit Smyrna, Turksche wortels (alizari) hadden 
doen komen". Bovendien waren de Engelsen zelf in het dal van de Theems 
met de cultuur begonnen en zulks met een vrij goede uitslag. 

Minister Mollerus aarzelde dan ook niet de koning voor te stellen art. 21 
in te trekken. Tevens gaf hij Z.M. in overweging stappen te beramen, om 
met Frankrijk tot overeenstemming te komen over een gemeenschappelijke 
meekrapreglementering, ten einde te voorkomen, dat men in Zeeuws
Vlaanderen, dat bij Frankrijk ingelijfd was, rustig voort zou gaan met 
het over-stampen van mullen, om dit product als Zeeuwse meekrap in de 
handel te brengen. 

Het ministerieel advies, dat geheel in overeenste~g was met het 
standpunt der Rotterdamse stapelexporteurs, leidde to( de wet van 9 Febr. 
1808, waarbij art. 21 "geheel (werd) ingetrokken en gesteld buiten effeCt" 1). 
Overstamping en over-pakking was dus verboden, terwijl voor het overige 
de wet van 1806 van kracht bleef. De pogingen om ook Frankrijk in de 
reglementering te betrekken, hadden niet het minste succes. Van dit land, 
dat de teelt en de bereiding van meekrap zelf met kracht ter hand had 
genomen, kon men uiteraard ook bezwaarlijk verwachten, dat het mee 
zou helpen de reputatie van het Hollandse product te herstellen. ",. .-? 

Ook in zijn nieuwe vorm, zonder het befaamde art. 21, stuitte de uit
voering van de wet van 1806 op de grootste moeilijkheden. Het verzet 
kwam nu geheel van het platteland, dat doorgaans gesteund werd door 
de Zeeuwse regeringsautoriteiten. Voor de verdediging der strenge regle
mentering stond sinds 1808 de Rotterdamse Kamer van koophandel 
als de natuurlijke verdediger van de belanghebbenden bij de stapelhandel 
strijdvaardig op de bres. Het extreme standpunt der Rotterdammers 
scheen al direct rechtvaardiging te vinden, toen in 1808 een kwaliteits
controle door beedigde makelaars te Rotterdam een emstig geval van 
"valse pakking" (menging met minderwaardige kwaliteit) aan het licht 
bracht, terwijl de eigenaar der vaten zelf keurmeester was, "diensvolgens 
eedverplicht tegens dusdanige en alle andere kwade practijken te waken"! 
Het geval veroorzaakte luid gerucht, zo zelfs, dat de minister van Binnen
landse zaken er over ingelicht wenste te worden 2). 

De watervloed van 15 Jan. 1808, die in Zeeland op tal van plaatsen 
water- en vochtschade aan de in voorraad gehouden meekrap toe bracht, 
gaf aanleiding tot een stroom van verzoeken aan de koning, om ondanks 

1) Ibid., Wet van 9 Febr. 1808, no. 1. 
2) Alg. Rijksarch., Binnen!. Zaken no. 890, 20 Maart 1809, no. 1. 



108 DE GESCHIEDENIS VAN HET MEEKRAPBEDRIJF IN NEDERLAND 

het verbod van de wet van 1808 over-pakking toe te laten. De landdrost 
van Zeeland adviseerde zonder uitzondering goedmoedig tot inwilliging. 
de minister tot afwijzing. 

Van meer ingrijpende aard was de poging van een aantal Zeeuwse 
handelaars om het bewuste art. 21 botweg opnieuw van kracht te verklaren_ 
In een desbetreffend request aan de koning, eDige maanden na de intrekking 
van het artikel, spraken zij de vrees uit, dat het verbod van over-stamping 
een algehele terugslag zou hebben op het meekrapbedrijf. Van bedrog 
kon bij de omstreden werkwijze geen sprake zijn, meenden ze, want het 
merk der mullen moest op de vaten vermeld worden en tenslotte: als. 
Zeeland het product niet leverde, dan zou Zeeuws-Vlaanderen weI in de 
behoefte voorzien. De koning vroeg advies aan de landdrosten van Maas
land (Zuid-Holland) en Zeeland. Het antwoord van de eerste, die ver
klaarde met het vraagstuk der meekrappen persoonlijk onbekend te zijn, 
verwees naar een door hem overgelegd advies van de Kamer van koophandel 
van Rotterdam, dat voIkomen afwijzend was 1). De Kamer wees er oP. 
hoe de mening der Zeeuwse belanghebbenden, dat het meekrapbedrijf in 
gevaar werd gebracbt door bet verbod van over-stamping, een bewijs 
vormde van de voIkomen onbekendheid dezer personen met de toestand 
van de intemationale markt. Het gevaar voor het meekrapbedrijf dreigde 
van geheel andere zijde: Ie van de ellendige toestand, waarin het gehele 
bedrijfsleven in een groot deel van het vasteland van Europa verkeerde, 
in het bijzonder de ververijen en de katoendrukkerijen, als gevolg van de 
oorlogstoestand en het Continentale stelsel; 2e van de toenemende Franse 
meekrapproductie bij Avignon en in de Elzas; 3e van de ongunstige repu
tatie van bet Hollandse product, als gevolg van de knoeierij, waartoe de 
over-stamping der mullen het hare had bijgedragen. 

Het argument der requestranten, dat bedrog uitgesloten geacht kon 
worden, doordat de vaten van een gewaarborgd merk zouden voorzien 
worden, achtte de Kamer van weinig betekenis. De buitenlanders wisten 
Diet precies, wat er onder over-gestampte mullen verstaan moest worden, 
de merken konden uitgekrabd worden en de jongste ervaringen met de 
keurmeesterlijke controle waren al bijzonder teleurstellend. Wat het recht 
tot over-pakking betreft, hier merkte de Kamer op, dat de plattelands
handelaar, die voorraad wilde houden, over een zelfde kam geschoren 
diende te worden als de stedelijke handelaar. Wie voorraad houdt, dient 
rekening te houden met waardevermindering. Het is het gewone risico 
van de stapeifunctie, dat opgevangen wordt door de usance der raffactie. 

Het advies van de landdrost van Zeeland, evenals dat van de drost van 
het 2e district van Zeeland (Schouwen-Duiveland, St. Filipsland en Tholen, 
de meekrapgebieden bij uitnemendheid) ademde een geheel tegengestelde 
geest 2). De beschouwingen der Zeeuwse autoriteiten waren zonder twijfel 

1) Gem. Arch. Rotterd., Kamer van kooph., Bijlagen tot de notulen, 6 Dec. 
1808, no. 4. 

2) Alg. Rijksarch., Binnen!. Zaken, no. 711, 20 Maart 1809. 
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minder goed gefundeerd dan die van de Rotterdamse Kamer van koop
handel. Ret hoofdmotief werd gevormd door de in Zeeland nog niet ver
kondigde stelling, "dat het een ieder vrij moet staan, zijn goed' te verbeteren 
of in een staat van de meest mogelijke waarde te brengen". Alleen om de 
"allerontwijfelbaarste redenen" mocht van dit beginsel worden afgeweken. 
Deze redenen waren volgens de landdrost niet aanwezig. Dat over-stamping 
en over-pakking een nadelige invloed zouden uitoefenen op de duurzaam-

. heid en op de kleurkracht van het eindproduct was hem niet duidelijk. Dat 
de over-gestampte mullen het crediet van de Nederlandse meekrap zouden 
benadelen, achtte hij niet bewezen. Rem was zelfs iedere vermindering van 
vertrouwen in het Rollandse product onbekend, zodat hij niet zonder 
voldoening kon verklaren, dat op het eiland Tholen de over-stamping 
Teeds 50 jaar lang clandestien was toegepast en toch was het crediet 
.,gesoutineerd" . 

Ret gevaar van knoeierij, dat in de omstreden werkwijzen schuilde, 
wees de Zeeuwse landdrost in laatste instantie af met het goedkope argu
ment: "die zijn ogen niet open doet, moet zijn zak open doen". De tegen
stand van de Rotterdamse handelaars meende hij tenslotte te moeten ver
klaren uit hun verlangen, de verboden voordelige handelingen zelf clan
destien uit te voeren. Voor deze stoute bewering leverde de landdrost geen 
enkel bewijs. Bij een vergelijking tussen het Zeeuwse en het Rollandse 
advies treft ons de meer beperkte blik, waarvan het Zeeuwse staats
stuk getuigt, gemakkelijk te verklaren uit de grotere afstand van de 
Zeeuwse belanghebbenden tot de consument. Voor de opkomende mede
dinging en de verminderende afzetmogelijkheden als gevolg van de oorlogs
toestand, waarover de Rotterdammers zich ongerust maakten, vinden wij 
ook duidelijke aanwijzingen in de toelichting, die Goldberg, de agent der 
Nationale econornie, gaf bij zijn statistische enquete van 1808 1). Ret ver
wondert ons dan ook niet, dat de k~>ning het bewuste request der Zeeuwse 
handelaars niet inwilligde. 

Wat de hoge overheid in 1809 niet toestond, verslapping der regle
mentering, trad zonder uitdrukkelijke toestemming toch in het leven. De 
inundaties in Zeeland ten gevolge van de landing der Engelsen en de 
inlijving bij Frankrijk ontredderden het meekrapbedrijf volkomen. Op 
verscheidene plaatsen moest de cultuur stop gezet worden; ook achtten 
vaak keurmeesters en "gewrochten" (werklieden) zich van hun eed ont
slagen; nieuwaangestelden legden geen eed af; soms werd zelfs de gehele 
keuring gestaakt. Deze verwarring bleef voorlopig ook na 1813 bestaan, 
toen door het hers tel der scheepvaart de algemene vraag naar verfstotfen 
weer opleefde en de meekrapcultuur met kracht opnieuw ter hand 
genomen werd. 

Ret gewestelijk bestuur van Zeeland deed het eerst een bescheiden 
poging, de teugels wat aan te halen. In een Publicatie van 10 Juli 1815 

1) Alg. Rijksarch., Collectie Goldberg, port. 192. 
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werd het reeds uit de middeleeuwen daterende verbod, om v66r 1 September 
te delven en v66r 15 September de vuren in de meestoven te ontsteken, 
opnieuw uitgevaardigd 1). Zoals wij reeds zagen, was dit verbod tegen 
het advies van Zeeland door de wet van 1806 opgeheven. Welke zonder
linge en gewichtige betekenis de Zeeuwse autoriteiten aan deze begindata 
hechtten, blijkt uit de uitrondering, die voor het district Axel werd gemaakt; 
hier mocht de meekrapcampagne vijf dagen eerder beginnen "uit hoofde 
van de vroegere rijpheid van de oogst aldaar"! 

De Kamer van koophandel te Rotterdam beoogde wijderstrekkende 
maatregelen. In een missive van 22 Maart 1816 aan de minister van Binnen
landse zaken wees de Kamer op de grote betekenis van het meekrap
bedrijf voor landbouw, handel, scheepvaart en nijverheid, welk belang 
evenwel emstig bedreigd werd, doordat de "wijze maatregelen" tegen 
baatzucht en kwade practijken tijdens de Franse overheersing geheel in 
onbruik waren geraakt. De Kamer verzocht thans "efficatieuse" maat
regelen te nemen, ten einde de bestaande, maar buiten werking geachte 
wetten "wederom in rigoureuse observantie te doen brengen", en daarbij 
vooral niet te vergeten het verbod tot over-stamping van mullen, nu de 
vereniging met Belgie een schone geiegenheid bood om ook de Zuidneder
landse stoven onder gelijk regime te brengen, waardoor een der voor
naamste argumenten van het Zeeuwse verzet uit de jaren v66r de Inlijving 
vervallen was 2). 

Met deze opmerking betreffende de over-stamping had de Rotterdamse 
Kamer de knuppel in het hoenderhok geworpen. Onmiddellijk spitsten 
de tegenstellingen om het bewuste art. 21 zich weer toe. Dat er in het alge
meen contr6le nodig was, daarover was men het vrijwel eens. Kort na de 
indiening van haar bovengenoemde missive rapporteerde de Rotterdamse 
Kamer trouwens, dat er in ren week 200 vaten frauduleus bereide meekrap 
waren aangevoerd 3). Het was echter de kwestie, of de door het platteland 
zo krachtig gewenste vrijheid tot over-stamping verleend kon worden 
zonder gevaar van toenemende knoeierij. 

Het is na het voorafgaande niet nodig de argumenten pro en contra 
te herhalen. Ze waren in hoofdzaak dezelfde als v66r 10 jaar. AIleen was 
er in de rolverdeling van het steekspel een kleine wijziging gekomen: de 
Commissie voor de landbouw in Zeeland was thans de voomaamste ver
dediger van de plattelandsvrijheid, hierbij geregeld gesteund door Gede
puteerde staten. De Kamer van koophandel te Rotterdam stond als te 
voren pal voor de strengste reglementering en yond steeds de medewerking 
van de provinciale overheid, soms ook van de Kamer van koophandel te 
Middelburg, waarin uiteraard het groothandelselement sterker aanwezig 

1) Rijksarch. Middelburg, Commissie v. d. landbouw, 1815, no. 8. 
2) Gem. Arch. Rotterd., Kamer v. kooph., Uitg. stukken, port. 30, 22 Maart 

1816, no. 263. 
3) Ibid., 12 April 1816, no. 267. 
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was dan in de Commissie van landbouw 1). De Rotterdamse Kamer maakte 
bij haar argumentering verscheidene malen melding van de door haar 
voorgestane belangen van de stapelhandel; zij achtte deze identiek met het 
algemeen belang. 

De minister van Binnenlandse zaken ROOll, persoonlijk niet voldoende 
met de materie bekend om de tegenstrijdige belangen tegen elkaar af te 
wegen, zocht in wijde kring naar de steen der wijzen. Tot het Kon. Ned. 
Instituut van Wetenschappen richtte hij het verzoek een practisch middel 
aan te wijzen, waarmee vervalsingen gemakkelijker aangetoond zouden 
kunnen worden dan met de bestaande keuringsmethoden. Deze stap 
leverde geen resultaat op, want het Instituut was eerst na 6 jaar met zijn 
antwoord gereed en het toen aangegeven middel vereiste te veel labora
torium-routine om voor een practisch procede bij een handelstransactie in 
aanmerking te kunnen komen 2). 

Een ministerHSle missive aan de Gedeputeerde staten van aile bij de 
meekrap betrokken provincies, waarin een opgave verzocht werd over 
wijzigingen in het aantal meestoven gedurende de laatste 20 jaren met 
vermelding van de oorzaken en van eventuele middelen van herstel, leverde 
geen ander resultaat op dan de bekende tegenstelling tussen de Zeeuwse 
Commissie van landbouw en de Rotterdamse Kamer van koophandel. 
Gedeputeerde staten van Noord-Brabant, Limburg en Antwerpen achtten 
in het geheel geen reglementering nodig. In Limburg leefde men zelfs als 
een vreemdeling in Jeruzalem: Ged. staten waren nooit op de gedachte van 
reglementering gekomen, "vermits men nimmer over vervalsing van dat 
product gehoord had" 3). Ook Noord-Brabant gevoelde geen behoefte aan 
reglementering, maar verzocht daarentegen verbod of grotere belemmering 
van de import van buitenlandse meekrap en het verschaffen van meekrap
planten uit Klein-Azie ter veredeling van het gewas 4). 

Toen een jaar na de indiening van de Rotterdamse missive de minister 
nog geen beslissing had genomen, herhaalde de Kamer van koophandel 
haar verzoek, ditmaal bij de koning. Als een nieuw argument voor de 
noodzaak van snel ingrijpen wees de Kamer op de prijsvraag van de Ned. 
Huishoudel. Maatschappij over het probleem, waarom men, ten einde 
dezelfde kleureffecten te krijgen, tegenwoordig een grotere hoeveelheid 
meekrap nodig had dan vroeger. Bij haar request voegde de Kamer een 
concept-wet tot reglementering van het bedrijf, waarvan de hoofdinhoud 
overeenkwam met de wetten van 1806 en 1808 5). 

1) Alg. Rijksarch., Dossier Nat. Nijverh. 387, Miss. K. v. kooph. Middelburg, 
7 Oct. 1816, no. 14. 

t) Id., Index Nat. Nijverh., no. 8845, 11 Sept. 1822. 
8) Id., Dossier Nat. Nijverh., no. 387, Miss. van 23 Oct. 1816. 
«) Id., id., Miss. van 24 Dec. 1816. 
6) Gem. Arch. Rotterd., Kamer v. kooph., port. 19, no. 158 en 159,4 en 30 Dec. 

1817. Het concept was opgesteld door de heren P. Wachter en F. Smeer, beiden 
betrokken in de exporthandel van meekrap. 
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Nog bijna twee jaar verliepen er met adviseren en considereren 1) en 
nadat minister ROell aan Binnenlandse zaken door de Belg De Coninck 
was vervangen, werd in Mei 1819 de Rotterdamse Kamer van koophandel 
door bemiddeling van de Gouverneur geraadpleegd over het definitieve 
regeringsontwerp. Spoedig zag dit college nu zijn "vertogen en demarches" 
volkomen beloond in het Kon. besluit van 28 Oct. 1819 no. 54, "houdende 
maatregelen tot wering der kwade practijken in de bereiding en den handel 
van meekrap". 

De nieuwe regeling kwam behoudens enkele ondergeschikte punten 
overeen met de genoemde wetten van 1806 en 1809. Over-stamping van 
mullen en over-pakking waren dus verboden. In art. 2 verviel het uit de 
middeleeuwen daterende verbod van het delven van jongere mede dan 
tweejarige. Dit was echter meer het schrappen van een vrijwel overbodig 
voorschrift, dan als een tegemoetkoming aan een vrijheidsverlangen der 
boeren, om ook eenjarig gewas te mogen delven. Niettemin hebben de Staten 
van Zeeland en de Rotterdamse handelaars zich tegen deze nieuwigheid 
verzet. 

De kwaliteitsmerken 0 = onberoofde, K 2/ 1 = krap twee en een, 
G 2/ 1 = gemene twee en een, M = mullen, enz. moesten voortaan in de. 
vaten gebrand worden. De geldboeten op het ter keuring aanbieden van 
handelssoorten met te hoge zandpercentages, waarvan te voren gedetail
leerde opsommingen werden gegeven, bleven onvermeld,. daar op de 
schuldigen het "lijfstraffelijk wetboek" van toepassing verklaard werd. 
Het bekende uitvoerverbod van kiemplanten, ongedroogde wortels, enz. 
zoeken wij in de regeling van 1819 tevergeefs; het was echter opgenomen 
in het kader van de wet op de in- en uitgaande rechten van 3 Oct. 1816 2). 

De geschiedenis van de overheidsbemoeiing met het meekrapbedrijf is 
een eentonig relaas. Evenals na de afkondiging van de wet van 1806 stuitte 
ook thans het verbod van over-stamping en over-pakking op het eens
gezind verzet van de plattelandshandelaren en de meestoofbezitters. Terwijl 
de stoofeigenaars uit de na-bewerking der mullen een extra-verdienste 
putten, leefde bij de plattelandshandel in deze tijd van opkomende Franse 
meekrapindustrie de naieve gedachte, dat de goedkope over-gestampte 
mullen een geschikt concurrentiemiddel zouden kunnen vormen tegen het. 
machinaal bereide Franse fabrikaat. Nog geen drie maanden na de uit-· 
vaardiging van het Kon. besluit van 28 Oct. 1819 openden de aandeel
houders van de beide meestoven te Zevenbergen het offensief tegen de 
nieuwe voorschriften. In een request aan de koning lieten zij in hoofqzaak 
het ons bekende geluid horen: de bewuste verbodsbepalingen vormden 
een beperking van het eigendomsrecht en indien er sprake was van knoeierij, 
dan werd deze vooral door de stedelijke handelaars bedreven. Mede op 

1) Id., id., port. 19 en 30, 11 Juni 1816, 26 Juti 1816, 2 Aug. 1816, 3 Aug. 1816, 
16 Aug. 1816,30 Dec. 1817,24 Jan. 1818,4 Febr. 1819,21 Mei 1819, 7 Dec. 1819. 

I) Staatsblad 1816, no. 53; verge!. Alg. Rijksarch., Dossier Nat. Nijverh. no. 
387, 4 Juli 1818. 
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advies van de Rotterdamse Kamer van koopbandel 1) werd bet requt'st 
van de band gewezen. 

Niet zonder verbazing ontving het Rotterdamse college een missive van 
de minister van Nationale Nijverheid uit Brussel, aan wien toentertijd de 
zorgen voor het meekrapbedrijf waren toevertrouwd, waarin medegedeeld 
werd, dat de klacbten over de nieuwe reglementering luide opklonken, 
terwijl bet "een daadzaak is, dat de zoo zeer gevreesde vermuyering (ver
menging) der mullen beeft blijven voortgaan" 2). De minister concludeerde, 
dat de ondervinding bewezen had, dat bet verbod tot over-stamping geen 
doel bad getroffen en ingetrokken diende te worden. Over dit plan werd 
aan de Kamer tegelijkertijd advies gevraagd. 

De plotselinge ommezwaai van de regering, zo kort na het in werking 
stellen der nieuwe regeling, vond zijn verklaring in bet slot van de ministe
ritHe aanschrijving, waar melding werd gemaakt van een nieuwe vinding, 
een "werktuigelijk samenstel", vervaardigd door een Belgisch ondernemer 
te Gent, waarmee de mullen zo zuiver konden worden bereid, dat zij "van 
alle onreinheid, hoe ook genaamd", ontdaan werden. Hierin, wonderlijk 
genoeg, meende de minister de oplossing te zien van de strijdvraag der 
over-stamping. Het nieuwe proced6, dat de minister hier op bet oog had, 
was de reeds door ons genoemde fabriekmatige bereiding en zuivering 
van meekrap door Verplancke 3). Hoewel de Kamer te Rotterdam er op 
wees, dat de bezwaren tegen over-gestampte mullen niets van doen had den 
met de techniek van de zuivering van krappen en mullen en de nieuwe 
regeling van 1819 nog te kort in werking was om reeds een oordeel over 
haar resultaten te vellen 4), werd het verbod tot over-stamping bij Kon. 
besluit van 6 Aug. 1822 no. 34 ingetrokken, voorlopig voor de tijd van 
drie jaar, welke beperking in 1826 vervie1 5). 

Bij de toezending van het Kon. besluit van 1822 erkende de minister 
in een begeleidende missive nogmaals uitdrukkelijk, dat de opheffing van 
het stampverbod vooral verleend was met het oog op de onderneming van 
Verplancken 6). In een persoonlijk schrijven werd aan de laatste bovendien 
verzocht, "nu aan zijn h..erhaald verlangen was voldaan", zorg te dragen, 
dat aan hen, die op zijn onderneming "naijverig" waren, geen wapens in 
handen zouden worden gegeven, om na afioop van de proeftijd op de 
wederinvoering van het verbod aan te dringen 7). 

In de jaren '20 bood het meekrapbedrijf nog een andere zijde, die tot 
overheidsbemoeiing noodzaakte. Het was het tarieven-offensief, dat 

1) Gem. Arch. Rotterdam, port. 30, 2 Febr. 1820, no. 1. 
2) Id., id., port. 21, 29 Juti 1821, no. 37. 
3) Zie bIz. 57, 58. 
') Gem. Arch. Rotterd., Kamer v. kooph., port. 31, 25 Aug. 1821. 
5) Kon. bes!., 1 Jull 1826, Staatsb!. no. 55. 
8) AIg. Rijksarch., Nat. Nijverh., no. 8527, 22 Aug. 1822 no. 39. 
7) Ibid. 

ECON.-HIST. JAARBOEK xxv 8 
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Frankrijk en Engeland tegen ons nationale bedrijf ontketenden en voor 
wat Engeland betreft, het zich bier bij aansluitende brandende vraagstuk 
van de racine, de gedroogde, niet-gepulveriseerde wortels van de mee
krapplant. 

De economische politiek van Frankrijk na de Restauratie was in sterke 
mate protectionistisch. In 1815 werd voor een groot aantal artikelen, o.a. 
voor meekrap, het bestaande invoerrecht van Februari 1810 verdubbeld, 
waardoor dit een zo goed als probibitief karakter kreeg. De betekenis 
biervan wordt duidelijk gei'llustreerd door het reeds genoemde schrijven 
van een importeur uit Rouaan, die een bestelling van Hollandse meekrap 
annuleerde met het motief: "vous voyez qu'avec ce droit enorme il faut 
renoncer aux garances de Hollande" 1). 

Terwijl de Franse maatregel gericht was op de steun van eigen teelt en 
industrie, bood de Engelse politiek een enigszins gewijzigd karakter. 
Engeland verhoogde in 1819 het invoerrecht op bereide meekrap tot niet 
minder dan 15 sh. per 50 kg. Daarentegen bleef het invoerrecht op racine 
onveranderd op 5 .sh. De bedoeling was duidelijk: Albion wilde de be
reiding der wortels in eigen hand nemen, maar kon de buitenlandse grond
stofniet ontberen. Volgens de verklaring van een meehandelaar-tijdgenoot. 
die in 1815 aangezocht was om naar Engeland over te komen ten einde 
de pulverisatie van de wortels aldaar te introduceren, zou de belemmering 
van de import van Hollandse krap veroorzaakt zijn door de veelvuldige 
kwaliteitsvervalsingen 2). 

In verband met de enorme betekenis, die de Engelse textielnijverheid 
als afzetgebied voor het Nederlandse meekrapbedrijf bezat, schenen ons 
twee wegen open te staan, om aan de emstige Engelse bedreiging het hoofd 
te bieden: aanpassing bij de Engelse plannen en de meekrapnijverheid 
specialiseren op racinebereiding, waarmee men zich tevens enigszins onttrok 
aan de zware druk op de meekrapprijs, die door Frankrijk uitgeoefend 
werd, of weI juist tegengesteld: de racine-export beperken, waardoor de 
Engelse plannen gedwarsboomd werden en de Nederlandse stoofnijverheid 
wellicht in zijn oude vorm gered kon worden. De regering had hieromtrent 
geen gefundeerde mening en liet zich leiden door die belanghebbenden, 
die het krachtigste geluid deden horen. Dat waren aanvankelijk de Rotter
damse exporteurs, bij wie zich voorlopig ook een groot deel van het 
platteland aansloot. 

Het is duidelijk, dat vooral de stapelhandelaars zich door de Engelse 
plannen bedreigd moesten voelen. Een der voomaamste stutten van de 
meekrapstapel lag in de bijzondere vakkennis van de kooplieden en de 
makelaars ten opzichte van het bereide product. Werd de handel beperkt 
tot racine, dan verdween een der voomaamste functies van de stapelmarkt. 
Suermond & Kolff en een achttal andere grote Rotterdamse handelshuizen 

1) Zie bIz. 82. 
2) Alg. Rijksarch., Nat. Nijverh. 1822-23, no. 8598. Verg. Kamer v. kooph. 

Rotterd., port. 21, 27 Juni 1824. 
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hadden dan ook reeds in September 1820 de Kamer van Koophandel op 
het dreigend gevaar attent gemaakt. Frankrijk en Engeland, schreven ze, 
maken zich op om de meekrapbereiding, die van ouds onze roem uitmaakt, 
"aan zich te trekken" , zulks zowel ten nadele van de nijverheid, als van de 
arbeidende klasse, als van de handel. De bereiding van racine was niet aan 
keuring onderworpen en daardoor zou de handel in dit product - hier 
kwam de stapelfunctie naar voren - "aan den min brave een nieuwe bron 
openen tot handelingen van kwade trouw, waardoor de nog steeds erkende 
hoge waarde van het artikel buitenslands zijn roem zoude verliezen". De 
kooplieden drongen er dus bij de Kamer op aan, dat deze zou ijveren voor 
een uitvoerverbod op racine 1). 

De Kamer van koophandel, in het algemeen tegenstandster van handels
verboden, liep wat minder hard van stapel en requestreerde bij de koning 
voor een uitvoerrecht op racine van/3.- per 100 pond. Zij wees er tevens 
op, dat de meekrapteelt op een zeer smalle basis zou komen te rusten, 
indien de Nederlandse stoven zich zouden gaan beperken tot racine-berei
ding. Waar zouden de boeren met hun gedroogde worte1s, die immers 
slechts een beperkte houdbaarheid bezaten, moeten blijven bij een emstige 
storing in de export? De stede1ijke stapelhandel zou dit min-houdbare 
product niet op speculatie in voorraad kunnen nemen 2). 

De Kamer van koophandel te Middelburg en de Commissies van de 
landbouw in Zeeland en Zuid-Rolland konden zich in het algemeen 
bij het betoog der Rotterdammers aansluiten 3). Ret eerstgenoemde college 
achtte het tarief van /3.- echter een onvoldoende bescherming en vroeg 
een finaal uitvoerverbod van racine, terwijl de beide Commissies van 
landbouw, hoewel zij in de maatregel een zekere vrijheidsbeperking van 
het boerenbedrijf niet konden miskennen, een middenweg voorstelden en 
een uitvoerrecht van /6.- vroegen. 

Deze middenweg leek ook de regering de aangewezen koers, zodat in 
de algemene tariefsherziening van 26 Aug. 1822 4) de uitvoer van racine 
belast werd met /6.-. Ter be1emmering van de import uit Frankrijk 
werden de bestaande invoerrechten op fijne krap, gemene en mullen ver
dubbeld, d.w.z. respectievelijk gebracht op /6.-, /1.50 en /0.75 per 
honderd Ned. ponden (kg), overigens een weinig effectieve maatregel, omdat 
de Franse meekraphandel deze onderscheidingen niet kende en voortaan 
aile Franse meekrap bij de douane aangaf als gemene. 

Evenals ten opzichte van het fel-omstreden probleem der over-stamping 
van mullen miste het regeringsbeleid ook in zake racine ieder spoor van 
eigen overtuiging. Ret roer werd dan ook weer spoedig omgegooid en weI 
als gevolg van een geruchtmakende actie, die vooral van Antwerpen uitging. 
Ret gekozen afweermiddel tegen de Engelse bedreiging strookte namelijk 

1) Alg. Rijksarch., Comm. v. d. landb. in Z. Holland, port. no. 11, 12 Sept. 1820. 
2) Gem. Arch. Rotterd. , Kamer v. kooph., port. no. 30, 28 Sept. 1820. 
S) Id., port. 30,3 Nov. 1820. Comm. v. d. landb. in Z. HOlland, port. 57, no. 34. 
4) Staatsblad 1822, no. 39. 
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niet met de opvattingen van een aantal racine-handelaars aldaar, die niets 
liever zouden zien dan de verplaatsing van de meekraphandel van Rotterdam 
naar de Schelde-stad. Voor bereide meekrappen was deze verschuiving 
echter een onmogelijkheid, gezien de grote vakkennis in de Rotterdamse 
meekrapstapel. Ten opzichte van de racine-handel, die nauwelijks enige 
gespecialiseerde kennis vroog, lagen de mogelijkheden evenwel veel gun
stiger. De Commissie van de landbouw in de provincie Antwerpen zond 
reeds binnen het jaar naar aile meekraptelende booren in de noordelijke 
provincien requesten ter ondertekening, waarin verzocht werd in het 
belang van de landbouw het uitvoorrecht op racine af te schaff en of 
drastisch te verlagen. Ook op de jaarlijkse bijeenkomst van aile Commissies 
van landbouw bracht Antwerpen zijn plannen, vermomd als een algemeen 
plattelandsbelang, naar voren 1). Onder de druk der Franse fabriekmatige 
bereiding, zo heette het, was de Hollandse meekrapnijverheid ten dode 
opgeschreven. Aan de laatste hoop om door specialisering op racine
handel althans nog een deel van het bedrijf te redden, was door het hoge 
uitvoorrecht de bodem ingeslagen. In Antwerpen werd reeds goodkope 
Franse racine ingevoord om deze als Hollands product te re-exporteren. 

Door de teleurstellende meekrapprijzen in het begin der twintiger jaren 
had de Scheldestad de wind in de zeilen, hoewel de Rotterdamse Kamer 
de ware bedoolingen der Antwerpenaars trachtte te ontmaskeren. Waarom, 
vroogen de Rotterdammers, tracht Antwerpen de import van de goodkope 
Franse racine niet te stuiten door een invoorverbod te bepleiten? Blijkbaar 
doon de Belgen dit aileen, zo hoonde de Rotterdamse Kamer, als de be
langen der Belgische nijverheid op het spel staan! Rotterdam deelde ook 
de defaitistische opvattingen omtrent de tookomst van het Hollandse 
bedrijf niet en wees er op, dat Engeland zijn protectionistisch invoorrecht 
op bereide krap reeds met 20 % had verlaagd. Overigens kan niet ontkend 
worden, dat Rotterdam aan de grote betekenis van de moderne Franse 
techniek niet voldoonde recht heeft doon wedervaren 2). 

Op het platteland van Zuid-Holland had de actie der Antwerpse hande
laars echter succes. Zowel van particuliere zijde, in een adres aan de 
gouverneur van C. Kolff A. Q.zn en 18 anderen 3), als door de Commissie 
van landbouw'), welk college in 1820 op de sterke verhoging van het 
uitvoorrecht op racine had aangedrongen, werd in 1824 met kracht af
schaffing of sterke verlaging van het recht bepleit. De regering kwam aan 
de gewijzigde gevoolens tegemoot en het daaropvolgend jaar werd het v
uitvoorrecht verlaagd tot f 3.-, d.w.z. tot de helft 5). 

De ondervinding heeft geleerd, dat zowel de sombere verwachtingen 
der Zuidhollandse meekraptelers als de onrustbarende voorspellingen der 

1) Gem. Arch. Rotterd., Kamer v. kooph., port. 21, 30 Juli 1823, no. 33. 
Z) Id., id., port. 31, 22 Aug. 1823. 
8) Alg. Rijksarch., Comm. y. d. landb., port. 13, 8 Oct. 1824, no. 53/91. 
") Id., id., port. 57, 4 Sept. 1824, no. 143/369. 
6) Kon. Besl. van 10 Jan. 1825, Staatsbl. no. 4. 
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Antwerpse handelaars sterk overdreven zijn geweest. De Engelse pogingen 
tot vestiging van een eigen meekrapnijverheid liepen op niets uit, waardoor 
de commerciele belangstelling zich weer van de racine naar het eindproduct 
verplaatste. De afzet naar Frankrijk daarentegen wist zich niet meer te 
hersteIlen ; gedeeltelijk werd hiervoor compensatie gevonden in de ver
groting van de export naar Duitsland, de U.S.A. en Rusland 1). 

Terwijl het racineprobleem weer even snel verdween als het was opge
komen, bleef het vraagstuk van de over-stamping van mullen de gemoederen 
bezig houden met een felheid, die ver uitging boven de materiele betekenis 
van dit afvalproduct. Het platteland achtte iedere critiek op deze bereidings
wijze een aanslag op het eigendomsrecht, de stedelijke handel daarentegen 
beschouwde de over-stamping als de hoofdbron van aIle knoeierij. 

In 1832 opende de Kamer van koophandel te Rotterdam opnit:uw de 
aanval op de "schandelijke practijken", die in en buiten de stoven plaats 
von den 2). Naast de keurmeesters, die met de tarra-vermelding op de 
vaten knoeiden, moesten vooral de over-gestampte mullen het weer ont
gelden. Onder deze naam werden "de minderwaardigste mengsels van 
krap, opvaagsel en aarde" in het handelsverkeer gebracht, tot schade ook 
van het crediet der goede Hollandse kwaliteiten. De export naar Engeland 
bewoog zich weer in dalende lijn, en de Kamer bezat bewijzen, dat ook 
de U.S.A. en Rusland zich zouden terugtrekken als ze niet tegen verval
singen beschermd werdel]. Een verbod van over-stamping van mullen 
leek de Kamer het enige redmiddel. 

De adviezen, welke op het request werden ingewonnen, waren voor 
Rotterdam weinig bemoedigend. De Commissies voor de landbouw vol- . 
hardden in hun afwijzende houding tegen het verbod, als vanouds bevreesd 
voor een inbreuk op het grondwettelijk recht van eigendom. De gouverneur 
van Zeeland erke~de in zijn advies van 27 Juli 1833 3),dat de over-stamping 
het kwaad der vervalsing bevorderd had, maar hij wilde niettemin het 
platteland niet in zijn vrijheid aantasten. Hij bood evenwel een concept 
aan voor een reglement op de mullenbereiding, dat de uitwassen zou 
tegengaan. Dit besluit heeft de grondslag gevormd voor het meekrapregle
ment van 1834 4), de laatste regeling van de "bereiding en handel in mee
krappen", waarmee tevens het hoogtepunt in de overheidsbemoeiing werd 
bereikt. Het nieuwe Kon. besluit betrof in hoofdzaak de bereiding van 
mullen, maar voorzag tevens in de uitvaardiging van algemene instructies, 
resp. voor de betrokken gemeentebesturen, voor de keurmeesters en de 
stoofarbeiders. Daamaast bleven de Kon. besluiten van 1819 en 1822 in 
volle kracht. 

Terwijl de niet-gereglementeerde fabriekmatige productie in Frankrijk 

1) Gem. Arch. Rotterd. , Kamer v. Kooph., port. 32, 23 Mei 1833, no. 17. 
2) Id., id., 12 Mei 1832, no. 25. Het concept is van dhr P. Wachter. 
3) Id., id. , Oct. 1833, no. 36. 
4) Kon. Bes!. 28 Febr. 1834, Staatsb!. no. 7. 
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hand over hand toenam, meende Nederland in 1834 zijn positie nog te 
kunnen redden door ook de bewerking van een afvalproduct aan gedetail
leerde bepalingen te onderwerpen. Drie kwaliteiten van mullen mochten 
bereid worden: oorspronkelijke mullen, bestaande uit kezeringen (stukjes 
van de wortel), en bloemen (schilfers van de wortels en opveegsel), over
gestampte mullen, zijnde de kezeringen en de bloemen, die nogmaals aan 
een stampproces onderworpen waren, en ten slotte de verstampte onberoofde 
mullen, welke alleen uit de overgestampte kezeringen bestond. Het toege
stane zandgehalte bedroeg resp. 20, 15 en 10 %. Wanneer de mullen in 
het handelsverkeer de provincie van herkomst verlieten, moesten zij aan 
een herkeuring onderworpen worden en van een provinciaal contra-merk 
worden voorzien. 

In de instructie voor de keurmeesters 1), die door het reglement van 1834 
geboden werd, bereikte de overheidsbemoeiing wei het hoogtepunt. Van 
ieder vat gekeurde meekrap moest een monster bewaard blijven in een 
verzege1d fiesje, dat later bij eventuele klachten over vervalsing als bewijs
materiaal zou kunnen dienen (art. 15). In art. 17 werd zelfs bepaald, hoe 
de keurijzers gloeiend gemaakt moesten worden. 

Deze Ioodzware regeringscontrole tijdrovend en even weinig effectief 
als die van v66r vier eeuwen - nog ~ teeds werd het product alleen gekeurd 
op een uiterlijk kenmerk, het zandgehalte - luidde de laatste faze der 
regeringsbemoeiing in. Het meekrapbesluit van 1834 voerde tot de ernstigste 
botsing tussen de beginselen van vrijheid en gebondenheid, welke tot nog 
toe was voorgekomen. De oorzaak hiervan lag voornamelijk in de wijze, 
waarop het reglement werd uitgevoerd. Er schuilt niet veel overdrijving 
in de uitspraak, dat v66r 1834 de overheid op meekrapgebied weI wetten 
maakte, maar ze niet uitvoerde. Aan het besluit van 1834 werd echter 
althans plaatselijk met nauwgezetheid de hand gehouden. 

Groot gerucht veroorzaakte reeds in 1835 een geval van vervalsing door 
over-pakking te St Maartensdijk op Tholen, waarbij onder meer 13 vaten 
meekrap geconfisqueerd werden. Tekenend voor de voorafgegane slappe 
uitvoering der wet was, dat de dader bij de koning requestreerde om 
kwijtschelding van straf, daar hij niet wist, dat hij in strijd met de wet 
had gehandeld 2). Deze vakman had echter een voorschrift overtreden, dat 
reeds 16 jaar in werking was, daar het over-pakkingsverbod, zoals wij 
zagen, reeds voorkwam in het regiement van 28 Oct. 1819. Dergelijke 
onkunde paste overigens geheel in de sfeer, waarin keurmeesters hun 
controlerende taak hier en daar plachten uit te voeren: "bij sterke drank 
en tabaksrook, op de verklaring van droger en stamper", een toestand 
die door de Rotterdamse Kamer van koophandel gehekeld werd 3). 

Nieuwe gerechtelijke vervolgingen deden zich voor, in Noord-Brabant, 
waar 40 vaten mullen van de Kruislandse stoof in beslag werden genomen, 

1) Provinciaal Blad van Zuid-Holland, 29 Febr. 1836. 
2) Gem. Arch. Rotterd., Kamer v. kooph., port. 32, 30 Juli 1835, no. 119. 
8) Id., id., 1 Mei 1834, no. 29. 
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maar bovenal in Zeeland, waar een aantal aan het licht getreden knoeie
rijen in Goes, Ierseke en 's-Heer Arendskerke het vertrouwen in de gehele 
overheidsreglementering aan het wankelen brachten. Het waren niet in 
de eerste plaats de geldboeten van f 500.- en de confiscatie van 38 vaten 
meekrap, die bier relief aan de zaak gaven, veel ernstiger werd de open bare 
mening geschokt, doordat ter rechtzitting bleek, dat de knoeierijen plaats 
gehad hadden op last van de participant-boekhouder, de administratieve 
leider van de meestoof en dat bovendien dergelijke vervalsingen al jaren 
lang ongestraft hadden plaats gehad en dat ze ook elders voorkwamen. 

Deze geruchtmakende affaire dwong de gouverneur van Zeeland een 
onderzoek in te stellen naar de algemene uitvoering van de meekrap
reglementering, een onderzoek, waarvan de teleurstellende uitslag ten 
slotte de opheffing van de gehele overheidsbemoeiing heeft veroorzaakt. 
De eerste reactie van de gouverneur is evenwel een poging geweest om de 
reeds zo knellende banden der reglementering nog nauwer aan te halen. 
In overleg met de minister van Binnenlandse zaken werd door hem een 
geheel nieuwe wetgeving voor het bedrijf ontworpen. Van de voorgestelde 
wijzigingen in de bestaande voorschriften noemen wij de aansprakelijk
stelling van de participant-boekhouder voor eventuele vervalsing. Bovendien 
zouden aan de drie bestaande bijzondere instructies nog een tweetal nieuwe 
worden toegevoegd, een voor de directie der meestoven en een voor nieuw 
in te stellen provinciale commissies van toezicht. Deze concepten, ver
gezeld van een uitvoerige toelichtende nota werden als de z.g. Zeeuwse 
stukken door de minister aan alle betrokken instanties van Zuid-Holland 
en Noord-Brabant ter beoordeling toegezonden 1). 

De binnenkomende adviezen waren voor de Zeeuwse autoriteiten 
tamelijk teleurstellend. De Kamer van koophandel te Rotterdam oordeelde 
nagenoeg de gehele Zeeuwse actie overbodig. De practijk vorderde geen 
nieuwe wetten, maar strenge uitvoering der bestaande. In geen enkel der 
door de gouverneur van Zeeland gesignaleerde boze practijken werd door 
de bestaande wetgeving niet voorzien, zoals door de Kamer puntsgewijze 
aangetoond werd 2). Wat baten strenge voorschriften omtrent de keuring, 
als er meevaten in Rotterdam arriveren, die in het geheel niet gekeurd zijn, 
blijkende uit de afwezigheid van boorgaten! Voor de functie van keurmeester 
diende een geheel ander slag mensen te worden aangewezen. 

Ook de andere adviserende instanties hadden grotere en kleinere be
zwaren. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, voorgelicht door de 
provinciale Commissie van landbouw en de Kamer van koophandel te 
's-Hertogenbosch hadden bezwaren tegen de verantwoordelijkstelling van 
de beedigde boekhouder 3). De Commissie van landbouw in Zuid-Holland 
verenigde zich met het oordeel van een harer leden te Middelharnis, dat 

1) Aig. Rijksarch., Binnen!. Zaken, Verzameldossier 30 Jan. 1845, no. 162 
(ge afd.), miss. Ged. St. v. Zeeland, 4/11 Juni 1841, no. 22. 

2) Ibid., 18 Nov. 1841, no. 48. 
3) Ibid., 19 Oct. 1841, met Bijlagen. 
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de voorgestelde regeling evenmin definitief resultaat zou opleveren als de 
bestaande, indien ook de stedelijke handelaar niet aan dezelfde ver
plichtingen werd onderworpen als de reder, m.a.w. het product zou ook 
gekeurd. moeten worden, als het voor export de stedelijke pakhuizen 
verliet 1). Een dergelijk voorstel was reeds bij de voorbereiding van het 
Kon. besluit van 1834 door Zeeland gedaan. Rotterdam had echter de 
opname van dit voorschrift in de wet weten te verhinderen op grond van 
practische bezwaren. Wat een belemmering, zo klaagden de exporteurs. 
zou die herkeuring geven bij de grote drukte, die er veeial binnen Rotterdam 
op de marktdagen heerste, bij de haast, die er veelal bij de afievering ge
maakt werd in de overal in de stad gelegen pakhuizen en de aan aIle kaden 
ter lading liggende schepen. Hoeveel keurmeesters zouden daar, gezien de 
enorme export, die gerniddeld 2/3 van de oogst bedroeg, weI voor nodig 
zijn 2), 

De Gedeputeerde Staten van Zeeland trachtten de bezwaren te weer
leggen 3). Tegen de opmerkingen van Rotterdam voerden zij aan, zeer weI 
te weten, dat het op de goede uitvoering der reglementen aankwam. De 
hardnekkige niet-naleving ervan had hen echter tot hun grote actie aan
gespoord. Rotterdam begreep niets van de moeilijkheid, om in de vaak 
kleine dorpen, waarin meestoven gevestigd waren, bekwame, hoogstaande 
keurmeesters te vinden. Ais een laatste tegenzet gingen Gedeputeerden in 
op de suggestie van de Commissie van landbouw in Zuid-Holland en 
stelden de eis, dat de meevaten v66r de export herkeurd zouden worden 
en daama verzegeld. Indien Rotterdam zich opnieuw ook hier tegen zou 
verzetten, dan, meenden de Staten, "verdient het overweging om alle 
bestaande verordeningen omtrent fabricatie van mee geheel buiten 
werking te steIlen, daar dezelve moeten beschouwd worden aan dien tak 
van industrie, zonder eenig nut of doel, belemmeringen op te leggen, den 
fabrikant en cultivateur van dit nationaal product aan lastige formaliteiten 
te onderwerpen, die de koopman in dit artikel niet kent en aan wien niets 
belet, de volgens de bestaande verordeningen in de meestoven gefabri
ceerde mee in zijne pakhuizen te vermuyeren (= mengen) en in deugd en 
kwaliteit geheel te veranderen". 

Met deze eis van alles of niets had Zeeland zijn hoogste troef uitgespeeld. 
Indien het de bedoeling geweest is, om door Rotterdam het mes op de 
keel te zetten de hoogste graad van reglementering te verkrijgen, dan is 
de opzet als rnislukt te beschouwen. Naar aanleiding van de suggestie de 
reglementering eventueel af te schaff en nam de minister van Binnenlandse 
zaken, baron Schimmelpenninck van der Oye, onrniddellijk het initiatief 
uit handen van de Gedeputeerden van Zeeland over en maakte hij het 
vraags tuk van de gehele afschaffing der overheidsbemoeiing tot het kem
punt van het inter-provinciaal overleg. 

1) Ibid., Missive A. van Weei, i Oct. 1841. 
2) Gem. Arch. Rotterd., Kamer v. kooph., port. 32, Oct. 1833, no. 36. 
8) Alg. Rijksarch., Verzameidossier, t.a.p., 18/25 Nov. 1842, no. 20. 
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Bij de toezending van de Zeeuwse anti-critiek op de bedenkingen, die 
tegen de voorstellen van Zeeland waren gerezen, verzocht de minister de 
gouvemeurs van Zuid-Holland en Noord-Brabant in het bijzonder te 
willen overwegen, "of de ondervinding eenig bewijs van de doelmatigheid 
der verordeningen heeft opgeleverd, zoodanig, dat men met grond zoude 
kunnen beweren, dat de noodzakelijkheid bestaat om deze tak van industrie, 
tegen de algemeen aangenomen beginselen van vrijheid in de uitoefening 
van alle takken van nijverheid, aan bepaalde voorschriften en formaliteiten 
te onderwerpen" 1). Met deze toespeling op de algemeen aangenomen 
bedrijfsvrijheid doelde de minister op de definitieve afschaffing der gilden, 
die na velerlei aarzelingen eerst in 1818 haar beslag had gekregen 2). 

Aan het slot van zijn betoog stelde de minister de kwestie nog scherper. 
Na gewezen te hebben op de niet-gereglementeerde Franse industrie, die 
ons op alle markten verdrong, vroeg Z.E. de gouvemeurs weI te willen 
overwegen, of het uitblijven gedurende honderd en meer jaren van nagenoeg 
iedere technische verbetering in de bereiding van onze meekrappen niet 
veroorzaakt werd door de banden, waarin dit bedrijf bekneld zat. Zou er 
dientengevolge van de afschaffing der reglementen niet eerder een voordeel 
zijn te verwachten dan een nadeel? 

Het woord was nu aan de gouvemeurs en de hen voorlichtende instanties. 
De Commissie van landbouw in Zuid-Holland, het eerst met haar advies 
gereed, verenigde zich weer met de beschouwingen van haar lid A. van Weel, 
landbouwer en meekrapreder te Middelharnis, die een warm pleidooi voor 
bedrijfsvrijheid leverde 3). Hij concludeerde, dat het niet te ontkennen was, 
dat evenals de handel ook de landbouw en de nijverheid "daar alleen welig 
tieren, waar geene wetten of verordeningen haren vrijen loop stuiten of 
belemmeren en dat in den rege! geene wettelijke bepalingen bij machte 
zijn om de kwijning van handel en nijverheid te beletten". Opheffing der 
reglementering was dus gewenst. 

In Noord-Brabant waren de meningen verdeeld. De Kamer van koop
handel te 's-Hertogenbosch adviseerde tot bedrijfsvrijheid, om "de ver
levendiging en de verbetering aan de vrije concurrentie over te laten", de 
Commissie van landbouw daarentegen vreesde van de opheffing der 
reglementen het gevaar van toenemende knoeierij. Ged. Staten sloten zich 
bij deze laatste mening aan 4). 

De Commissie van landbouw in Zeeland deed, gelijk te verwachten, 
hetzelfde krachtige vrijheidsgeluid horen als haar zusterorganisatie in 
Zuid-Holland. De namen van de voorzitter C. Vis en van de beide rappor
teurs I. G. J. van den Bosch en C. van de Stolpe, vroege verdedigers van 
bet stelsel der economische vrijheid, vormden een waarborg voor de 

1) Aig. Rijksarch., Nat. Nijverh., 24 Dec. 1842, no. 168. 
2) Wiskerke, De afschaffing der gilden, biz. 221. 
3) Alg. Rijksarch., Verzameldossier t.a.p., Miss. van 23 Jan. 1843. 
4) Ibid., Miss. van 28 Maart 1843. 
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liberale geest, waarin het advies werd opgesteld. Handhaving van de 
wettelijke bepalingen zou een verdere achteruitgang van de meekrap
cultuur veroorzaken. Waren er misschien, die misbruik van de vrijheid 
maakten, zij zouden zich niet meer kunnen verschuilen achter wettelijke 
keurmerken, zodat het eigenbelang, het hooggeschatte ordeningsprincipe 
der liberale economie, een ieder zou aansporen om onvervalste waar aan 
de markt te brengen 1). 

Tegen dit krachtig opdringen der vrijheidsgedachte bleef de Rotterdamse 
Kamer van koophandel pal staan voor de verdediging der oude reglemen
tering, waarmee in het bijzonder de belangen van de stedelijke stapelaars, 
de z.g. tweede hand, zeer nauw samenhingen. De Kamer wees op het 
tweeslachtige ill de houding van Zeeland, dat de scherpste reglementering 
bepleitte en zich tegelijkertijd bereid verklaarde alle voorschriften te laten 
varen. Rotterdam moest zich om practische redenen blijven verzetten 
tegen de eis van herkeuring en verzegeling der te exporteren vaten. Nog 
nimmer was de Kamer bovendien een geval van knoeierij ter ore gekomen, 
dat voor verandering in deze houding zou pleiten. Zeer beslist miskende 
echter de Rotterdamse Kamer de behoefte van de moderne tijd met de 
vrees uit te spreken, dat bij afschaffing der reglementen de meestoven 
zich wellicht op de bereiding van het eenvormige Franse massaproduct 
zouden gaan richten, inplaats van te volharden bij het tot heden gebruike-
lijke genuanceerde assortiment 2). . 

De minister van Binnenlandse zaken stelde alle ontvangen adviezen in 
handen van de Ged. Staten van Zeeland met het verzoek deze stukken in 
nadere beschouwing te nemen en haar eigen oordeel over de voorgestelde 
opheffing der reglementering over te leggen. In het Zeeuwse antwoord, 
dat een krachtig en levendig pleidooi werd voor "laissez faire", was thans 
alle aarzeling verdwenen. Met slagvaardigheid en blijmoedig optimisme 
werden aile Rotterdamse bezwaren ontzenuwd. Rotterdam verwondert er 
zich over, dat wij "omgeslagen" zijn? "BIke meening is door latere, betere 
overtuiging voor wijziging en verandering, zoo niet voor omkeer vatbaar". 
Rotterdam vreest, dat de kwade practijken bij het vrijheidssysteem krachtig 
de kop zuHen opsteken? In een stelsel van vrijheid "straft dit zich zelf door 
de verbeurte van verkregen vertrouwen en het is daarom een kwaad, dat 
zijn eigen redmiddel mede brengt". De meehandelaar zal ruet meer op 
uiterlijke kentekenen moeten letten, maar uit en door zich zelve mooten 
toezien en ruemand zal meer kunnen knooien onder de dekmantel van 
goede keur. De Rotterdamse Kamer ziet gevaar voor de faam van onze 
eigen bereidingswijze, die een veelsoortiger offerte waarborgt dan bet 
eenheidsproduct der Franse nijverheid? Gedeputeerden merkten hier tegen 
op, dat bij vrijheid van handel en bedrijf een ieder zijn eigenbelang genoog
zaam zal kennen om te weten, wat hem voor de goode afzet van zijn 
product het beste dient, zoals de koper weI middelen zal weten te be-

1) Rijksarch. Middelburg, Comm. v. landb., Verbaal 8-9 Febr. 1843, no. 7. 
Z) Gem. Arch. Rotterd., Kamer v. kooph., port. 36, 21 Maart 1843, no. 67. 

• 
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ramen om zich tegen bedrog te beveiligen. "Alles zal, naar het ons voor
komt, in verband met behoefte en belang zijn eigen weg vinden"! 

In deze geest van liberaal optimisme pleitten de Zeeuwse Staten met 
geestdrift voor de vrijheid van bedrijf. Een door de minister doorgezonden 
scheikundige memorie van de Rotterdamse apotheker Eickema, die ter 
verbetering van de oude keuringsmethode een aantal chemische proeven 
tot opsporing van meekrapvervalsing had samengesteld, kon hun drift 
naar volkomen vernieuwing niet meer temperen. Ongetwijfeld nuttige 
hulpmiddelen, zo merkten de Staten op, mits in handen van chemici, 
maar niet in die van gewone, simpele keurmeesters! 

Ret onwankelbaar vertrouwen in het vrijheidssysteem, dat uit boven
staand advies zo duidelijk sprak, zal minister Schimmelpenninck van der 
Oyen niet weinig geholpen hebben, zijn aanvankelijke aarzeling te over
winnen en de consequentie van de definitieve afschaffing der gilden ook 
tot het meekrapbedrijf uit te strekken. Enige weken na de verzending van 
hun rapport ontvingen Ged. Staten bericht, dat aan de minister de be
schouwing tot het intrekken der reglementen "als zeer gegrond (was) 
voorgekomen". De vraag was echter, volgens de minister, of de intrekking 
direct diende te geschieden, of qat deze diende vooraf te worden gegaan 
door een tijdelijke schorsing. Direct en volkomen, antwoordden de Staten 
onvervaard, opdat er geen aarzeling ontsta, om zich met kracht en nadruk 
op de nieuwe orde in te stellen 1). 

Hierop diende de minister een concept-besluit tot afschaffing der 
reglementering bij de Raad van State in. In zijn advies haalde dit hoge 
College met instemming de argumenten voor afschaffing uit het Zeeuwse 
advies aan, de minister tevens verzoekende het Zeeuwse rapport aan de 
Ged. Staten van Noord-Brabant en Zuid-Rolland ter inzage te verstrekken 
"overmits daarin de gronden tot behoud der bepalingen zijn wederlegd, 
vooral met betrekking tot de memorie van de Rotterdamse Kamer van 
koophandel en fabrieken" 2). 

Niets stond nu meer aan de vestiging der bedrijfsvrijheid in de weg en 
de dag volgende op de indiening van het advies door de Raad van State 
werd het Kon. besluit getekend van 21 Jan. 1845, waarin bevolen werd 
aIle Koninklijke besluiten, verordeningen en instructies ter zake van het 
meekrapbedrijf "in te trekken en buiten werking te stellen" 3). Aan een 
ononderbroken overheidsbemoeiing van bijna vijf eeuwen was een eind 
gekomeq, het lot van het bedrijf werd overgegeven aan de onpersoonlijke 
leiding van de vrije concurrentie. 

1) AJg. Rijksarch., Verzameldossier, t.a.p., Miss. 29 Nov. 1844, no. 3. 
2) Id., id., Rapport v. 20 Jan. 1845, no. 40. 
3) Kon. bes!. 21 Jan. 1845, no. 66, Staatsb!. no. 5. Zie Bijlage VI. 
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HOOFDSTUK VII 

DE ONDERGANG VAN HET MEEKRAPBEDRlJF 

In 1826 gelukte bet aan de Franse scheikundigen Robiquet en Colin 
het kleurend bestanddeel uit de meekrap af te scheiden, dat zij naar de 
meermalen genoemde lizari of alizari, de Arabische benamingen voor de 
meekrapwortel, alizarine noemden. Bij het langdurig onderzoek naar de 
nauwkeurige chernische samenstelling van de gevonden verfstof slaagden 
ruim 40 jaar later de Duitse chernici Graebe en Liebermann er in, door 
een reducerende werking de alizarine om te zetten in anthraceen, een der 
minst vluchtige bestanddelen van steenkoolteer. Hierdoor kon dit afval
product van de gasbereiding als de moederstof der alizarine beschouwd 
worden, daar de mogelijkheid geopend was, om omgekeerd uit anthraceen 
ook alizarine te bereiden. 

Met deze ontdekking stond de uitschakeling van de meekrapplant. 
Rubia tinctorum, de eeuwenoude leverancier van het populaire kraprood,. 
voor de deur. De Duitse uitvinders publiceerden in Januari 1869 hun 
nieuwe procOOe en ogenblikkelijk werd de synthetische bereiding der 
alizarine fabriekmatig ter hand genomen. Nog in hetzelfde jaar bracht 
de Engelsman Perkins de eerste ton van de chernisch bereide kleurstof 
op de markt. 

De eerste berichten over het succes der chernische wetenschap veroor
zaakten in alle meekraptelende landen uiteraard grote ontsteltenis. Van 
Avignon en Napels werd een paniek gemeld. Toch werd de uiterste con
sequentie van de ontdekking aanvankelijk nog niet geheel beseft. Men 
meende nog troost te kunnen putten uit het overigens niet verwonderlijk 
feit, dat de synthetische alizarine vooralsnog hoger in prijs was dan de 
plantaardige verfstof; dat de grondstof, anthraceen, slechts in beperkte 
hoeveelheid voorradig was; dat de kunstalizarine alleen bruikbaar zou 
zijn voor de violetnuances; dat zjj rninder licht-echt zou zijn dan het 
meekrapproduct, enz. Ret is duidelijk, dat deze bedenkingen tegen de 
nieuwe uitvinding slechts de onverrnijdelijke kinderziekten betroffen van 
een opkomend bedrijf, die spoedig overwonnen werden door de voort
varendheid, waarmee verschillende fabrikanten van koolteerproducten, 
vooral in het Duitse Wuppergebied, de nieuwe bereidingswijze aanvatten. 

Wat de kwaliteit betreft, reeds in 1872 stond vast, dat het nieuwe 
product ten opzichte van de kleur-echtheid niet voor het plantaardige 
onderdeed, terwijl het door zijn grote zuiverheid in warme gloed de 
"natuurlijke" tinten overtrof. Door de grote vraag en de beperkte pro
ductiemogelijkheid bleef de prijs gedurende enkele jaren echter nog zo 
hoog, dat ook die van het plantaardig product zich staande hield, maar 
in het voorjaar van 1873, toen in 14 merendeels grote fabrieken de be
reiding ter hand was genomen (12 in Duitsland, 1 in Frankrijk en 1 in 
Engeland), daalde de prijs der alizarine met 50 % en had tegelijkertijd de 
langgevreesde ineenstorting van de meekrapmarkt plaats. Vooral in ver
band met het feit, dat de grens van een lonende meekrapcultuur bij een 
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minimumprijs van ongeveer 120.- per 50 kg lag, illustreert de onder
staande notering het catastrophaal karakter van de prijsdaling: 

1869 . ·.·/30,- 1873 .. . . 117,-
1870 . ... 126,50 1874 .... /16,50 
1871 .... 128,- 1875 . ... 115,50 
1872 .... /27,- 1876 .... /12,-

(prijzen per 50 kg). 

Van de consternatie, die deze fatale prijsdaling in de Zeeuwse meekrap
kringen teweegbracht, getuigde mr Moolenburgh op het landhuishoud
kundig congres te Zierkizee in 1874: "Wie zal den schrik vergeten, die den 
landbouwer, speciaal op deze eilanden, om het harte sloeg, toen de mare, 
dat elders een surrogaat was gevonden ter vervanging onzer zeer kostbare 
meekrap, een mare, die reeds lang als een dreigende nevelgestalte door 
de lucht had gezweefd, zekerheid werd" 1). 

Voor zover de landbouwers niet gebonden waren aan lopende contracten 
met de meestoven, werden op verschillende plaatsen direct met het ver
anderend getij de bakens verzet, zo in het district Axel, waarvan reeds 
in het voorjaar van 1874 gemeld werd, dat de teelt er niets meer te be
tekenen had en dat twee van de vier aldaar gewerkt hebbende stoven 
met grote schade verkocht waren (te Axel en te Hoek), terwijl de twee 
overige (te Axel en te Neuzen) spoedig zouden volgen 2). 

Van Noord-Holland verluidde het in 1874, dat men in de Waard- en 
Groetpolder begonnen was de eenjarige meekrap uit te ploegen. En daar 
niemand voornemens was in het voorjaar kiemen te planten, ook niet in 
de Anna Paulowna en op Texel, "zoo zal zeer zeker de teelt van 1874 in 
Noord-Holland de laatste zijn" 3). Deze voorspelling was al te somber. 
In de noordelijke polders werd de verbouw nog een tiental jaren slepende 
gehouden, door de meeste boeren aIleen om nog "in de kiemen" te blijven, 
terwijl ook in de Haarlemmermeer de teelt nog enige jaren op bescheiden 
voet werd voortgezet. In 1887 staakte de laatste meestoofin Noord-HoIland 
bet bedrijf. 

De garancinefabriek van Mendel en Bour te Amsterdam had reeds in 
1874 de werkzaarnheden stil moeten leggen 4). Van de nog aanwezige 
voorraad kon in 1875 niets voor export verkocht worden. De garancine 
en meekrapfabriek te Tiel werd in het voorjaar van 1874 ten publieken 
verkoop aangeboden 5). 

In sommige delen van Zeeland, in het bijzonder in Schouwen, waar 
het meekrapbedrijf tot de hoofdbestaansmiddelen behoorde, was het 
moeilijk de harde werkelijkheid onder ogen te zien. Losse geruchten, dat 

1) Van der Weijde, De verdwenen meekrapcultuur, biz. 108. 
B) N. Rotterd. Courant, 14 Maart 1874. 
S) Landb. Courant, 1874, no. 11. 
4) Nederl. Econ.-Hist. arehief, Arehief Bour, Kasboeken. 
6) N. Rotterd. Courant, 16 April 1874. 
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de meekrappositie zich om een of andere reden verbeterd bad - meestal 
rondgestrooid op boop van prijsstijging ten einde onverkoopbare voor
raden te kunnen spuien - vonden bij velen nog onverdiend geloof. Zelfs 
op bet bovengenoemde landhuisboudkundig congres te Zierikzee van 1874 
werd nog de vraag aan de orde gesteId, op welke wijze aan de dreigende 
concurrentie van de synthetische alizarine het hoofd geboden zou kunnen 
worden. Optimisten meenden, dat nog een oplossing te vinden was in 
teeltselectie, in betere bemesting, rationeler bereidingswijze, enz. Zelfs de 
gezaghebbende directeuren van de Rotterdamse garancinefabriek, de heren 
Salomonson, die in 1873 reeds de doodsklok over de meekrapcultuur 
hadden geluid en de raad badden gegeven om de bestaande meekrap
fabrieken om te zetten in alizarinefabrieken 1), zulks in overeenstemming 
met het pessimistisch oordeel van de Rotterdamse Kamer van koophandel, 
dat "de zaak der meekrap hopeloos was", bleken in 1874 opnieuw ver
trouwen te hebben; zij meenden, dat de concurrentie tegen de alizarine vol te 
houden zou zijn door de Zeeuwse meekrapvarieteiten te vervangen door een 
Napelse, eventueel door een Texelse soort. Ze verklaarden zich bereid voor 
de laatstgenoemde varieteit, rnits op goede wijze bereid, een toeslag van 
/2.- per 50 kg te betalen. Verder stelden ze pogingen in bet werk om 
nieuwe kiemplanten te introduceren uit ltalie en de Elzas. Hun conclusie 
was: neem goede kiemen, goed land, voldoende bemesting en de meekrap
cultuur kan blijven bestaan 2). 

De heren vochten echter voor een verloren zaak. Bij prijzen van 15 a 16 
gulden per 50 kg., spoedig, tijdelijk van 12 gulden, kon een toeslag van 
2 gulden geen redding brengen. Over het jaar 1875 werd dan ook van 
Scbouwen-Duiveland bericht, dat er slechts weinig meekrap was uitgeplant; 
bet volgende jaar werd besloten van de drie te Brouwersbaven bestaande 
meestoven, de Lei, de Lelie en de Roos, aIleen de eerste in bedrijf te houden. 
Het jaar daarop werd ook de Lei stilgelegd, waarmee het aantal buiten 
bedrijf gestelde stoven op dit eiland tot 12 was gestegen 3). Tegelijkertijd 
verdween de meestoof de Zon te Zierikzee en het jaar daarop volgden de 
stoven te Dreiscbor en te Ouwerkerk. In 1877 staakte de meestoof te 
Kapelle in Zuid-Beveland bet bedrijf. 

In de Hoekse Waard verdween de Iaatste meestoof in 1876, de WeI
gelegen te Oud-Beierland. Ietwat weemoedig deed het slot van de publieke 
aankondiging van de verkoop in de nieuwsbladen aan: "Alles zeer hecht 
en sterk gebouwd en uitmuntend onderhouden. Geschikt tot inrichting 
eener fabriek" 4). In 1881 werd in het land van Flakkee de meestoof het 
Fortuin te Dirksiand voor afbraak verkocht. 

Op bet zeekleigebied van Noord-Brabant verliep het proces niet anders: 
reeds in 1876 waren te Steenbergen drie meestoven gesioten, terwijl er 

1) Tijdschr. v. d. Ned. Mij tot Bevordering v. Nijverh., 1874, bIz. 55, 188-190. 
2) Id., bIz. 255. 
8) Van der Weijde, .De verdwenen meekrapcultuur, bIz. 108. 
4) N. Rotterd. Courant, 12 Maart 1876. 
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kort te voren nog zes in werking waren geweest 1). In 1885 was het getal 
der in werking zijnde meestoven, dat in 1870 in deze provincie 30 bedroeg, 
teruggelopen tot 1; de oppervlakte van de jaarlijkse oogst was gedurende 
deze jaren gereduceerd van 860 ha. tot 12. In 1890 werden de teelt en de 
bereiding in Noord-Brabant gebeel gestaakt. Het einde zou ongetwijfeld 
veel spoediger gekomen zijn, indien een lichte prijsstijging van bet product 
in de jaren '80 niet bij ve1en nog een laatste vleug van goede verwachtingen 
had gewekt. 

Dit gold vooral ook voor Zeeland, dat grote weerstand aan de dreigende 
ondergang bood. Van de 27 meestoven, die in 1891 voor korter of langer 
tijd in werking waren, bevonden er zicb in Zeeland 22, de overige behoorden 
tot Zuid-Holland ; in de andere provincien was het bedrijf, zoals wij reeds 
zagen gebeel geeindigd. Ben deel der in werking zijnde stoven werd hoofd
zakelijk gebruikt voor het over-stampen van oude, onverkoopbare voor
raden, ter wering van bederf. Nog overtuigender dan uit de vermindering 
van bet aantal meestoven blijkt de zicb snel voltrekkende ondergang dan 
ook uit de afname van de beteelde oppervlakte en uit de vermindering 
der jaarlijkse opbrengst. 

Gedolven oogst Opbrengst 
in ha in kg 

1870 3217 6.368.150 
1871 3457 5.247.816 
1872 3418 6.021.120 
1873 3006 6.841.331 
1874 2695 7.515.419 
1875 1651 4.716.320 
1876 960 2.436.570 
1877 497 1.324.300 
1878 169 439.375 
1879 124 326.240 
1880 133 365.750 
1890 193 403.253 

De snelle ondergang van het meekrapbedrijf vormde een ernstige aan
tasting van de welvaart. In het bijzonder gold dit voor Zeeland, dat bij 
voortduring 50 tot 60 ~ van de totale productie voor zijn rekening placht 
te nemen en waar het gewas naast de tarwe tot de voornaamste cultures 
werd gerekend. Hier was dan ook reeds in de jaren '70 sprake van "een 
crisis v66r de grote crisis, welke Zeeland ... gevoelige verliezen toebracht 
in een tijd, die elders in de zeekleistreken nog als een gouden tijd werd 
beschouwd" 2). 

Voor de arbeidersklasse betekende de ondergang van bet bedrijf een 

1) Verbeme, Noord-Brabant, biz. 91. 
2) Bouman, Geschiedenis v. d. Zeeuwschen landbouw, biz. 224. 
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groot verlies aan arbeidsloon, ernstig ook vooral, doordat de werkzaam
heden hoofdzakelijk in het voor- en naseizoen plaats vonden. Het weg
vailen aileen in Zeeland van de productie van 7 tot 10.000 vaten meekrap 
van 500 kg kwam de arbeidende bevolking in deze provincie te staan op 
een jaarlijks verlies van ongeveer 1 millioen gulden. Ben brandende kwestie 
werd dan ook de vraag, welk landbouwgewas in de plaats kon treden van 
de meewortel zonder bestaande evenwichten te verstoren, evenals ook die 
andere, wat nog gered zou kunnen worden van het in de meestoven ge
investeerde kapitaal. 

De diepe grondbewerking en de zware bemesting, die aan de meekrap
teelt eigen waren en die daarin een passende beloning hadden gevonden 
en grote betekenis bezaten in het systeem van vruchtopvolging, maakten 
de vervanging door een gelijkwaardig gewas tot een welhaast onoplosbare 
moeilijkheid. Reeds in het verslag van de Maatschappij van landbouw in 
Zeeland over 1873 werd opgemerkt: "Wel zijn er, die als plaatsvervangers 
karwei- en mosterdzaad aanbevelen, maar zal dit genoegzaam voordeel 
opleveren en zijn die vruchten voor aile gronden geschikt?" 1). Er werd 
geexperimenteerd met kanariezaad, maar door de spoedig volgende over
productie leverde de proef geen succes op. De verbouw van tabak en van 
kool gaf even min goede resultaten. 

Hoewel de uitkomsten met de sinds kort geintroduceerde teelt van 
karweizaad beter uitvielen en ook de vlasteelt zich na 1870 in Zeeland 
kon uitbreiden, terwijl zij elders achteruitging, is het toch in hoofdzaak 
de suikerbiet geweest, die op de Zeeuwse en Noordbrabantse zeeklei de 
plaats van de meekrap heeft ingenomen. Waren er geen tegenwerkende 
krachten geweest, dan had men kunnen menen, dat deze plaatsvervanging 
voor de hand had gelegen. Nog v66r de ineenstorting van de meekrap
markt werd er reeds uit Noord-Brabant gemeld, dat de bebouwde opper
vlakte van de meewortel terugliep door de concurrentie van de opkomende 
suikerbietenteelt, die meer voordeel beloofde en in het najaar de voormalige 
meekrapdelvers naar de bietenvelden en de suikerfabrieken trok 2). 

Niettegenstaande de vele bezwaren, die in Zeeland aanvankelijk tegen 
de suikerbietenteelt werden aangevoerd - verkeersmoeilijkheden en ver
meende uitputting van de grond vormden de voornaamste -, brak gelei
delijk ook hier het besef door, dat door zekere overeenkomst in cultuur
eisen - relatief diepe grondbewerking en zware bemesting - geen andere 
cultuur zich beter leende om de meekrap te vervangen, dan die der hak
vruchten, waarvan de suikerbiet de voornaamste vertegenwoordiger is 3). 
Terwijl de jaarlijks gedolven oppervlakte der meekrap van 1870-1880 in 
Zeeland terugliep van 2185 ha tot 91 ha, nam de teelt van suikerbieten 
in dezelfde tijd toe van 2541 ha tot 6149 ha, een toename die ook tijdens 
-Ie spoedig volgende grote landbouwcrisis niet gestuit werd. In de andere 

1) Verslag van de Mij van Landb. in Zeeland over 1873, biz. 4-5. 
I) Verslag van de Landb. over 1871, biz. 287. 
J) Boerendonk, Historische studie, biz. 171. 
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meekrapgebieden voltrok zich de overschakeling op de suikerbiet op 
soortgelijke wijze. 

De dreigende verstoring van het systeem der vruchtopvolging werd in 
hoofdzaak ondervangen door moderne bemestingsmethoden en het verlaten 
van het braakstelsel, waardoor de vaste vruchtomloop plaats maakte voor 
een vruchtopvolging, die gebaseerd was op de wisselende marktver
houdingen. 

Werd voor de overschakeling van de meekrap op vervangende cultures 
tenslotte een bevredigende oplossing gevonden, de aanpassing der buiten 
werking gestelde meestoven aan nieuwe gebruiksvormen bleek daarentegen 
niet mogelijk, althans niet tegen een lonende prijs, zodat het geinvesteerde 
kapitaal grotendeels verloren is gegaan. Aanvankelijk werd nog de hoop 
gekoesterd, dat de overgang op de suikerbiet ook voor de meestoof mogelijk 
zou zijn. In 1877 werd op een vergadering van de Zeeuwse Maatschappij 
van lahdbouw het vraagstuk onder ogen gezien, of het in verband met 
besparing van vrachtkosten mogelijk zou zijn de stoven in te richten voor 
een eerste bewerking der suikerbieten, tot stroop, waarna de eindbewerking 
in de centrale suikerfabrieken zou kunnen geschieden 1). Om verschillende 
redenen bleek echter, dat deze werkwijze niet gewenst was, waarmee de 
enige mogelijkheid om tot een algemene oplossing van het vraagstuk der 
meestoven te geraken, uitgeschakeld werd. 

Sindsdien is het gebruik der voormalige stoven van locale omstandig
heden afhankelijk gebleven. In sommige plaatsen konden · er enkele om
gebouwd worden tot cichoreidrogerijen, o.a. een vijftal in Ouddorp en 
een in Nieuwerkerk (Zeeland). De stoof bij de haven van Ouddorp, eerst 
in 1872 gebouwd en met tussenpozen tot 1916 in werking gebleven, werd 
voor een gedeelte ingericht als garnalenpellerij. In enkele andere plaatsen 
bieden zij onderdak aan een mandenmakerij, aan drogerijen van gras of 
aardappelen en aan de vlasbewerking. Soms dienen ze alleen als bergplaats 
voor land- en tuinbouwproducten, werktuigen, steenkolen enz. Hoe 
's werelds glorie vergaat, leert het stoofboek van "De Lei" te Brouwers
haven, dat verhaalt van een mislukte poging om het stoofgebouw te ver
huren, waarom het gratis werd afgestaan, mits de gebruiker eens per jaar 
de machine oppoetste en insmeerde 2). In dit verband kan ook nog opge
merkt worden, dat te Zierikzee de hiervoor genoemde machinefabriek van 
Nardten en Liickerhof, die het zich moderniserende meekrapbedrijf van 
stoommaalwerktuigen placht te voorzien, moest verdwijnen. Getroffen in 
haar markt- en exportfunctie, in haar garancine- en meekrapbedrijven, leed 
de hoofdstad van Schouwen een verlies, dat zij nimmer geheel te boven 
-is gekomen 3). 

Na de catastrophale ineenstorting van het meekrapbedrijf in de jaren '70 
lean het enige verwondering wekken, dat thans in het midden van de 

1) Ibid., bIz. 172, 173. 
2) Nederl. Eeon. Hist. Arehief, 's-Gravenhage, no. 1926/90. 
S) Van der Weijde, t.a.p., bIz. 109. 

EeON.-HIST. JAARBOEK xxv 9 
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20e eeuw de meekrapteelt nog niet geheel is verdwenen, al draagt het 
overschot ook het karakter van een curiositeit. Na 1902, toen in geheel 
Nederland nog slechts 98 ha met meekrap bebouwd was, werd het gewas 
Diet meer van genoeg belang geacht om in het jaarlijks Verslag van den 
landbouw vermeld te blijven. Op een enkele akker echter werd hier en daar. 
op Schouwen-Duiveland, op Goeree en ten noorden van Bergen op Zoom 
de teelt nog voortgezet. De stoven van Kapelle (Nieuwerkerk) en Sirjansland 
op Duiveland, en de "Ondememing" in Ouddorp bleven tot in de eerste 
wereldoorlog met tussenpozen in werking. In Ouddorp, centrum van 
cichorei- en kruidencultuur, wordt ook thans de meekrapteelt, zij het op 
uiterst bescheiden wijze, nog voortgezet. In de meestoof "Onverwacht". 
omgebouwd tot cichoreidrogerij, bleef de machinale stampinrichting intact. 
waarmee de wortels indien nodig ook nu nog tot poeder verwerkt worden. 
De oogsten worden echter steeds zeldzamer, zodat in voorkomende ge
vallen de nieuwsbladen er melding van maken als van singuliere ge
beurteDissen 1). 

Mzet vindt dit curieus bedrijf bij sommige kunstschilders, die al of Diet 
terecht het natuurlijke kraprood boven de synthetisch bereide verfstof 
verkiezen, bij enkele wolfabrikanten terwille van bijzondere nuanceringen 
of van de fabricage van dekens "speciaal tegen rheumatiek", bij een aantal 
apothekers, die hun clienten de van ouds bekende heilzame werking van 
Radix rubiae niet willen onthouden. Een pover restant is dit alles van wat 
eens behoorde tot de principale neringen en de notabelste negotien dezer 
landen. c. W. 

BIJLAGE I 

SCHULDBEKENTENIS VooR DE STEDELUKE OVERHEID VAN BERGEN OP 

ZOOM TER ZAKE VAN BEN MEEKRAPTRANSACTIE, 15 MEl 1431. 

Everdey Danckaertsone van Steenbergen verlide, dat hi sculdich es 
Willem Coelgeenensone of houder des briefs vier dusent (pond) crappen 
ende twee dusent gemeender meede met hout ende met colen gedroecht. 
ende (te) Steenbergen bereyt op die Tolensse core, te leveren die voirscr. 
crap ende gemeene mee, die eene helft in die bamisse merct t' Antwerpen 
naestcomende ende die andere helft te leveren op tsinte Mertinsdage in 
de winter nu naestcomende, sonder enich argelist. In kennisse 15 jour in 
Meye. enz. 

(G. Arch. Bergen op Zoom, Rentbrieven en recognitien, R 279/01. 6). 

BIJLAGEII 

MEEKRAPKEUR VAN BERGEN OP ZOOM, 10 AUGUSTUS 1441. 
De core van de meeden te redene. 

In den jaere ons Heeren MCCCCXLI thiene daghe in Augusto soe 
wert geordineert ende overdragen bij de schoutet, burgmeestere ende 

1) Flakkeese Nieuwsbode, 23 Jan. 1951. 
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scepenen eene core dienende totter meede naringhen, als hier volghet ende 
bescreven staat: 

I. In den eersten sal men aile meede, die men bynnen Berghen coren 
sal, droeghen met houte en houtcolen op te broke van X Lb. zwerte; 

II. Item aile meede, die men delven sal, sal ten minsten out wesen twee 
zomeren op te broke van X Lb. zwerte; 

III. Item soe en sal niement laden meede omme te droeghen·voer onse 
Vrouwendach Assumpcio (15 Aug.) op te voirs. boete van X Lb. zwerte; 

IV. Item sal men crappe reeden dair niet meer eerden inne wesen en sal 
dan twee ponde int hondert op eene boete van II sc. gr. Brab. van de balen 
en ware het datter meer eerden tot VI ponden toe inne ware, so sal mense 
coren voer onberoefde meede ende wairt datter meer eerden inne ware, 
dat sal sijn op te boete van IIIl sc. gr. Brab. van elke bale en men soude 
die garnieren 1) afsnijden ende vercoepen se voer ongecoert goed; 

V. Item sal men onberoefde meede reeden dair niet meer eerden inne 
wesen en sal dan VI ponde int hondert op te boete van XI sc. gr. Brab. 
op te bale ende datter meer eerden inne ware tot VIII ponden toe, soe soude 
mense coren voer gemeijn meede ende wairt datter meer eerden inne ware 
dan VIII pont, dat ware op te boete van IlIl sc. gr. Brab. van elke bale 
en men soude die garnieren afsnijden ende vercoepen se voer ongecoert goed ; 

VI. Item sal men gemeijne meede reeden dair niet meer eerden inne 
wesen en sal dan VIII ponde int hondert op te boete van II sc. gr. Brab. van 
elcke bale en wairt datter meer eerden inne ware tot neghen ponden toe, 
soe soude mense coren voer corte meede en wairt datter meer eerden inne 
ware, so soude men verbueren III sc. gr. Brab. van de bale ende men soude 
de garnieren afsnijden en vercoepen se voer ongecoert goed; 

VII. Item sal men corte meede reeden daer niet meer eerden inne wesen 
en sal dan IX ponden int hondert opte boete van II sc. gr. Brab. ende 
wairt datter meer eerden inne ware, soe soude mense vercoepen voer 
bullioen; 

VIII. Item sal men aile balen aileens gelijc maken tusschen de viere 
garnieren op te boete van 1111 sc. gr. Brab. van de balen lop datter gheen 
vals goet ofte valsche packinge en is] (a); 

IX. Item wairt tzake dat ijement valsch goet reede, het ware meede, 
bullioen ofte mul, dat soude men bernen ende die ghene diese ware soude 
verbueren XL Lb. zwerte [en voirt te beteren bij schoutet, burg. en scepenen 
na gelegenheijt der zake] (a); 

X. Item sal men reeden II balen crappen ende die derde bale gemeijn 
meede ende niet min, ofte steken op de boete van 1111 sc. gr. Brab.; des 
magh de bale gemeijne meeden min weghen dan eene bale van de crappen 
tot LXXX ponde toe; 

XI. Item soe en sal niement meede doen vuijt sijnre stove ofte molen 
eer zy geteykent es mette stad teykene ende met tesgheens teykene, die se 
gereed heeft op eene boete van X Lb. zwerte [ten ware bij oirboire ofte 

1) Gamieren = comieren, de hooken van de balen. 
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consente des dekens ende synre ghezworen ofte] (b) ten ghescaede bij 
nootzaken van insvalle brand ofte vloete; 

XII. Item soe en sal niement enige meede vercoepen voer betere ofte 
weerder dan sij ghecoert is op te broke van XX Lb. zwerte; 

XIII. Item soe en sal niement bynnen Berghen onghecoerde meede 
coepen die buy ten deser core gemaect es omme weder te vercoepene voer 
ghecoert goed op te boete van XX Lb. zwerte; 

XIV. Item wairt dat enich coepman meede cochte, die bynnen deser 
coren ghereet ware ende geteykent ware metter stede teykene, ende diese 
niet soe goed en vonde als de core voirz. inhout en hij dairaf wittachtich 
(wettig) en goet betoen brochte, soe soude de stad van Berghen hem dat 
op richten en beteren, des sal die coepman als voirsz. dair of bethoen 
(bewijs) bringhen van sijnre seeden en dmerck van de balen. En wairt 
tzake, dat de stede enighe seade dair voren lede, dat soude de stad verhalen 
aan den deken ende ghezworen; 

XV. Item wairt tzake dat enich meeden reeder quame totte deken ende 
ghezworen, omme datzy syne meede coren souden, soe sullen sij dair toe 
bereet wesen op te boete van XX sc. zwerte. Ende wairt dat de deken ende 
ghezworen van huys. waren, soe souden sij den schoutet ende seepenen in 
hoer stede setten; 

XVI. Item sal de vercoeper gheven van elken hondert ponden meede 
eenen groten Brabants ghelts van makelaerdien; 

XVII. Item sal de meede reeder gheven van elke bale die men teykent 
den deken ende ghezworen drie groten Brabants ghelts; 

XVIII. Item wairt dat enigh cnape valsch goed reedde ofte ongelyc 
baelde, dair af soude zij selve de boete betalen oft dair voer gaen in de 
gevangenisse, totter tyt dat zij dair of horen meester betaelt hebben; 

XIX. Item soe wie den deken ende ghezworen oploep deden met quaden 
woirden omme dat zij hoer goed gecoert hadden, die soude verbueren 
XX Lb. zwerte; 

XX. Item van allen boeten voirsz. sullen de schoutet ende seepenen van 
Berghen hebben de twee deele ende de voirsz. deken ende ghezworen tderde 
derdendeel ende sullen de seepene alle jaere nieuwe deken ende ghezworen 
setten en ordineren oft die ofte enich van hen aenhouden, als hen dat 
oirboirlic duncken sal, ende die sal de schoutet eeden ofte hoeren eedt 
vemieuwen als dair toe behoeren sal; 

XXI. Item sullen de voirsz. deken ende ghezworen alle broken bedingen 
dair zij core of draghen, dats te weten tot IIII sc. gr. Brab. toe, mair alle 
andere broken sullen zij trouwelic bij hoeren eede den schoutet ende 
seepenen overgheven ende die sal de schoutet bedinghen en dairaf sullen 
de voirsz. deken ende ghezworen een derdendeel af hebben, het zij dat 
die bedinct worden ofte gecomposeert, ende de voirsz. schoutet ende 
seepene dandere twee deele gelyc voirsz. es, des zullen de voirsz. deken en 
ghezworen gehouden zijn alle jaere hoer overbringen te doene den voirsz. 
schoutet en seepenen op ten verzworen Maendach, gelyc de andere dekene 
ende ghezworen van de ambachten van Berghen plegen te doene. 
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(a) Het in VIII en IX tussen haakjes staande is door een andere hand 
erbij geschreven. 

(b) Het tussen haakjes geplaatste is doorgehaald, maar leesbaar. 
(G. Arch. Bergen op Zoom, Register van de keuren der gilden en 
ambachten sedert 1358, 101. 21. Zie Handelingen van het Provinciaai 
Genootschap van kunsten en wetenschappen in Noord-Brabant over 
het jaar 1876, 's-Hertogenbosch 1876). 

BlJLAGE III 

NOTARIELE AKTE BETREFFENDE EEN MEEKRAPTRANSACTIE TE ROTTER

DAM - 2 MEl 1614. 

Op huyden den tweeden Meye 1614 compareerde voor mij, notaris ... , 
Paulus Petersz. wonende te Baerlebossche (Oudenbosch) ende bekende 
mits desen vercocht te hebben ende sculdich te wesen Jonas Cabbeljau, 
coopman wonende binnen deser stad Rotterdam, de nombre van 2500 
ponden ghereede meede, twee ende een, goet quatert(r)ooy goet, het 
beste naest, voor de somme van 13 Carolusguldens 10 stuvers, yder hondert 
pond, te leveren Martini deses jaers 1614 eerstcomende, ten uytersten 
Kerstmisse ten vollen vollevert. Van ende op welke vercofte meede hij 
comparant vercooper voomoemd uyt handen van hem Cabbeljau bekende 
168 gulden vijftig stuvers ontvangen te hebben, dander helft te betalen 
neff ens de volleveringe, met expresse conditien, dat de voorz. Jonas 
Cabbeljau de meede sal mogen doen reeden twee en een, off onberooffde ... 
ende wat de quantiteyt meer ofte min als de voorsz. 2500 ponden zal 
importeeren, tzelve zullen de voorsz. cooper ende vercooper den anderen 
vergoeden, suppleren ofte afftrecken naer marcktsganck alsdan zijnde. 
Is insgelijcz conditie: ingevalle de meede schoon valt, dat zijn vercoopers 
huysvrouw een vereeringe ter discretie van den cooper hebben sal. Indien 
de voorsz. meede het beste naest niet en viele, de vercooper den cooper 
tzelve sal moeten vergoeden tot seggen van goede mannen hem dies ver
staende. Verbindende hij comparant voor voldoeninge ende leverantie 
deses zijn persoon ende goederen, roerende en onroerende, enz .. 

(Gem. Arch. Rotterdam, Not. Prot. J. Duylhuysen 49/30). 

BlJLAGE IV 

PLACAAT VAN DE STATEN-GENERAAL VAN 17 APRIL 1624, WAARBIJ 

DE UITVOER VERBODEN WORDT VAN MEEKRAPKIEMEN EN GEREED

SCHAPPEN DIENENDE TOT DE MEEKRAPTEELT. 

De Staten-Generaal der Vereenichde Nederlanden, allen dengeenen, die 
dese sullen sien ofte hooren lesen, Saluyt. 

Alsoo onder andere het Ampt van een goede Overheyt is mede brengende, 
den onderdanen bij aIle behoorlijcke middelen te verrijcken met welvaren 
ende Neeringe, veel meer te conserveren ende aen te voeden de Neeringen, 
die alreede in swanck zijn, op dat de selve Onderdanen bequamer mochten 
wesen, omme de Regeeringe met hare middelen te stadigen: We1cken 
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contrarie wij werden onderricht, dat eenige Persoonen haer bemoeyen ende 
onderwinden uyt dese Vereenichde Landen te voeren ende doen voeren 
Kiemen van Meede, Ploegen, Eggen, ende andere Instrumenten totten 
Landt-bouw dienende, waer door de Neeringe van de Meede ende andere 
van dese Landen, te meer mochten werden vervreemt, daer de voorsz. 
Neeringen nochtans boven immemoriale tyden, tot noch toe door Godes 
segeninge, met vemuft van de Onderdanen, geluckelijck geoeffent zijn 
gheweest. SO IS 'T, dat Wy willende daerinne versien ende d'Onderdanen 
van deze Landen by 't ghebruyck van de voorsz. Neeringen conserveren 
so veel doenlijck, op dat sy des te beter gestaet mochten wesen, nevens 
andere Onderdanen, te dragen de lasten van de gemeene defensie tegen het 
ghewelt van den Koningh van Spangien, geinterdiceert hebben, ende 
interdiceren by desen allen ende een yeghelijck, van wat qualiteyt ofte 
conditie die zijn, uyt dese Landen te vervoeren ofte doen vervoeren eenige 
Kiemen ofte P6 van de Meede, wesende ongedroocht ofte ongebroocken, 
als mede Ploegen, Eggen ende andere Instrumenten totten Landt-bouw 
noodich, op pene van confiscatie van de selve Meede ende Instrumenten, 
ende daer-en-boven twee hondert guldens voor de eerste reyse, ende voor 
de tweede reyse op verbeurte als boven, ende confiscatie van Schip ofte 
Schuyte, waer mede de vervoeringe sal wesen ghepooght ofte volbracht, 
ende noch bovendien vier hondert guldens. Enz. 

(Groot Placaetboek van Holland en Zeeland I, biz. 1164). 

BIJLAGE V 

NATIONALE REGELING VOOR HET MEEKRAPBEDRUF. 

Ordonnantie omtrent de meekrapbereiding en negotie voor de 
Bataafsche Republiek - Wet van 7 Maart 1806. 

1. Ben iegelijk zal zijne meekrap-spruiten mogen planten of zijne kiemen 
mogen zetten op zodanigen tijd en wijze, als hij, naar mate van het later 
of vroeger komend gunstig jaargetijde, zal goedvinden. 

2. Ben iegelijk zal, tot zoo lange hier omtrent geene voorziening noodig 
zal bevonden worden, in het 2de of 3de jaar, na dat hij zijne kiemen heeft 
gezet, zijne meede op zoodanigen tijd mogen delven, als hij tot zijn meeste 
voordeel zal geraden vinden. 

3. Ben ieder zal van zijne uitgedolven mee-planten zoodanige soorten 
mogen doen reeden of bereiden, als hij zal oordeelen, met zijn meest 
belang overeen te komen. 

4. Echter zal een ieder zich moeten bepalen tot de volgende klassificatien, 
te weten: men zal mogen doen bereiden of reeden: 

Onberoofden, zijnde het geheele voortbrengsel der plant of wortel, zonder 
afscheiding. 

Thee en een, zijnde tweemaal zoo veel krap als gemeenen, gelijk ook 
Een en een, zijnde eene gelijke quantiteit fijne krap en gemeenen; en 

laatstelijk 
Ben en twee, zijnde een gedeelte fijne krap, en twee gedeelten gemeenen. 
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Terwijl het overigens aan een ieder vrijgelaten blijft, om de schil of 
buiten-schors des wortels, tot verbetering van zijne meede te doen af
schuren, het gene dan, met den afval, de mul uitmaakt. 

Nog zullen de mee-reeders, des verkiezende, hunne meekrap mogen 
Iaten reeden op Racin, mits zuiver en onbelast van aarde. 

5. Het zal den eigenaar vrij staan, zijne invoegen als voren naar weI
gevallen bereide meede aldus als Onberoofde, Twee en een, Een en een .en 
Een en twee gecombineerd, of ook Twee en een, Een en een en Een en twee 
afgescheiden, te weten als krappen en gemeenen, te verkoopen. 

6. Door de Regering of het Bestuur van de plaats, waar mee-stoven 
zijn of onder sorteren, zal een genoegzaam aantal van kundige en bekwame 
keurmeesters worden aangesteid op behoorlijke remuneratie; ter plaatse 
waar zoodanige keurmeesters ontbreken, zal hier aan binnen den tijd van 
zes weken, nadat deze wet zal gepubliceerd zijn, moeten voldaan worden; 
welke keurmeesters, zoo die er reeds zijn of in het vervolg zullen aangesteld 
worden, zich onder eede zullen moeten verbinden, om deze Ordonnantie 
in haar geheel stiptelijk naar te komen en te doen naarkomen, en de gereede 
meekrappen, ingevolge van dien, behoorlijk te zullen keuren. 

7. Niemand zal tot keurmeester mogen aangesteld worden, die in eene 
andere qualiteit, dan die van keurmeester tot bewerking der meede gebruikt 
wordt, en zullen de keurmeesters, in zoo verre zij zelve in meekrappen 
handelen, zich moeten onderwerpen aan alle de poenaliteiten, bij deze 
Ordonnantie vastgesteld. 

8. Zoo wanneer een keurmeester, door vertrek of sterven, of anderzins, 
zal komen te ontbreken, zullen de plaatselijke Besturen voomoemd, 
telkens binnen den tijd van zes weken, daar van vervulling moeten doen, 
en zoo in dit geval ais ten opzichte der aanstellingen, bij art. 9 gemeId, 
hier van kennis geven aan het Departementaal Bestuur, onder wiens 
ressort zij behooren, en zoo wanneer eeDig plaatselijk Bestuur nalatig 
mocht zijn in de aanstelling van nieuwe of vervulling van ontbrekende 
keurmeesters, zal daarin worden voorzien door het Departementaal Bestuur, 
waar onder zoodanige Gemeente ressorteert, en waar toe het Departe
mentaal Bestuur bij dezen wordt gequalificeerd. 

9. Ook zullen de Gemeente-Besturen gehouden zijn, alle jaren den 
keurmeester onder eed te brengen, gelijk ook de werklieden of gewrochten, 
namelijk den droger, stamper, onderman en drijver, van zich conform 
deze Ordonnantie en hunne particuliere Instructie, niet contrarierende 
deze Ordonnantie, te zullen gedragen, en daarvan een certificaat, door 
den Secretaris geteekend, v66r het einde van de maand September van 
ieder jaar over te zenden aan het Departementaal Bestuur, onder welke 
zij behooren. 

10. Door elk Gemeente-Bestuur zullen de Instructien voor keurmeesters 
en gewrochten, conform deze Ordonnantie worden opgemaakt, en zullen 
deze alzoo ontworpene Instructien worden gezonden aan het Departe~ 
mentaal Bestuur, waar onder zoodanige Gemeente behoort, ten einde 
door hetzelve te worden geapprobeerd of gealtereerd, zullende de In-
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structien voor de gewrochten in elke meestoof moeten aangeplakt worden. 
11. Geene meevaten zullen uit eenige stoven worden geleverd of naar 

elders vervoerd, tenzij dezelve ieder naar zijn soort eerst gekeurd, met 
vrijlating aan den keurmeester, om te boren waar het hem goeddunkt, 
en gemerkt zijn met het wapen van de stad of dorp, waar de meede bereid 
of toegemaakt is ;voorts met opdrukking van het jaar van het begin der 
teelt of delving, en zal daar op mede gesteld worden de naam der stoof, 
het teeken van den reeder en de letters of teekens der verschillende mee
soorten, door het Gouvernement nader te bepalen, op de boete van 30 
guldens voor ieder vat, waar aan een of meerder dezer teekens en merken 
zullen ontbreken, de eene helft te verbeuren bij den drooger, en de weder
helft bij den stamper, gelijk ook de vervoerder uit de stoof van zoodanig 
vat of vaten zal vervallen in eene boete van drie guldens, onverminderd 
eene boete van honderd guldens, waarin vervallen zal de gene, het zij 
kooper of verkooper, op wiens last, instigatie, of met wiens weten en 
voorkennis zoodanig goed zal wezen vervoerd. 

12. Niemand zal vermogen eenige krappen te laten reeden, waarin meer 
dan twee ponden in 't honderd aarde is, noch onberoofde, waarin meer 
dan acht ponden, of gemeene, waarin meer dan twaalf ponden in 't honderd 
aarde is, op verbeurte van vijf en twintig guldens van ieder vat, ten laste 
van den drooger en stamper, die hier aan contrarie zal hebben gehandeld, 
onverminderd eene boete van tweehonderd en vijftig guldens, ten laste van 
den reeder, op wiens instigatie en last, en met wiens weten zulks zal zijn 
geschied. 

13. In gevalle de krappe bevonden zal worden, tweemaal zoo veel belast 
te zijn, als dezelve, volgens het gestatueerde bij art. 12, zal mogen dragen, 
zal de drooger zoo weI als de stamper vervallen in eene boete van zes 
guldens voor ieder vat, en zoo de krap met zes ten honderd belast is, zal 
zulks op het vaatwerk moeten worden genoteerd, en bovendien de drooger 
en stamper vervallen in eene boete van twaalf guldens van ieder vat, en, 
in geval van meerdere belasting, als hier voren is gespecificeerd, zullen 
dezelve voor ieder vat verbeuren honderd guldens, onverminderd de boete 
van tweehonderd guldens, ten laste van den reeder, met wiens voorkennis, 
of op wiens last en instigatie de mindere qualiteiten aldus zullen zijn ge
componeerd. 

14. Voorts de onberoofde bevonden wordende twaalf ten honderd 
belast te zijn, zal de drooger en stamper daar over vervallen in eene boete 
van vijftig guldens voor ieder vat; met zestien ten honderd zal dit mede 
niet aIleen op het vaatwerk worden genoteerd, maar zal dezelve drooger 
en stamper daarenboven vervallen in eene boete van honderd guldens voor 
ieder vat, en met twintig en daarenboven ten honderd belast, geprocedeerd 
moeten worden, als in het laatste lid van art. 13, ten opzichte van de krappen 
is gestatueerd, onverminderd de poenaliteit ten laste van den reeder, aldaar 
mede bepaald. 

15. Ook de gemeene bevonden wordende met zestien in het honderd 
belast te zijn, zal de drooger en stamper van dezelve vervallen in eene 
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boete van vijftig guldens voor ieder vat; met twintig ten honderd en daar
enboven in eene boete van honderd guldens, en daarenboven de vaten, 
zoo als hier voren van de krap en onberoofde is vastgesteld, gemerkt 
worden; met vier en twintig en daarboven ten honderd belast zijnde, zullen 
zij vervallen in eene boete van honderd en vijftig guldens, onverminderd 
de boete van twee honderd guldens ten laste van den reeder, bier voren 
gestatueerd; en zal, bij onvermogen van drooger of stamper, om de boeten, 
in dit en drie vorige artikelen bepaald, te betalen, denzelven voor altoos 
worden geinterdiceerd, om in eenige meestoof in deze Republiek, 't zij-als 
gewrochten, of op welke andere wijze eenig werk te verrichten, en zal 
dit mede van applicatie zijn op het gestatueerde in art. 22. 

16. Niemand van de gewrochten, 't zij drooger of stamper, of andere, 
zullen zich mogen verstouten, om onder zuivere meekrappen te doen eenige 
inmengselen van andere lichamen of stoff en, als daar is de Bergsche aarde, 
oker, zand, of wat van dien aard meer thans is of hier na zoude mogen 
worden uitgevonden, en eenige schijnbare gelijkheid of overeenkomst in 
gedaante en kleur, met effectieve meekrap zoude mogen hebben, op poene 
van drie honderd guldens voor ieder vat, dat bevonden zal worden, alzulke 
vermengde meekrappen in te houden, en onder verdere bepaling, dat deze 
meede met de vaten, in het openbaar zuBen verbrand worden, en zulks 
alzoo voor de eerstemaal, doch indien dit rnisdrijf door of van wegens 
dezelfde persoon of personen voor de tweede of meermalen wordt gepleegd, 
zal bij of zijlieden met open bare geeseling aan den lijve gestraft worden, 
alles behoudens des eigenaars recht en actie tot vergoeding der geledene 
schade, onverrninderd nogtans dat, zoo wanneer zoodanig eene vermenging 
of vervalsching op instigatie of met voorkennis van den eigenaar mocht 
zijn geschied, dezelven almede zal vervallen in dezelfde boete en poenali
teiten, bier voren gestatueerd. 

En zal, ter handhaving van de bovengemelde bepalingen, door de Ge
meente-Besturen moeten worden gezorgd en nauwkeuriglijk toegezien, 
dat door de keurmeesteren geene reeds bekende of verder te ontdekkene 
rniddelen tot het beproeven der meekrap genegligeerd worden, en onder 
anderen, dat ook de vuurproef worde aangewend, ter ontdekking van den 
oker en van aIle zoodanige andere vreemde stoffen, die niet anders dan 
door dezelve te ontdekken zijn. 

17. De meekrappen zullen moeten worden gevaat in fusten van een 
gevoegelijke inhoud, en weI, zoo veel mogelijk in vaten, niet te boven gaande 
1200 ponden bruto .gewicht. 

18. Tot deze vaten zal moeten worden gebruikt, goed geschaafd en 
droog eikenhout, of zoo vele daar van te bekomen zijn tabaksduigen en 
-bodems van Amerika, en zal men zich niet mogen bedienen van gezaagd 
wagenschot, greenen of vurenhout, als hoogst schadelijk voor de conser
vatie der meekrappen; en zal ook de dikte of zwaarte van het te gebruikene 
hout niet mogen gebracht worden boven de dikte en het gewoon gewicht 
van een vat, uit Amerikaansche duigen en bodems te zamen gesteld. 

19. Alvorens de vaten te vullen, zullen dezelve door een beeedigd waag-
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meester gewogen en het gewicht van ieder vat op hetzelve genoteerd worden, 
om als tarra te worden afgetrokken, en daar en boven twee percent, inplaats 
van ren ten honderd, zoo als tot nu toe in de stoven is gebruikelijk geweest. 

20. Geene meekrappen, eenmaal gekeurd zijnde, zullen door eenigen 
planter, reeder, of door koop machtig geworden persoon, mogen worden 
vermengd met andere soorten van meede, maar een ieder gehouden zijn, 
om de onderscheidtme soorten, zoo lang die als koopwaar van de eene 
hand in de andere overgaan, te laten in de vaten in dien staat, waarin die 
meekrappen gekeurd zullen zijn, op eene boete van vijf honderd guldens 
voor ieder vat, dat bevonden zal worden aldus verpakt of overgelegd te 
wezen, en zulks alleen voor de eerstemaal; terwijl, in geval dezelfde persoon 
voor de tweede of meermalen bevonden zal worden zich aim de overtreding 
van dit artikel te hebben schuldig gemaakt, zulks zal moeten boeten met 
eene openbare geeseling; en zal het alleen aan de eindelijke gebruikers 
vrijstaan, om na het zoogenaamd breken der fusten, dusdanige vermenging 
en zamenvoeging te maken, als zij voor hunne fabrijken en oogmerken 
dienstig zullen vinden, zonder dat bet aan dezelven zal vrijstaan de aldus 
vermengde of zamengevoegde aan anderen te verkoopen of over te doen, 
op eene boete van vijf honderd guldens. 

21. Het zal nogtans geoorloofd zijn, om zoogenaamde mullen te mogen 
laten verstampen, mits zulks geschiede in de meestoven, en blijvende 
dezelve overgestampte mullen onderworpen aan eene nieuwe keuring; en 
zullen de alzoo overgestampte mullen op de meest duidelijke wijze worden 
gemerkt of gebrand met de woorden: overgestampte mullen, zoo als het ook 
gepermitteerd zal zijn, om beschadigde vaten te mogen overvullen of over
pakken in andere vaten, mits zulks geschiede door beeedigde stoofgewroch
ten, en met voorkennis en permissie van keurmeesters, door wien zoodanige 
vaten op nieuw met de keur der onbruikbare vaten zullen moeten worden 
gemerkt. 

22. Wordt al mede verboden het maken van valsche pakkingen, waar 
door verstaan wordt, dat de qualiteit der meekrappen in geen gedeelte van 
het vat beter zal mogen zijn, dan in een ander gedeelte, maar door bet 
gebeele vat dezelfde moet wezen, op de boete van bonderd guldens voor 
ieder vat, te verbeuren bij den stamper, behoudens des eigenaars recht tot 
schadevergoeding, terwijl nogtans deze eigenaar, eene zoodanige valsche 
pakking bewerkt, aangemoedigd of geweten bebbende, zelve zal vervallen 
in eene boete van vijf honderd guldens. 

23. De keurmeesters zullen gehouden zijn, nauwkeurig opgave te doen 
aan bet Gemeente-Bestuur, hoe vele vaten meede, en van welke onder
scbeidene soorten in elke meestoofdoor bun gekeurd zijn, en zullen de 
Gemeente-Besturen deze opgave 's jaarlijks moeten toezenden aan het 
Departementaal Bestuur, onder hetwelk zij ressorteren, ten einde de 
Departementale Besturen voomoemd in staat te stellen, om aan den 
Secretaris van Staat voor de Binnenlandsche Zaken op te geven bet getal 
der vaten meede en der zelver onderscheidene qualiteiten, welke in de ver
schillende Gemeenten van hun Departement gereed zijn. 
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24. Een iegelijk wordt bij dezen gemterdiceerd, in conformiteit van het 
Plakkaat van de Staten-Generaal van 17 April anno 1624, om buiten 
's lands, dat is buiten de grenzen der Bataafsche Republiek, te vervoeren 
of te doen vervoeren eenige kiemen of wortels van meede, zijnde ongedroogd 
of ongebroken, als mede ploegen, eggen of andere instrumenten, tot het 
planten en delven van meede gebruikt wordende, op poene van confiscatie 
van dezelve meede en instrumenten, en daarenboven van eene boete van 
twee honderd guldens voor de eerste reize; voor de tweede reize, op ver
beurte der meede en instrumenten als boven, en confiscatie van schepen, 
schuiten, karren of wagens, waar mede de vervoering zal zijn gepoogd 
of volbracht, en daarenboven van eene boete van vier honderd guldens. 

25. Van wegens elk Departementaal Bestuur, hetwelk in de cultuur of 
bereiding der meekrap is geconcemeerd, zal door deskundige lieden van 
tijd tot tijd, en zoo dikwijls zulks noodig zal geoordeeld worden, in loco, 
inspectie worden genomen, en bijzonder omtrent de keur; welke lieden 
gehouden zullen zijn de ontdekte contraventie aan den Officier van de 
plaats aan te geven, die, in conformiteit van deze Ordonnantie, daar tegen 
zal hebben te procederen, weshalve aIle en een iegelijk, die in voegen als 
voren zullen wezen gequalificeerd, daar voor moeten worden erkend, en aan 
hun aIle hulp en adsistentie, door hun verzocht en gerequireerd wordende, 
zal moeten verleend worden. 

26. Allen en een iegelijk, die dit zoude aangaan, wordt bij deze gelast, 
zich naar den inhoud dezes punctuelijk te gedragen, mitsgaders ook alle 
Politieke en Rechterlijke Collegien in dit Gemeenebest, om het bier voren 
gestatueerde te doen executeren en naarkomen, als mede aIle Baljuwen 
en Officieren, om tegen de contraventeurs te procederen en te doen pro
cederen, zoo als, volgens eene goede administratie der Justitie, zal worden 
bevonden te behooren. 

27. Deze Ordonnantie zal in de Fransche, Engelsche en Hoogduitsche 
talen worden overgezet, om naar aIle landen, waar de inlandsche meekrap 
gezocht en gedebiteerd wordt, te kunnen worden verzonden. 

28. Er zullen geene Wetten, Plakkaten of Ordonnantien van eenig 
Bestuur hoe ook genaamd, of van andere corporatien, op het stuk: van de 
meekrapbereiding en negotie, voortaan blijven bestaan of geobserveerd 
mogen worden, veel min eenige andere of nie~we, door Departementale 
of Stedelijke Besturen worden gemaakt en vastgesteld, die zouden mogen 
strijden met de bepalingen in deze Ordonnantie begrepen en gestatueerd. 

Dienvolgens gelasten en bevelen Wij, dat deze zal worden afgekondigd 
en aangeplakt, alomme daar zulks behoort; met last aan allen dien het 
aangaat, om te zorgen dat aan den inhoud dezes stiptelijk worde voldaan. 

Gedaan in Den Ha~g, den 7den Maart 1806, 

(Was geteekend) 

R. J. Schimme/penninck, 
Raadpensionaris. 
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BIJLAGE VI 

KONINKLUK BESLUIT TOT OPHEFFING V AN DE OVERHEIDSBEMOEIING 

MET HET MEEKRAPBEDRUF. 

Wij WilIem II bij de gratie Gods enz .. Op het rapport van Onzen Min. 
van Binnen!. Zaken van den 8 Dec. 1844 no. 5, ge afd., gelddende de ad
viezen van verschillende zijden ingewonnen op de vraag in hoever de 
maatrege1en tot wering der kwade practijken in de bereiding en handel van 
meekrap bij Kon. Besl. van 28 Oct. 1819 (Staatsb1ad 54) 1) en verdere 
daarmede in verband staande verordeningen vastgesteld, door de onder
vinding gebleken zijn aan het doel te beantwoorden; den Raad van State 
gehoord (Advies van 20 Jan. 1845 no. 10), 

Hebben besloten en besluiten, om zoowel het opgemelde Kon. Bes!. 
van 28 Oct. 1819 (Staatsbl. 54) a1s de verdere Kon. Bes1., verordeningen 
en instructien, welke krachtens dat besluit genomen of daaruit voortge
v10eid zijn, bij deze, en gerekend van heden af, gehee1 in te trekken en buiten 
werking te stellen. 

Onze voorn. Min. is belast met de uitvoering van het tegenwoordige 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage den 21 Januari 1845. Willem. 

(Kon. Res!. van 21 Jan. 1845 no. 66, Staatsblad no. 5) 
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II 

RET LAATSTE WOORD VAN DU BUS DE GISIGNIES, 

MEDEGEDEELD DOORDRJ. J. WESTENDORP BOERMA 

In 1851 publiceerde Steyn Parve het Kolonisatierapport van comrnissaris 
generaal Du Bus de Gisignies, gedateerd 1 Maart 1827 1). Tevens drukte hij twee 
beschouwingen van de nieuwe gouverneur-generaal Van den Bosch over dit 
rapport af: een ongedateerde en niet geadresseerde Nota, gevolgd door een bijna 
vier maal zo lang Advies aan de minister voor de Marine en Kolonien Elout 
van 6 Maart 1829. 

In beide stukken bestreed Van den Bosch de voorstellen van Du Bus om de 
Javase economie te ontwikkelen door het uitgeven van woeste gronden aan 
Europese ondernemers ten einde daarop met vrije arbeiders producten voor de 
Europese markt te verbouwen. Van den Bosch berekende namelijk op grond van 
cijfers, die hij als commissaris-generaal in West-Indie (1827/28) had verzameld, 
dat de Oostindische producten niet zouden kunnen concurreren tegen de West
indische. Hij verwachtte dus geen snelle opbloei van de moderne cultures, die 
Du Bus voor de geest stonden. Om spoedig die voordelen uit Oost-Indie te trekken, 
die met het oog op de jaarlijkse tekorten van de schatkist en op de kwijnende 
toestand van de Nederlandse scheepvaart dringend gewenst waren, zag hij maar 
een weg: de inlanders op de een of andere manier er toe te bewegen een deel van 
hun cultuurgrond te bebouwen met gewassen, die van betekenis waren voor 
Europa (suiker, indigo enz.). 

Zoals bekend liet koning Willem I zich van de juistheid van dit inzicht over
tuigen en droeg hij hem op dit systeem in toepassing te brengen. Ook de directeur 
voor de Kolonien Baud verklaarde zich gewonnen door het ter tafel gebrachte 
djfermateriaaI 2). Minister Elout daarentegen trad af. 

Waarom stelde Van den Bosch twee rapporten op en voor wie was de Nota 
bestemd? Steyn Parve beweert, dat Van den Bosch na zijn terugkornst uit West
Indie onrniddellijk geraadpleegd werd en zijn eerste indruk van het rapport van 
Du Bus neerlegde in de korte Nota S). Kort daarna werd hij benoemd tot gouver
neur-generaal van Oost-Indie. "Deze benoeming bragt natuurlijk mede", schrijft 
Steyn Parve, "dat aile de tot het gewigtig onderwerp van kolonisatie betrekkelijke 
stukken werden gesteld in zijne handen en daarop zijn gevoelen werd ingewon
nen" 4). Dit gevoelen zou dan zijn v!lstgelegd in het Advies van 6 Maart. 

Nu was de critiek in de Nota wat milder geformuleerd dan in het Advies. 
De aanhef luidde: "Ik doe volkomen regt aan de lumineuse wijze waarop het 
stelsel van kolonisatie in het onderwerpelijk rapport behandeld is. Aile bedenkingen 
daartegen meermalen ingebragt, zijn daarbij rijpelijk overwogen en wederlegd". 

1) D. C. Steyn Parve, Het koloniaal monopoliestelsel getoetst aan geschiedenis 
en staatshuishoudkunde, nader toegelicht, 1851, Bijlagen, bl. 1-125. 

2) Pro memorie van Baud, Tijdschr. v. Ned. Judie 1865, biz. 435-440. 
8) A.w., biz. 67. 
4) Idem, biz. 68. 
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In het Advies daarentegen heet het: "AI dadelljk is het mij toegeschenen dat het 
systema door den heer Cornmissaris-Generaal voorgesteld, den grootsten invloed 
en de bedenkelijkste gevolgen zou kunnen hebben ... " 

Zo moest weI het volgende beeld ontstaan : Van den Bosch verhulde eerst zijn 
mening om gevoeligheden, in het bijzonder bij Elout, te ontzien, maar toen hij zijn 
benoeming eenmaal in de zak had, kwam de aap uit de mouw. Van den Bosch 
wordt dan gezien als een geslepen huichelaar, die zich op slinkse wijze naar boven 
heeft gewerkt. Tot volle ontplooiing komt dit beeld in het werk van Van Soest 1). 

Tegen deze voorstelling is Knibbe in het geweer gekomen 2). Hij wees er op. 
dat de tijd tussen de terugkomst van Van den Bosch uit West-Indie (24 Sept. 
1828 te Hellevoetsluis) en zijn benoeming tot gouverneur-generaal (16 Oct. ; 
vermoedelijil! reeds een week te voren gepolst) te krap was om het lijvige rapport 
van Du Bus te bestuderen en becritiseren. De vermelding in de Nota, dat in 1828 
in Brazilie 45.000 slaven waren ingevoerd, een gegeven, dat Van den Bosch uiter
aard in de herfst van 1828 nog niet bekend kon zijn en dat hij vermoedelljk verno
men heeft, toen hij, op weg naar de Oost, van 15 September tot 15 October 1829 
te Rio de Janeiro vertoefde 3), bracht Knibbe op het denkbeeld, dat de Nota niet 
v66r, maar na het Advies is samengesteld, waarschijnlijk gedurende de lange reis 
van Rio naar Batavia, waar Van den Bosch 2 Januari 1830 arriveerde <). 

Maar voor wie kan die Nota dan bestemd geweest zijn? Ook daarvoor meende 
Knibbe een aanwijzing te zien en wei in de opmerking in een particuliere brief 
van Van den Bosch aan Baud op 1 Februari 1830: "Den Heer Van Hogendorp 
heb ik bij eene nota voorzooveel noodig bekend gemaakt met mijn rapport over 
de kolonisatie". De hier bedoelde Willem van Hogendorp was secretaris van 
Du Bus geweest en wordt beschouwd als de eigenJijke geestelijke vader van diens 
rapport. 

Geheel bevredigend was deze voorstelling niet. Waarom zou Van den Bosch 
juist voor Van Hogendorp een nota hebben opgesteld? Dat Van Hogendorp al 
op 2 Januari 1829 als secretaris van Du Bus was afgetreden, kon hij weliswaar 
nauwelijks weten (brieven uit Oost-Indie waren naar Nederland in de regel 4 a 5 
maanden onderweg en Van den Bosch was de 24ste lull van Den Helder vertrokken). 
Maar lag het niet meer voor de hand, dat Van den Bosch zich zou richten tot de 
man, op wiens naam het omstreden kolonisatierapport stond? 

Dit vermoeden is zekerheid geworden, toen schrijver dezes in 1944 toegang 
verkreeg tot het particuliere archief van Van den Bosch (thans in het AIgemeen 
Rijksarchief te Den Haag). Immers in portefeuille 85 beyond zich een inhouds
opgave, die behalve het Kolonisatierapport en het Advies o.a. noemde : Nadere 
nota aan den Komms Generaal Du Bus betrekkelljk de kolonisatie en Antwoord 
hierop van Du Bus op 5 Februari 1830 5). De stukken zelf waren dooreen geraakt. 

1) G. H. van Soest, Geschiedenis van het Kultuurstelsel II, 1870, biz. 40 e.v. 
N. G. Pierson is gematigder, maar het Advies "ademt een geheel anderen geest" 
dan de Nota (Koloniale politiek, 1877, biz. 84). J . de Bosch Kemper daarentegen 
vindt het verschil in wezen niet groot (Geschiedenis van Nederland na 1830 II. 
1874, biz. 268). 

2) W. A. Knibbe, De vestiging der monarchie, 1935. 
8) Knibbe schrijft abusievelijk, dat Van den Bosch 23 Augustus te Rio aan

gekomen en 29 September vertrokken zou zijn (biz. 73). 
<) Knibbe, biz. 83. 
6) Reeds door mij medegedeeld in het Tijdschr. voor Geschiedenis 1946, biz. 285. 
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Het hier genoemde Antwoord, dat hieronder is afgedrukt, was in portefeuille 83 
terecht gekomen. 

Het is gemakkelijk aan te tonen, dat deze "Nadere nota" identiek is met onze 
ongedateerde Nota. Het Antwoord van Du Bus past er namelijk precies op. 
Om maar een tretfend punt te noemen : de verwijzing naar bladzijde 83 van het 5e 
deel der verhandelingen van het Batavia's Genootschap, die Du Bus citeert, is 
te vinden in de Nota (enigszins anders in het Advies van 6 Maart) 1). 

Het feit, dat de Nota voor Du Bus bestemd was, verklaart geredelijk de meer 
gematigde toon. Dat afschriften hiervan ook aan Van Hogendorp en andere 
autoriteiten ter hand werden gesteld, is zeer plausibel. Van den Bosch bereidde aldus 
de weg voor zijn plannen, die indruisten tegen de tot dusver gevoerde koloniale 
politiek. 

Het lijkt een gebod van rechtvaardigheid, dat de poging van Du Bus op de 
valreep (hij vertrok 6 Februari naar Nederland) om de berekeningen van Van 
den Bosch te weerleggen, thans, zij het wat laat, nog wordt geopenbaard. 

Zijn argumenten hebben Van den Bosch niet kunnen weerhouden. Hoogstens 
zal deze er door versterkt zijn in zijn overtuiging, dat de producten van Java een 
grote toekomst tegemoet gingen. Misschien hebben de optimistische uitiatingen 
van Du Bus er toe meegewerkt, dat de indigo-cultuur het eerst met kracht werd 
aangepakt. 

Du Bus kwam in Nederland terug aan de vooravond van de Belgische opstand. 
Hij opteerde voor zijn geboorteland en het is dus begrijpelijk, dat hij zich niet 
meer heeft doen horen in het koloniale debat. J. J. W. B. 

DU BUS DE GISIGNIES AAN V AN DEN BOSCH 

Batavia, 5 Febr. 1830 

Ik beb de Eer Uwe Excellentie hiemevens te doen toekomen de Nota 
die zij mij weI beeft gelieven mede te deelen omtrent mijn vroeger Voorstel 
aan Zijne Majesteit den Koning tot bet invoeren van een Steisel van KoIo
nisatie voor Java. - Ik ben zoo vrij geweest op die Nota eenige tegen
bedenkingen in 't midden te brengen. 

Belangrijk zal bet zijn om aIle de berigten in te winnen die Uwe Excel
lentie zal vermeenen noodig te bebben, ten einde eene volkomene verge
lijking te kunnen daarstellen tusscben de voordeelen der Kultuur in de 
West Indiscbe Bezittingen met die welke den planter in de Oost-Indiscbe 
Bezittingen verwacbten kan, en ik hoop, dat dezelve zoodanig zullen zijn 
dat er omtrent dit belangrijk onderwerp geen twijfel bij Uwe Excellentie 
meer mogt bestaan. 

Nota, in antwoord op eene Nota van Zijne Excellentie den Gouverneur 
Generaal betrekkelijk een stelsel van kolonisatie voor Java 

Aangenaam was het rnij uit de zoo belangrijke Nota van Uwe Excellentie 
te ontwaren, dat zij, even als ik, doordrongen van bet groote voordeel 
van eene Kolonisatie voor 't eiland Java, zoo ter bevordering van bet 

1) Steyn Parve, Bijlagen, bIz. 277 en 300. 
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geluk der bevolking, als van den voorspoed dezer rijke gewesten en den 
bloei van den handel, aan dit belangrijke onderwerp eene bijzondere 
aandacht had toegewijd. 

Denzelfden wensch koesterende om door doeimatige inrigtingen de al
gemeene welvaart dezer gewesten, vooral in den handel, te bevorderen, 
vreest Uwe Excellentie slechts dat het moeijelijk zou wezen de kultuur 
van de Handelsproducten die voor andere waereldstreken zulk eene rijke 
bron van voorspoed zijn hier dezelfde voordeelen niet zouden afwerpen 
en dat de meerdere kosten die zouden behooren gemaakt te worden om 
Producten voorttebrengen, die in den handel gezocht zijn, altoos eene 
zwarigheid zouden wezen die als vanzelve de ontwikkeling van de meest 
gewenschte kultures zouden beletten. 

Gebruik makende van de kennis die Uwe Excellentie in Hare betrekking 
van Kommissaris-Generaal der West-Indische Bezittingen vergaderd 
heeft, behelst Hare nota eene belangrijke vergelijking der prijzen, waarvoor 
de voomaamste handelsproducten aldaar worden voortgebracht, met die, 
waarvoor zij op Java geleverd worden. Meer bijzonder handelt de Nota 
over de prijzen waarvoor de Suiker, Koffij, Indigo & Katoen door de 
West-Indische planters kunnen geteeld worden, dan ik geloof dat het 
verschil zoo aanzienlijk niet is, als Uwe Excellentie weI vreest. 

Niet meer in de gelegenheid zijnde, om de verschillende opgaven der 
onderscheidene autoriteiten te eischen, die ik nodig zou hebben om te be
toogen, dat en de Suiker en de Indigo en de Koffij hier met voordeel voor 
den planter, zelfs bij den lagen stand der Prijzen dier producten, kunnen wor
den gekultiveerd, zoo zal ik mij slechts met eenige aanmerkingen moeten 
bevreedigen, niet tvyijfelende of Uwe Excellentie zoude bij de Hoofd Kom
missie van Landbouw 1) al die opgaven kunnen erlangen, die in het be
lang der zaak noodig zijn. 

Ik vlei rnij dat Uwe Excellentie weldra de overtuiging zal erlangen dat 
er in de Kultuur en fabrikanten der Suiker eenige veranderingen zijn ont
staan, waardoor dezelve met meer voordeel kan gedreven worden dan in 
vroegere tijden: de nota verwijst mij na bladzijde 83 van het 5e deel der 
verhandelingen van het Batavia's Genootschap om de kosten te vinden 
van eene suiker molen die gedreven wordt dOM 200 Jav. en Chin. arbeiders 
en 100 Buffels, en de prijs der suiker ad/15 de pikol te Batavia aannemende 
is Uwe Excellentie van meening dat daarin geene genoegzame aanmoediging 
voor den planter en fabrikant van dit artikel zou gelegen zijn maar veel 
eer de vrees van de fUme van de onderneemers en dat het ten rninste hoogst 
twijfelachtig zou zijn of de teelt van suiker in daghuur op Java kan worden 
ondernomen. 

Volgens berekeningen van eenige der voomaamste Chineze suiker mole
naars kunnen zij de onkosten voor een picol suiker niet hooger dan / 10 
stellen en de ondervinding leert ons nu dat wij de hoge stand waarop de 
suiker in het afgeloopen jaar gekomen was niet nodig hebben om eene 

1) Door Du Bus ingesteld in 1826. De leden waren landheren. 
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aanzknlijke uitbreiding in die tak van Kultuur te kunnen hoopen, want 
alhoowel in het afgelopen saisoen de prijs der kontrakten f 16 it f 161/ 2 
was, zoo is het niettemin waar, dat er ook kontrakten voor een veel geringer 
prijs gesloten zijn en er nu veele planters gevonden worden, die, zonder 
voorschot, wenschen te kontracteeren voor f 15, verlangende slechts zich 
eene zekerheid voor debiet te verschaffen, en ik houde mij overtuigd dat 
ook die prijs zelve nog zou vermindert kunnen worden zoodra men meer 
algemeen gebruik maakte van de vorderingen en verbeteringen die men in 
andere streken in de kultuur en fabricatie der Suiker heeft ingevoerd. 

Oneindig minder dan voorkeur 1) zijn de uitgaven die de suiker fabri
kant heeft, door de veel geringer prijzen waarvoor hij aIle zijne benodigd
heden kan bekomen: rijst, olie, katjang, kooken, Buffels, aIles is nu veel 
goedkoper dan in vroeger tijd: en het kan dus niet missen of er moet een 
voordeelig verschil bestaan tusschen den tijd die door Uwe Excellentie 
tot maatstaf van Hare berekening is aangenomen en het tegenwoordige. -
Vroeger leverde eene gewone molen van 200 arbeiders en 100 buffels 1000 
pikols suiker op, nu teilen wij veele Etablissementen die na derzelver ligging 
2000, 2500, ja zelfs 4000 pikols opleveren 2). Dit, weI is waar, wordt ver
oorzaakt door de verbeteringen die men langzamerhand in de molens en 
fomuizen heeft aangebragt; maar wat heeft men dan al niet te hopen, als 
eenmaal de Europische industrie in het fabriekwezen hier zal zijn ingevoerd? 
Nu worden de kosten vermeerderd door de menigte handen en buffels die 
gebezigd worden. Zullen die zwarigheden niet vervallen, als men de doel
matige middelen gebruikt, die in andere landen in zwang zijn om dezelve 
te verhelpen? Volgens eene naauwkeurige opname brengt een arbeider 
30 pikols pr hoofd voort 3) en vindt men er sommige, vooral Chineze ar
beiders, die tot 48 pikols produceeren. Dit doen zij met hunne gebrekkige 
machinerien, en ik laat het aan het oordeel van Uwe Excellentie over, of 
men niet regtmatig verwachten kan, als de thans in zwang zijnde Molens, 
cylinders, fomuizen als anderzints op eene Europeesche wijze ingerigt 
worden, de resultaten dan nog oneinder voordeliger zullen wezen. De sui
kerkultuur kan nu gezegd worden vrij te zijn van aile belastingen en druk
kende bezwaren en indien men haar de hulpmiddelen verschaft, waardoor 
zij in andere waerelddeelen tot zulk eene aanzienlijke hoogte gestegen is, 
dan twijfel ik geen ogenblik of zij zal ook alhier een bron van voorspood 
voor den planter en fabrikant en van bloei en welvaart voor den handel 
worden. 

Indien vroeger veele ondememers hunnen ondergang in deze kultuur 
gevonden hebben is zulks mijns bedunkens hoofdzakelijk niet tooteschrijven 
aan de lager prijs van dit product, maar eer aan den hoogen prijs van geld 
en aan een mangel van kapitaal. Indien de planter tegen eene redelijke in-

1) Bedoeld zal zijn: voorheen. 
2) Volgens de door Van den Bosch geciteerde bron bedroeg de opbrengst 

2100 pikols. 
3) Dit klopt niet met de even te voren gegeven cijfers. 
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trest voorschotten kon bekomen, zal hij bij den prijs van f 15 nog altoos 
eene groote belooning voor zijne moeite en arbeid verkrijgen, daar de 
Chineze suikermolenaar Ong Simko stellig verklaard heeft, dat bij voor
deelige jaren zoo als die van 1828 en 29 geweest zijn, de suiker molenaars 
zijn product nog met voordeel voor f 11 a f 12 kan verkoopen. 

Ik vleije mij dus steeds, dat indien die belangrijke tak van Landbouw 
en handel door Europ. Industrie wordt geholpen en ondersteund, zij steeds 
meer en meer voor Java eene bron van bloei en welvaart worden zal en 
Uwe Excellentie de overtuiging zal bekomen, dat de suiker kultuur die nu 
reeds in daghuur, nu daar men over het algemeen zeggen kan, dat er nog 
geen machineri gebezigd wordt, een groot voordeel voor den planter en 
fabrikant afwerpt, alsdan voor hun nog meer aanmoediging zal aanbieden 
en hun in de gelegenheid zal stellen, om met vrucht te kunnen wedijveren 
met diegenen die zich in andere streken op deze kultuur toeleggen. 

Wat nu de Indigo kultuur betreft, beken ik gaame te bevroeden, dat 
welligt de proeven die ter kennisse van Uwe Excellentie zijn gekomen, 
door Haar niet als beslissend zijn kunnen worden beschouwd en dat zij in 
die proeven het volledige bewijs nog niet heeft gevonden of bij een Sisthema 
van Kolonisatie die cultuur op Java met voordeel kon gedreven worden. 
Zij is nog als het ware in haren oorsprong, dan, in de laatste tijden, heeft zij 
zoodanige vorderingen gemaakt dat ik geloof dat men uit de aan handen 
zijnde daadzaken reeds tot een zeker resultaat kan komen. 

Ret is vrij algemeen aangenomen dat de Indigo van de eerste kwaliteit 
op niet hooger aan den planter te staan komt dan op f 2 en indien dit pro
duct slechts eenigzints deszelfs waarde blijft behouden, dan geloof ik dat 
wij het vooruitzigt kunnen koesteren van den wedstrijd met Bengalen op 
de Europesche markten te kunnen doorstaan; slechts een voorbeeld, maar 
dat mijns inziens veel afdoet, wil ik hier aanvoeren: De Chineze Indigo 
fabrikant Ong Simko, die met Tekkas en Boeyangers 1) arbeidt, en wiens 
etablissement in deze Roofd Baljuwagie Batavia gelegen als het eenige kan 
beschouwd worden dat vooralsnog eene belangrijke hoeveellieid in den 
schoot van den handel heeft afgeworpen, heeft eene berekening daargesteld 
van de jaren 1828 en 1829: in het eerste jaar heeft hij 26.000 ponden Indigo 
gefabriceerd, in het tweede slechts 19.000 allioewel zijne aanplantingen voor 
dat jaar veel belangrijker waren geweest en hij gemeend had het dubbelde 
te zullen krijgen van het vorige; dan niettegenstaande de tegenspoed dien 
hij gehad heeft, biedt de uitkomst mijns bedunkens nogtans een vrij gunstig 
resultaat aan; namelijk: voor de vestiging, aanplant en het werkloon en in 
een woord voor al hetgeen tot zijne fabriek nodig is geweest in die twee jaren 
beeft hij uitgegeven eene som van f 170.000, waarvoor hij terug ontvangen 
heeft f 120.000 en nog bezit 7000 CU; die geschat worden op f 25.000. Zijne 
ontvangsten aldus brengende op f 145.000 en f 25.000 stellende voor de 
waarde van zijne fabriek, Buffels en Pedatties, dewelke dubbeld zoo veel 
waardig zijn, zoo beeft hij nu reeds een kapitaal van f 170 m/ en dus, on-

1) Dagloners uit Cheribon. 
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aangezien het bijna geheel mislukken van een jaar, binnen een tijdsbestek 
van 2 jaren geheel zijn kapitaal terug. Stellen wij nu dat de zaken hare ge
woone loop hadden gehad en dat het jaar 1829 naar de maatstaf van de 
aanplantingen die plaats hebben gehad een product hadden afgeworpen 
van 78.000 'it en men daarmede in vergelijking brengt dat als 45.000 'ii; 

/145.000 guldens afwerpen de 7S.000 pond een kapitaal zouden hebben op
gebragt van f 251.000 en hiervan afgetrokken de door hem uitgeschoten 
gelden, ten bedrage van f 170.000, dan zou hij reeds in het meergen. tijds
bestek eene zuivere winst hebben over gehad van f Sl.OOO. 

Belangrijk zal het zijn om bij aIle de planters en fabrikanten die opgaven 
te vragen die tot eene stellige kennis zullen kunnen geleiden, dan, zoo als 
ik zeide, deze tak van Landbouw en Industrie is nog in deszelfs kindschheid, 
doch, onaangezien dit, is het ontwikkelde voorbeeld, dunkt mij, zoo al 
Diet genoegzaam, ten minste belangrijk genoeg, om eenen gunstigen dunk 
te kunnen koesteren, en ik houde mij overtuigd, dat, indien uwe Excellentie, 
door Iniddel der Hoofd KomInissie, aIle de berigten zal bekomen hebben, 
die zij in staat is Uwe ExceIlentie aantebieden, zij, met Inij dezelfde over
tuiging zal verkrijgen, dat bij het aannemen van een Stelsel van KoloDisatie 
de Indigokultuur met vrucht kan voortgezet worden en men niet behoeft 
te duchten dat de Javasche Indigo planter en fabrikant met den Bengaal
schen niet zoude kunnen wedijveren op de markten van Europa. 

Wat nu de Kultuur van de koffij betreft, zoo houde ik Inij overtuigd, dat, 
indien in een oord van de waereld, bij den lagen stand der prijzen, dit pro
duct nog met eenig voordeel kan geteelt worden, Java boven aIle andere 
landen de voorkeur verdient. Uit de nota is mij gebleken, dat de onkosten 
die een planter te Surinamen moet maken om een picol koffij te bekomen 
op f IS,50 berekend zijn 1), terwijl, volgens eene naauwkeurige opgave van 
den Heer MacClaine, landeigenaar van Malambong, in de V orstenlanden 
een picol koffij aan den planter op Java niet hooger te staan komt dan op 
f 7,0(2). Ik vleije Inij dat deze opgave, die nader zal kunnen geverifieerd 
worden, toereikende zou wezen, om de overtuiging te doen geboren worden 
van de gegrondheid van Inijn gevoelen dat bij de lage stand der prijzen zelfs 
geen Land geschikter is voor de koffij teelt dan Java is, en aan den planter 
voor de kultuur van dit artikel nergens voordeeliger vooruitzigt kan worden 
aangeboden. 

Aangenaam zoude het Inij wezen indien ik Uwe ExceIlentie omtrent de 
vreemde en fijne Katoen soorten eene even stellige verzekering kon aan
bieden; dan, onaangezien de zorgen die in het werk zijn gesteld hebben de 
genomen proeven ons nog tot geen enkel resultaat geleid. Er zijn tot dus 
verre slechts kleine proeven genomen, en het is te wenschen, dat grootere 
ons weldra tot eene meer stellige verzekering zullen leiden, want het ligt, 

1) Namelijk f 29 verminderd met f 3,50 "lasten in de kolonie te dragen" en f 7 
"kosten van transport en de ongelden naar en in Europa". Vgl. Steyn Parve, 
Bijlagen, biz. 278. 

2) Van den Bosch berekende die kosten op f 11. Als boven, biz. 280. 
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mij dunkt, in den aard der gelukkige gesteldheid van Java, dat ook aldaar 
gronden voorhanden zijn die bij eene doelmatige keuze voor de Kultuur der 
Katoen geschikt zijn. Dan, zoo als ik zeide, ik duff in deze geen beslissend 
oordeel vellen en laat dit volgaame aan de kunde en den ijver van Uwe 
Excellentie over. 

Zie daar de weinige aanmerkingen, die ik gemeend heb op de onderhavige 
nota te kunnen roaken, en ik houde mij overtuigd, dat zij Uwe Excellentie 
daarom aangenaam zullen zijn, om dat zij zal ontwaren dat, zoo als ik 
<in> den aanvang zeide, de Kultuur van de belangrijkste handelspro
ducten eenige voordeelige wijzigingen had den bekomen, wijzigingen die 
allen pleiten voor de doelmatigheid van een stelsel van Kolonisatie voor 
Java en die Uwe Excellentie voorzeker zullen bevestigen in het voomemen 
van eene proeve te doen op eene grootere schaal l ). 

Het zij mij vergund te verklaren, dat ik mij van de voordelen van het 
stelsel zoo overtuigd houde, dat ik de proeve dadelijk in het groote zou 
nemen, orodat ik bij mij zelven de verzekering koester, dat bij eene goede 
keuze van gronden en van den persoon, die belast zal wezen met de uit
voering van het weldadige oogmerk des Konings, de resultaten zoodanig 
zullen zijn, dat er geen twijfel meer za1 kunnen bestaan, of dat Java, bij een 
verlicht stelsel van Kolonisatie, den rijksten bron van bloei en voorspoed 
voor deszelfs ingezetenen en van welvaart voor den vaderlandschen handel 
zal vinden. 

1) Inderdaadheeft Van den Bosch Willem van Hogendorp aangezocht een der
gelijke proef te leiden . . Deze bedankte echter. Vgl. Knibbe, bIz. 85 e.v. 
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MEMORIE VAN A. GILDEMEESTER BETREFFENDE DE 
ONDEReJANG VAN DE ALGEMEENE MAATSCHAPPIJ 
VOOR HANDEL EN NINERHEID 1863, MEDEGEDEELD 

DOOR DR H. M. HIRSCHFELD 

Adriaan Gildemeester, een van de directeuren van de Algemeene Maatschappij 
voor Handel en Nijverheid, de in 1863 te Amsterdam opgerichte Credit Mobilier
maatschappij, heeft een interessante memorie achtergelaten over de dramatische 
gebeurtenissen, die het korte actieve leven van deze maatschappij kenmerkten. 
Kennisnerning van deze memorie is ook thans nog alleszins de moeite waard; 
om die redenen komt zij in aanmerking voor publicatie in dit Jaarboek. 

Een dertigtal jaren geleden vestigde Mr G. Vissering, destijds President van de 
Nederlandsche Bank, reeds mijn aandacht op dit interessante stuk, terwijl ook 
G. M. Boissevain met dit document bekend was. G. M. Boissevain vestigde mijn 
aandacht op de betrekkingen tussen de families Gildemeester, Everts en Pierson. 

Over de geschiedenis van het Credit Mobilier en zijn invloed op de ontwikkeling 
van het Nederlandsche bankwezen werd vrij veel geschreven 1). Wat oudere 
memoires betreft, zo zou ik zeer in het bijzonder willen verwijzen naar de nog 
steeds lezenswaardige "Herinneringen" van Mr H. P. O. Quack, die tevens in zijn 
biographie van A. C. Wertheim (Uit den Kring der Gemeenschap, Omtrekken en 
Figuren, 1899) ingaat op de episode die Gildemeester beschrijft. In dit verband 
moge ook vermeld worden de "Persoonlijke herinneringen van een voormalig 
Hoofdagent" van de Nederlandsch-Indische Handelsbank, N. P. van den Berg, 
opgenomen in de Indische Gids 1913 (pag. 987 e.v.). De hier gepubliceerde memorie 
van A. Gildemeester is een belangrijke aanvulling op de hiervoor aangehaalde 
reeds vroeger gepubliceerde persoonlijke herinneringen van Quack en van den 
Berg. 

De door Gildemeester beschreven oprichting van de Algemene Maatschappij 
voor Handel en Nijverheid in 1863 heeft in die dagen aanleiding gegeven tot een 
vrij scherpe strijd over het wezen der Credit Mobilier-banken. In het openbaar 
uitte zich in die tijd in Nederland vooral Mr Marten Mees als fel tegenstander 
van het Credit Mobilier 2). Daarnaast was er een interne strijd bij het Ministerie 
van Justitie, welke gevoerd werd ter gelegenheid van de aanvragen tot Koninklijke 
goedkeuringen van naamloze vennootschappen. In 1856 verzetten de Nederland
sche Bank en het Ministerie van Justitie zich tegen de oprichting van "speculatie
maatschappijen" 3), zoals men de Credit Mobiliers toen noemde, en in 1863 

1) Ik zou daarvoor willen verwijzen naar een drietal Rotterdamsche proefschrif 
ten: Max de Vries, Tien jaren geschiedenis van het Nederlandsche Bankwezen en 
de Nederlandsche Conjunctuur 1866-1876, 1921; H. M. Hirschfeld, Het Ontstaan 
van het moderne Bankwezen in Nederland, 1922; P. C. Harthoorn, Hoofdlijnen 
uit de ontwikkeling van het moderne Bankwezen vaar de concentratie, 1928. 

2) Zie Mr W. C. Mees, Man van de Daad, 1946, bIz. 66 e.v. 
3) Zie H. M. Hirschfeld, Het Ontstaan van het Moderne Bankwezen in Neder

land, bIz. 30 e.v.; Mr A. M. de Jong, Geschiedenis van de Nederlandsche Bank, 
Eerste Stuk, 1930, bIz. 450 e.v. 



154 MEMORIE VAN A. GILDEMEESTER BETREFFENDE DE ONDERGANG VAN 

trachtte Dr S. Sarphati zelfs de oprichting van de Algemene Maatschappij voor 
Handel en Nijverheid te verhinderen 1). Hij schreef aan de Minister van Justitie, 
dat de Koninklijke goedkeuring aan de statu ten dezer maatschappij onthouden zou 
moeten worden. Sinds 1857 was er echter een wijziging gekomen ten aanzien van 
bet beleid bij het goedkeuren van statu ten van naamloze vennootschappen, zodat 
de poging van Sarpbati aIleen al om die reden moest misLukken. 

In het voorgaande werd vooraL gewezen op de literatuur, waarin gesproken 
wordt over de Algemeene Maatschappij voor Handel en Nijverheid. Voor de be
oordeling van het belang van het stuk van Gildemeester is het ook nodig de tijd 
waarin deze maatschappij werd opgericht in grote trekken in herinnering te 
brengen. 

In de vijftiger jaren van de negentiende eeuw kreeg men in Nederland in toe
nemende mate bet gevoel buiten bet grote econornische wereldgebeuren te komen 
te staan. Tevens werd echter het gevoel wakker, dat nieuwe initiatieven nodig waren 
om uit deze impasse te geraken. De ontwikkeling van de vrijhandelsgedachte was 
in die tijd zeer vruchtbaar voor onze econornie. Ook werd ingezien dat Nederland 
op het gebied van het verkeer in een uithoek kwam te liggen. Zo ontstond er een 
toenemende wens nieuwe spoorwegen aan te leggen, terwijl ook Amsterdam en 
Rotterdam een betere verbinding met de Noordzee gingen eisen. Ook op koloniaal 
gebied braken nieuwe inzichten baan, de Regering zou zich in toenemende mate 
uit de cultures gaan terugtrekken. Ook de particuliere handel zou in Nederlandsch
Indie meer arrnslag krijgen. Thorbecke zou met zijn Tweede Ministerie op de hier
voor genoemde gebieden weldra belangrijke wetgevende arbeid verrichten. 

Om de nieuwe mogelijkheden aan te vatten ontbrak het destijds aan kapitaal. 
De Nederlandsche kapitalist gaf in die dagen bepaald de voorkeur aan beleggingen 
in obligaties en dan was nog weI voomamelijk de voorkeur op buitenlandse 
fondsen gericbt. Het behoeft derbalve niet te verbazen, dat men naar nieuwe 
rniddelen ging zoeken om kapitaal beschikbaar te krijgen voor de belangrijke 
objecten die er eventueel te financieren waren. In deze sfeer is het dan ook be
grijpelijk, dat men de ogen naar Frankrijk richtte waar het Credit Mobilier toen 
nog zoveel succes had. Zo was het Alexander Mendel, die de stichting van een 
Credit Mobilier in Nederland ging voorbereiden. Het staat weI vast dat hij reeds 
sinds 1856 met dergelijke ideeen rondliep en het behoeft geen verbazing te wekken, 
dat hij belangstelling wist te wekken bij Frans van Heukelom, de actieve voorzitter 
van de Amsterdamsche Kamer van KoophandeL en Fabrieken. Van Heukelom 
trad in 1857 als voorzitter op, welk ambt hij tot 1870 bekleedde. 

Dat Quack ons zoveel uit deze periode weet te vertellen is toe te schrijven aan 
het feit, dat hij van 1861-63 secretaris van de Karner van Koophandel was. Door 
zijn contact met van Heukelom wist MendeL de Amsterdamse zakenwereld voor 
zijn plannen te interesseren. Belangrijker was echter nog dat Mendel het con
tract met het Credit Mobilier wist te Leggen. Bijzonder ongelukkig was dat Mendel 
ook in verbinding trad met de Belgische financiele avonturier Andre Langrand 
Durnonceau 2). -

1) De plannen van Dr S. Sarphati voor de stichting ener "Maatschappij voor 
Nederlandsche Volksvlijt" in 1857, medegedeeld door Dr H. M. Hirschfeld, 
Economisch Historisch Jaarboek, tiende deel, 1924. 

2) Voor bijzonderheden over Langrand Dumonceau moge worden verwezen 
naar Hirschfeld, Het Ontstaan van het Moderne Bankwezen in Nederland, bIz. 
140-154. 
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Mendels plannen gingen reeds van de aanvang in de richting van de Exploitatie 
maatschappij voor de Staatsspoorwegen, spoorwegen in Indie en een dochterbank 
in Indie, die eventueel met de Nederlandsche Handel Maatschappij in concurrentie 
zou moeten treden. Door contact met zijn vriend J. G. Jager stelde hij zich voor 
ook mede te doen aan de financiering van de Amsterdamsche Kanaal Maatschappij ; 
Mendels bemoeiingen op het gebied van het Noordzeekanaal waren echter zonder 
succes. Door zijn contact met Langrand Dumonceau kwam hij later op een 
terrein, dat met het Nederlandse belang weinig te maken had en waardoor, be
halve door eigen speculaties, veel geld werd verloren. 

Mendel bracht ook het contact met de Saint-Simonisten, die in Frankrijk zo een 
grote invloed hadden gehad op het tot stand komen van het Credit Mobilier. 
Het is merkwaardig dat Gildemeester over de Saint-Simonistische ideeenwereid 
niets schrijft 1). 

Wat de persoon van Mendel betreft zo kan hier nog medegedeeld worden, dat 
hij aanvankelijk werkzaam was bij de Firma Goll & Co te Amsterdam, Waarvan 
Henri Luden de chef was. Hij hield zich voornamelijk met indigo zaken bezig. 
Daarnaast was hij geinteresseerd in een garancinefabriek (verwerking van meekrap) 
onder de firma Mendel en Bour. Na zijn vlucht dook hij later weer als indigo
makelaar in Londen op. Mendel was van Oostenrijks-Joodse afkomst 2). 

Uit het stuk van Gildemeester blijkt nog, dat Mendel zijn collega's in de directie 
van de Aigemeene Maatschappij vaak voor faits accomplis stelde. Het is merk
waardig te lezen, dat in het regiement van orde voor de directie van genoemde 
maatschappij de volgende passage voorkwam: "In zaken welke bijzondere geheim
houding vereisen, kan de voorzitter van de directie de mededeling van ingekomen 
stukken aan de overige leden tijdelijk onthouden en het geheim der onderhandelin
gen bewaren, tot dat de zaak aan de overweging en beslissing van de gezamenlijke 
Directie kan onderworpen worden". Wei een merkwaardige regel, die men in de 
tegenwoordige tijd zonder meer onaanvaardbaar zou achten. 

Gildemeester schrijft later nog in zijn memoires over deze passage uit het 
reglement aan de directie en hij verklaart, dat deze passage een van de redenen was 
waarom hij later ontslag nam. Hij verlangde dat dit artikel zou vervallen, doch 
men wilde daar niet aan. Gildemeester schreef later voorts nog dat Cahen zijn 
standpunt terzake geheel deelde. Typisch voor de integere figuur van Gildemeester 
was nog dat hij later verkiaarde, het met Cahen niet eens te zijn dat zijn ontslag
aanvrage "allerfijnst" was, hij voelde dit als zijn plicht. 

Over de persoon van Adriaan Gildemeester (geboren 21 Augustus 1828; over
leden 12 Maart 1901) kan nog het volgende worden medegedeeld. Hij was zoon 
van Hendrik Daniel Gildemeester en Jeanne Marie Boissevain. Hij werd in 1844 
student in Delft en deed in 1848 zijn ingenieursexamen aldaar. Aangezien er toen 
blijkbaar niet veel toekomst in het ingenieursvak in Nederland was, werd hij 
bediende en later chef van de firma J. P. Gildemeester & Co te Amsterdam, 
waarvan zijn vader eigenaar was. De firma, waarbij ook de fami1ie de Neufville 
betrokken was, moest na de dood van de vader van A. Gildemeester met verlies 

1) Zie Dr H. M. Hirschfeld, Enige beschouwingen over de betekenis van het 
Saint-Simonisme, Economie, Mei 1951. 

2) Hier moge ook nog vermeld worden dat Goll & Co van oudsher aan finan
cieringen ten behoeve van de Oostenrijkse Regering had medegewerkt. Dit wordt 
vermeld bij F. G. Steiner, Die Entwickiung des Mobilbankwesen in Oesterreich, 
1913, biz. 7. In hoeverre Mendel daarbij nog betrokken is geweest kon ik niet 
nagaan. 
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worden geliquideerd. (De verliezen werden vooral in zaken met Californie geleden.} 
A. Gildemeester moet zich bij de liquidatie van deze zaken waarlijk voorbeeldig: 
hebben gedragen. Op deze gang van zaken slaat de beginpassage in de hierachter 
afgedrukte memorie. Op 2 Juli 1856 werd Gildemeester makelaar in katoen. Na 
zijn ontslag bij de Algemeene Maatschappij hervatte hij weer de makelaars-· 
functie. Daarbij associeerde hij zich met Adolph Boissevain, onder de firma. 
Gildemeester en Boissevain. In 1874 trad Adolph Boissevain uit de firma en 
stichtte het bankiershuis Boissevain & Co te Amsterdam. 

Gildemeester bleef makelaar. In 1878 associeerde zijn firma zich met de firma 
Calkoen & Zoon tot de firma Calkoen en Gildemeester & Co. In de firma was. 
ook opgenomen Adriaan de Marez Oyens, die twee jaar later lid der Bankiers
firma Labouchere Oyens & Co te Amsterdam werd. 

Op 11 Mei 1880, dus ca. 15 jaar na zijn avontuur bij de Algemeene Maatschappij 
gaat Gildemeester in de politiek; hij wordt eerst lid van de Provinciale Staten in 
Noord-Holland en op 18 April 1883 wordt hij lid van de Tweede Kamer. Hij 
ging toen uit zaken en vestigde zich in Den Haag. Op 9 Juni 1891 bedankte hij 
om gezondheidsredenen als Kamerlid. 

Gildemeester huwde op 15 September 1853 Margaretha Elisabeth de Clercq 
(geboren 18 December 1830, overleden 18 Juli 1908). Het huwelijk bleef kinder
loos. Gildemeester schreef veel uit zijn levenservaringen op. Degeen die daarvan 
kan kennis nemen kan aIleen tot de overtuiging komen, dat deze figuur een voor
beeld van goed menselijk gedrag was. Een door en door sympathieke man, met 
helder inzicht, die in brede kring bemind was. Een deel zijner herinneringen zijn 
gepubliceerd door Mevrouw E. Kluit-de Clercq (De Gids 1925). In het werk van 
S. A. Naber, Allard Pierson Herdacht (Haarlem 1897, pag. X, 16,282) treft men 
de figuur Gildemeester ook aan. Gildemeester was een zwager van Allard Pierson. 
Enige tijd na Gildemeesters dood verscheen nog een "In Memoriam" (Scheve
ningen, 12 Maart 1902), waaruit ook weer blijkt hoe ruim zijn vriendenkring was. 

De Heer Allard Pierson uit Baarn en Mr J. Everts uit Wassenaar waren zo 
vriendelijk mij voor te lichten over hetgeen zij uit familiekring over Gildemeesters. 
persoon wisten. H. M. H. 

MEMORIE VAN ADRIAAN GILDEMEESTER BETREFFENDE DE ONDERGANG 

VAN DE ALGEMEENE MAATSCHAPPIJ VOOR "HANDEL EN NIJVERHEID 

In Januari 1863 kwam de Heer Alexander Mendel tot mij met de mede
deeling, dat het Credit Mobilier waarover bij mij in 1857 reeds gesproken 
had, thans na lang heraad te Amsterdam zou worden opgericht met een 
kapitaal vanf20 millioen. Hij zou president'der Directie worden; met zijn 
commissarissen 1) was hij gereed, en weI de Heeren: Frans van Heukelom. 

1) Gildemeester is niet volledig wat betreft de Commissarissen. Daarom moge 
hier een volledige lijst van commissarissen, ontleend aan de oprichtingsprospectus. 
van de Algemeene Maatschappij voor Handel en Nijverheid volgen, met nauw
keurige spelling der namen en met vermelding der functies : 
Frans van Heukelom, van het Huis van Heukelom & Vollenhoven, President 

van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam, voorzitter van 
Commissarissen. 

Isaac Pereire, President van de Raad van Administratie van de Societe Generale 
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President van de Kamer van Koophandel, Julius Bunge Sr., Henri Luden, 
Maurits Insinger, D. Cordes, A. W. van Eeghen, Lippmann, Joseph Cahen, 
allen chefs van meest gerespecteerde handels- en fabrieksfirma's te Am
sterdam, en voorts Langrand Dumonceau, President van het Belgisch 
Credit Mobilier, A. de Hirsch, de oud-ministers Nothomb en Mercier van 

de Credit Mobilier Fran.yais te Parijs, vice-voorzitter van Comrnissarissen. 
Leo Lippmann, van het Huis Lippmann Rosenthal & Co te Amsterdam, vice-

voorzitter van Commissarissen. 
Julius Bunge, van het Huis Bunge & Co te Amsterdam. 
Joseph Cahen, Bankier te Amsterdam. 
Dirk Cordes, Staphorst Lantz & Co te Amsterdam. 
Henry Davillier, Bankier, President van de Kamer van Koophandel te Parijs. 
Adolf Deichmann, Deichmann & vom Rath, Amsterdam. 
Edouard Delessert, Bankier, Administrateur des Chemins de fer de I'Ouest te 

Parijs. 
AdMmar Graaf Duval de Beaulieu, Administrateur van de Nederiandsche en 

Belgische Hypotheekbanken. 
Anne Willem van Eeghen, Cramerus & Co, Amsterdam. 
Frederic Grieninger, Administrateur van de Societe Generale de Credit Mobilier 

Fran.yais, Parijs. 
George Charles Baron de Heeckeren, Senateur, Parijs. 
Maurice Baron de Hirsch de Gereuth, van het Huis Bisschoffsheim & de Hirsch, 

Brussel. 
Maurits Herman lnsinger, lnsinger & Co, Amsterdam. 
Andre Langrand Dumonceau, Administrateur van de Nederiandsche en Belgische 

Hypotheckbanken, Brussel. 
Hendrik Luden, Goll & Co, Amsterdam. 
Charles Mallet, Mallet Freres, Bankiers, Parijs. 
Jacques Daniel, lnspecteur en Chef des Ponts & Chaussees, Oud-Directeur

Generaal van de Oostenrijksche Staatsspoorwegen, Parijs. 
Edouard Joseph Mercier, Minister van Staat, Oud-Minister van Financien, Lid 

van de Kamer der Vertegenwoordigers, te Brussel. 
Alphonse Nothomb, Oud-Minister van Justitie, Lid van de Kamer der vertegen

woordigers, te Brussel. 
Casimir Salvador, Administrateur van de Societe Generale de Credit Mobilier 

Espagnol, te Parijs. 
Frederic Schey de Koromia, Bankier te Weenen. 
Mr Rutger Jan Graaf Schirnmelpenninck, Lid der Tweede Kamer van de Staten

Generaal, te 's-Gravenhage. 
Gildemeester spreekt over A. de Hirsch, dit moet zijn Maurice, zoals hierboven 

vermeld. De Hirsch was een merkwaardige persoonlijkheid. Zijn firma had veel 
met spoorwegzaken te doen, waarbij het meest vermaard waren zijn spoorwe&zaken 
met Turkije. Men zegt dat hij uit de failliete boedel van Langrand Dumonceau 
Turkse spoorwegconcessies verwierf, die voor de Hirsch van grote betekenis zou
den blijken te zijn (zie Paul Emden, Money Powers of Europe in the Nineteenth 
and twentieth centuries, biz. 319 e.v.). 

Joseph Cahen was later ook weI bekend als J. Cahen d'Anvers. Men vertelt 
dat een zijner farnilieleden zich later zelfs C. d' Anvers noemde. Toen deze bankier 
eens een contract sloot met de bankier Oppenheim uit Keulen, zou laatstgenoemde 
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Brussel, Isaac Pereire, President van het Credit Mobilier te Parijs, Ie due 
de Galliera, enz. enz.; in ren woord la prime fleur van de financiele wereld 
te Parijs en Brussel en evenzoo van Weenen. 

Hij stelde mij voor lid der Directie te worden metj8.000,- honorarium 
en een niet te versmaden tantieme in de winsten. Onze eerste zaken zouden 
zijn de oprichting van de Nederlandsch-Indische Handelsbank, van de 
Exploitatie-Maatschappij van Staatsspoorwegen en van de Nederlandsch
Indische Spoorwegmaatschappij. Voorts had hij nog heel wat goede winst
gevende zaken in 't zicht. 

Ik sprak hem van mijn financiele positie. "Daar is mij alles van bekend''. 
zeide hij, "daarom moet ik U juist hebben. Gij hebt de vuurproef doorstaan. 
Je gedrag in die heele zaak is je beste aanbeveling". Nu, zoo iets hoort een 
mensch weI graag. Ik vreesde, dat onze geheele katoenhandel weldra te 
gronde zou gaan. Ben vast honorarium trok mij zeer aan, met kans op een 
ruim dividend! Ik raadpleegde den Heer F. van Heukelom; hij zou president 
commissaris worden en zou graag zien, dat ik het aannam. Mijn broeders 
Daniel de Clercq en Gie de Clercq raadden mij zeer bepaald dit niet af te 
slaan. Ik nam het aan. In April 1863 werd bij circulaire of prospectus de 
oprichting der Algemeene Maatschappij voor Handel en Nijverheid bekend 
gemaakt. De lijst der Commissarissen klonk als een klok! De Directie zou 
bestaan uit Alexander Mendel, President; J. L. D. Mottu en A. Gildemeester, 
Directeuren, en Mr. J. Pinner, Directeur Secretaris. Het kapitaal was meer 
dan volteekend, de inschrijvers ontvingen, ik meen, 40% van hun inschrij
ving. Weldra werd er een belangrijk avans behaald op de aandeelen. Aan 
mij werd speciaal de administratie en het toezicht op het kantoorpersoneel 
opgedragen. Weldra werkten op het bureau: van Putten als boekhouder. 
Janus Krook van Harpen (luitenant-kolonel bij de schutterij) als kashouder. 
Daly Ouwens voor de administratie der fondsen; Baak voor de wissels; 
Edward Bos voor de arbitrage; Benzinger voor de correspondencie, Henri 
Plate voor het loopende werk en voorts Bredie, Diederich Heye; iets later 
de kleine geniale arbitragist Polak; Mendels stiefzoon Keyzer en wie al 
niet meer. In "de Koning van Polen" (thans de Kasvereeniging 1» werden 

onder de handtekening C. d'Anvers, de handtekening o. de Cologne hebben 
geplaatst. 

De Due de Galliera werd geen commissaris. Rafaele Ferrari Due de Galliera 
(1808-1876) was wei aandeelhouder in de Algemeene Maatschappij. Hoewel zijn 
zakenmoraal bepaald niet werd geprezen, zo schijnt zijn weldadigheid behalve 
aan Parijs, vooral ook aan Genua ten goede te zijn gekomen. 

De Credit Mobiliergroep was in de raad van commissarissen van de Algemeene 
Maatschappij door Pereire, Grieninger, Salvador en Mallet vertegenwoordigd. 

Langrand Dumonceau zag zich ook vertegenwoordigd door Duval de Beaulieu, 
Mercier en Nothomb. 

1) "thans de Kasvereeniging" slaat op de tijd van omstreeks 1870. Het huis 
"de Koning van Polen" is gesloopt toen de Raadhuisstraat aangelegd werd in 
1898. In de "Koning van Polen" hield later ook kantoor C. Everts (firma Everts & 
Schmidt van 15 September 1880 tot 1 Mei 1882). 
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aIle lokalen bezet. Het was een drukte van belang. Ik had de handen vol. 
De zaken gingen zeer naar wensch. Er werd heel wat ondemomen. De drie 
genoomde maatschappijen werden gesticht, aIle aandeelen terstond geplaatst. 
Zoo werd Gie 1) Directeur der Nederlandsch-Indische Handelsbank; 
Quack 2) en Testas van de Exploitatie Maatschappij; Poolman 3) en Eduard 
's Jacob van de Indische Spoorweg-Maatschappij, om slechts enkelen 
te noomen. In het najaar was Mendel te Parijs. Hij seinde mij om terstond 
over te komen. Met hem bezocht ik Isaac Pereire, Hottinguer & Co ') en 
andere bankiers van eerste rang. Later dineerde ik bij Mendel met Langrand 
Dumonceau, van wie men zeide, dat hij: "de sleutels had van aIle welge
vulde brandkasten van Europa"; met welke overdreven beeldspraak men 
bedoolde, dat Langrand voor al zijn ondememingen precies zooveel geld 
van de rijke lui in Weenen, Berlijn, Parijs en Londen kon bekomen als 
hijzelf verlangde. 

Mij was dit alles weI wat te grootsch en te wonderlijk. Doch dat was 
verklaarbaar in een eenvoudig makelaar, die 7 jaar geleden een cadeau in 
geld van twee Gouwsche vrinden had mooten aannemen. Toch beviel mij 
al die heerlijkheid niet, al was het ruime dividend der Directie over 1863 
mij zeer welkom. Doch het werk was overstelpend. AIle avonden tot 10 uur 
op kantoor, dikwijls zondags vergadering, enz. 

22 Februari 1864 voolde ik mij niet weI. Ik kreeg erge pijn in de nek. 
Vorstman, de chirurgijn kwam. Ben anthrax (miltvuur) van emstigen aard. 
Ik voolde mij zeer ziek en meende zeker dat mijn einde nabij was. Dit viel 
mij voor mij zelven niet zwaar, maar des te meer voor mijn lieve beste, ziels
geliefde M. Vorstman deed mij een diepe incisie in de nek, die ik na 28 jaar 
nog vool. Ik zeide tegen Dr. Paul Gildemeester: "ik heb een gevoel of mij 
een kogel dwars door den nek gegaan en al het vleesch er uit geschoten is." 
"Was dat het maar!" zeide hij. Ik had barre dagen en afschuwelijke nachten 
te doorworstelen. In Maart werd ik beterende. In April werden mijne oogen 

1) Gie, d.w.z. Gideon de Clercq, zwager van A. Gildemeester. Frans van 
Heukelom bekleedde echter de leidende positie bij de N.!. HandeIsbank. In Maart 
1864 werd het hoofdagentschap van deze bank te Batavia geopend. Dit kwam 
onder leiding van N. P. van den Berg te staan, die later bekend werd resp. als 
president van De Javasche Bank en van De Nederlandsche Bank (voorganger 
van Mr G. Vissering). 

2) Mr H. P. G. Quack werd bij de oprichting van de Maatschappij tot Exploitatie 
der Staatsspoorwegen, secretaris dier vennootschap. Hij verhaalt hierover uitvoerig 
in zijn "Herinneringen". 

3) Willem Poolman was oorspronkelijk werkzaam bij de Factorij van de Neder
landsche Handel Maatschappij in Batavia, later Indisch specialist in de Tweede 
Kamer. Poolman had de concessie in handen voor de aanleg van een spoorweg 
van Semarang naar de Vorstenlanden . 

• ) Hottinguer & Cie, Mallet Freres & Cie evenals de Neufiize & Cie en Mirabaud 
& Cie behoorden destijds tot wat men in Parijs noemde "La Haute Banque 
Protestante". Hottinguer deed veel zaken met de Russische Regering. Hottinguer 
en Neufiize financierden ook Amerikaanse katoen (zie Paul Emden, biz. 394). 
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zoo slecht, dat ik een bril moest dragen en ook met deze niet lang achtereen 
kon lezen. Van werken geen spraak. Ik was doodelijk zwak. Weldra begon
nen handen en voeten te tintelen, ik had een gevoel alsof ze vol zand waren. 
De voeten werden loodzwaar; ik kon bijna niet meer loopen en slechts met 
twee stokken als een viervoetig dier. Na een kort verblijf te Utrecht gingen 
wij op dokters raad naar Bonn. Ik had in de laatste drie jaren veel aan 
bloedvinnen geleden. Ook -nu vervolgden die akelige dingen mij. Daarbij 
leed ik sinds eenige jaren aan een abominabele abdominaalpijn, zegge aan 
chroDische afschuwelijke pijn in de zenuwvlecht (maagstreek), waartegen 
droge en natte of bloedige koppen, arseDicpoeders enz., vooral aether
druppels mij weI geholpen, doch de recidive Diet verhinderd hadden. Den 
16den Mei gingen wij op weg naar Bonn. Ik voelde mij volmaakt ellendig 
in ieder zin. Arme lieve vrouw van mij, wat hebt ge met mij opgetobt! 
Niets plezierig zoo'n man. 

Te Bonn werd het al erger. Ik kon bijna niet meer schrijven. 9 JuDi 
schreef ik 6 regels dronkensschrift in mijn aanteekeningboek. Ik moest 
eindigen. Op de kanape liggen lezen was het eenige wat ik nog doen kon. 
Mijn beste M. moest mij geheel aan- en uitkleeden en de nek verbinden. 
Dat heeft zij 100 dagen lang gedaan. Gie verhaalde later, dat hij aan Dr. 
Paul gevraagd had: "Acht je Aad zijn toestand levensgevaarlijk?" en dat 
Paul geantwoord had: "ik geloof dat we voor hem moeten wenschen, dat 
bij spoedig dood gaat, want als die verlamming langzaam gaat, dan wacht 
hem nog een vreeselijk lijden". Goed dat ze mij dat toen Diet gezegd hebben. 
Wat Paul mij schreef was beter: "ik raad je Dr. Finckelenberg aan den 
Godesberg te gaan consulteeren." Terstond gingen we. Dat was 14 Juni. 
Dr. Finckelenberg onderzocht mij zeer grondig en zei eindelijk: "Blijf bier 
ik heb hoop op herstel." Dat was een lichtstraal in den donkeren nacht. 
Weldra werden krachtige abreibungen aangewend, daarna stortbaden. 
Dagelijks ging ik vooruit, al viel ik soms nog op den grond zonder te kunnen 
opstaan. Begin Juni had de nekwond zich eindelijk gesloten. Nog een bloed
Yin, sedert heb ik die nooit meer gekend. Ook die zenuwvlecht atrollpijn 
is sedert nog slechts eenmaal teruggekomen. De tinteling in handen en 
voeten verdween. 21 Jull kon ik weer een uur wandelen. 1 September keerde 
ik, volkomen hersteld, dankbaar van den Godesberg terug. Wij waren 
circa 31/ 2 maand afwezig. En 21 Februari was ik voor het laatst aan het 
Bureau der Maatschappij voor Handel en Nijverheid geweest. .Dr. Paul 
had mij geschreven, dat ik dit slavenleven van den vorigen winter Diet meer 
mocht beginnen; "behoorlijke rust en beweging is U absoluut noodzakelijk", 
enz. En - "vooral geen emotie!" 

2 September kwam ik alzoo weer aan het bureau der Maatschappij, 
door allen hartelijk verwelkomd. Doch er heerschte een sombere toon. 
De atmospheer was zeer zwaar. Mendel zeer gedrukt. Toen ik alleen met 
Mottu was, meldde hij mij, dat Mendels schoonzoon, Marx, te New York 
op het punt stond van te failleeren; dat ooze engagementen exhorbitant 
waren, zonder dat hij wist hoe daaraan het hoofd te bieden. Mendel deed 
alles alleen, zei hij. "Mendel behandelt de zaken te Parijs, te Weenen zonder 
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dat wij er vooraf iets van weten. Hij stelt ons telkens voor het fait accompli. " 
"Daar moet terstond een eind aan komen", zei ik. "Ab, que voulez-vous? 
Dites it Monsieur comment il faut agir". Mottu was oud geworden. Hij trok 
zich de dingen niet recht meer aan. Pinner was half ziek, zeer prikkelbaar; 
"Ik ben slechts geleerde, geen bankier", zei ruj. Alleen met Pinner klaagde 
deze steen en been over Mendel's autocratische en onverantwoordelijke 
handelwijze en evenzoo over Mottu's zwakheid en laisser aller. Mottu 
klaagde mij zijn nood over den onpraktischen zin van Pinner, aan wien 
ruj niets had. 

Mendel zei mij: "ik moet alles alleen doen, want Mottu en Pinner deugen 
geen van beiden voor onze zaken". Dat klonk anders dan hetgeen ik in 
Maart 1863, 11/2 jaar geleden gehoord had. Toen waren ze allen evenzeer 
met elkaar ingenomen. Mijn eerste werk was een volledigen staat van al 
,onze engagementen en van onze middelen (fondsen, credieten, enz.) te doen 
opmaken. Weldra bleek mij, dat wij in de eerst volgende weken twintig 
millioen gulden te betalen hadden en daartegenover slechts een millioen 
direct disponibel. Natuurlijk waren er indirecte ressources, maar ook die 
waren in de verste verte niet toereikend. Mendel was toen weer naar Weenen 
vertrokken, zonder mij veel te hebben medegedeeld. Ik liet aan Pinner en 
Mottu dien staat zien; Pinner was wanhopend en had slechts verwijtingen 
tegen den afwezigen Mendel; Mottu zei: "Oui, oui, je Ie savais bien, mais 
que voulez-vous". Terstond zette ik den boekhouder van Putten aan het 
werk om de balans op te maken. 22 September kwam Mendel terug. Ik 
deelde hem alles mee. ,,'t Is goed", zei ruj na lang dien staat bestudeerd te 
hebben, "maar het leert mij niets nieuws. Daarvoor ben ik naar Weenen en 
Berlijn geweest. Ik ga er aanstaande week weer heen". Ik zeide hem dat 
bij te Amsterdam moest zijn en niet altijd afwezig in dezen tijd van groote 
spanning. Hij stemde het toe. "Maar indien ik niet terstond weer naar 
Weenen ga, vanwaar alleen onze redding komen kan, dan is onze zaak 
verloren" - 29 September vertrok hij weer. 

Wij doorleefden schrikkelijke dagen. Bijna alles kwam op mij neer. 
Andries Wurfbain, Mendel's vriend, was mij tot grooten steun. Ik begaf 
mij in overleg met Pinner en Mottu naar den Heer Mees, President der 
Nederlandsche Bank, met het voorstel om f 3.000.000,- aan fondsen in 
beleening te nemen. (Ik wist dat de gewone officiele aanvrage tot weigering 
zoude leiden, want het waren incourante fondsen). Ik deelde den Heer Mees 
,onze positie mee en wees hem op het algemeen belang om een debacle te 
voorkomen. Hij bleef en moest weigeren. Ook die vernedering had ik te 
'slikken. Wij wisten het te rekken; Mendel bezwoer ons al het mogelijke te 
doen; er zou hulp komen. Er kwam niets. Hij seinde: "Ik ga naar Parijs". 
Daar werkte ruj in het belang onzer zaak tot 22 October. Alles vergeefs. 
De geheele fondsenmarkt was in zeer gedrukten toestand. De meeste 
fondsen daalden bij den dag. Men vreesde een paniek. Ieder zorgde voor 
zichzelven. 

Zondag 23 October kwamen Pinner, Mottu en ik bijeen. Wij waren ten 
.einde raad en zagen nu in dat Mendel overal het hoofd gestooten had, 

.ECON,-HIST. JAARBOEK xxv \1 
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zoodat staking van betaling, anders gezegd faillissement der Maatschappij 
voor Handel en Nijverheid onvermijdelijk werd! Was het toch niet ver
schrikkelijk! In 1856 stond ik voor dat schrikbeeld: failliet! Door een schul
denlast van 88 mille, ja van 200 mille, waaronder ik nog steeds zuchtte, op 
mij te nemen, was dat schrikbeeld bezworen. Ik ondemam een zaak zonder 
eeDig risico, mijn nederige makelaardij. En nu, na zeven jaar stond ik door 
den loop der omstandigheden aan het hoofd eener grootsche ondememing. 
die nu dreigde met een passief, niet van een paar ton, maar van millioenen 
onder te gaan! 0 ja, ik was hier de minst schuldige, want ik was ruim een 
half jaar ziek en afwezig geweest en in dien tijd hadden anderen den boel 
in de war gestuurd, maar toch, ik was mede Directeur. .. het was mijn 
zaak. Intusschen was de tinteling in handen en voeten teruggekomen. Te
recht had de dokter gezegd: "vooral Diet overwerken, vooral geen emotie" .. 
lawel! Maandag 24 October zou Mendel met zijn familie, die hij te Parijs. 
had laten komen, terugkeren. Zijn vrouw en dochters met den jongen 
Keyzer, zijn stiefzoon, kwamen terug, - Mendel niet. Hij was naar Londen 
vertrokken om ... nooit terug te keeren. Nimmer hebben wij hem Weer
gezien. Tot het laatst toe had ik vertrouwen in zijn groote bekwaarnheid. 
Niet in zijn karakter, reeds lang had ik doorzien, dat Mendel Diet oprecht 
was, Diet recht door zee ging, ja dat hij een groote zwendelaar was geworden. 
Men noemde ons reeds aan de beurs: de Maatschappij van Zwendel en 
Nijverheid. Van Handel en Nijverheid was dan ook geen spraak meer. 
Maar - Mendel was een genie! Begin October had ik den Heer F. van 
Heukelom, onzen President Commissaris met den geheelen toestand bekend 
gemaakt. Hij had mij de hand op den schouder gelegd, met de woorden; 
"de positie is precair, ik stem het toe, maar maak je niet ongerust, Mendel 
zal raad schaff en. Ik ken hem. Het schip is in gevaar, maar de stuurman zaI 
het in behouden haven brengen. Geloof wat ik je zeg". 

De Heer Frans van Heukelom was ruim 20 jaar ouder dan ik. Hij was. 
onze President Commissaris, zooals gezegd. Hij was President van de, 
Directie. der Nederlandsch-Indische Handelsbank, President van de Kamer 
van Koophandel, Staatsraad in buitengewonen dienst, enz. enz. Zijn naam 
was sinds anderhalf jaar steeds in een ad~m met dien van Mendel genoemd. 
Hoe het zij, bij al die ellende die voor de deur stond, was mij een der meest 
grievende gewaarwordingen: ik heb mij in Mendel bedrogen. Ik hield op
recht veel van hem. Ik zag tegen hem op. In 1863 had ik groote achting 
voor zijn karakter en bewondering voor zijn talenten, die hors ligne waren. 
En nu, nadat hij den wagen in den modder had gestuurd, springt hij er af 
en vlucht . . 1k heb veel geleden. Want nu bleek ons dat Mendel een fraudu
leuse daad gepleegd had. Onze Maatschappij was in het consortium voor 
de uitgifte der Oostenrijksche lotenleening van 1864. Wij had den voor een 
paar millioen voorloopige bewijzen van aandeel gekregen; die waren be
Ieend natuurlijk om terstond na uitgifte der definitieve bewijzen van aandeel 
tegen deze te worden ingeruild. En nu bleek het, dat, zonder dat iemand 
er iets van gemerkt had, Mendel voor f 1.000.000,- definitieve aandeel
bewijzen had ontvangen en ook deze had beleend en weI te Brussel door 
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Langrand Dumonceau, waarvan het provenu door dezen naar New York 
aan Mendel's schoonzoon Marx was geremitteerd, om dezen voor onder
gang te redden, 'tgeen intusschen Diet gebaat had, want L. Marx & Co., 
te New York waren sedert gefailleerd. 

Alzoo: double emploi, diefstal, oplichterij. Hoe dat alles in zijn werk is 
gegaan, kan ik hier niet beschrijven. 't Schijnt ongelooflijk dat zoo iets 
z66lang geheim kon blijven. Doch het was met zooveel talent overlegd, 
dat het 's mans goocheltalent alle etr aandoet. In hoeverre Langrand dupe 
of complice is geweest, kwam nooit aan het licht. 

Zoodra het ontdekt werd, gaf Langrand vreeselijk op Mendel af, noemde 
hem (zijn intiemen vriend) een escro, un brigand, en loste terstond de be
leende stukken af, waarna ze ons werden teruggezonden. Een rare geschie
deDis! Doch daarmede was deze vuile zaak uit de wereld. Maar voordat 
wij deze wijze daad van Langrand wisten, terstond na de ontdekking van 
het double emploi, kwam Pinner aan het Bureau, doodsbleek en gejaagd. 
Hij zeide tot Mottu en mij : "Meneeren, laat ons onzen toestand onder 
oogen zien. Wij zijn aansprakelijk voor de daden onzer Maatschappij. 
Zoo lang wij Diet kunnen bewijzen, dat wij van dat schelmstuk Diets geweten 
hebben, loopt onze persoonlijke veiligheid gevaar. Ik ontveins mij de 
mogelijkheid Diet, dat wij aIle drie gearresteerd worden. Ais rechtsgeleerde 
kom ik U mededeelen welke gedragslijn wij in dat geval te volgen hebben". 
Ja, dat ontbrak er nog maar aan, dat wij alle drie achter de tralies werden 
gezet! Gelukkig volgde weldra de verstandige daad van Langrand Dumon
ceau. Daarmee was althans dit tragisch incident uit de wereld. 

Toen wij den Dinsdagochtend 25 October wisten dat Mendel gevlucht 
was, seinden wij dit terstond aan aIle onze correspondenten, opdat ieder 
weten zou, dat men aan Mendel geen crediet meer ten name der Algemeene 
Maatschappij voor Handel en Nijverheid te geven had. 

Pereire, president van het Credit Mobilier te Parijs seinde terstond terug: 
"Grieninger parti pour Amsterdam" - Grieninger, een bekwaam man, 
was administrateur van het Credit Mobilier, met welke corporatie wij 
intiem gelieerd waren -en welke het grootste belang had om den val der 
Societe Generale te voorkomen. 

Woensdagochtend gaat de deur van onze Directiekamer open, of liever 
wordt opengegooid. Een lang man stormt binnen. Ik herkende Grieninger. 
dien ik te Parijs ontmoet had; met bevende stem roept hij: "OU est Ie bilan. 
montrez-moi Ie bilan!" Nu, door onze eigenaardige relatie had hij het recht 
om de balans te zien. Gelukkig had ik van Putten destijds (in September) 
opgedragen terstond de balans op te maken. Daar waren weken mee heen 
gegaan, hoewel hij en van Baak hard gewerkt hadden. Ik had, of beter 
gezegd, van Putten had gezorgd, dat aIles tot bij de dag bijgewerkt was. 
Wij konden dus terstond den honger van den haastig gebakerden man stil
len. Bij al die ellende heb ik toch nog even kunnen lachen, toen Mottu mij. 
op een oogenblik, dat Grieninger, van zenuwachtigheid ergens moest wezen. 
dus terwijl Mottu over hem kon spreken zonder dat Grieninger het vernam. 
zei: "en voila un qui va diner, sans avoir prie!", hetgeen sloeg op het feit. 
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dat Grieninger, zonder iemand te groeten (hij bad Mottu nog nooit gezien) 
was binnengestormd, roepende : "Montrez-moi Ie bilan!" 

Nu was er tusscben 1 September en 24 October beel wat afgewikkeld. 
Ook waren verscheiden fondsen weer stijgende. Het resultaat was, dat 
volgens den stand van 25 October van de 10 millioen die gestort waren, 
zegge 50 % van de 20 millioen aan aandeelenkapitaal, 41/ 2 millioen verloren 
waren. 

Dat viel Grieninger zeer mee. En bet bleek nu ook dat, zooais tbans de 
zaak stond, er weI van surseance, maar niet van direct faillissement spraak 
behoefde te zijn. De vrees voor een failliet was daarom ook min gegrond, 
omdat eerst de nog niet gestorte 50 % der niet volgefourneerde aandeelen 
moest worden opgevraagd. Maar dit was juist het schrikbeeld van het 
Parijsche Credit Mobilier, dat zoo voor zichzelve als voor zijn commis
sarissen circa de helft van de aandeelen genomen bad en dus vijf millioen 
gulden rou bebben moeten bijpassen. 

De groote moeilijkheid was nu, de noodige millioenen contant geld te 
vinden. Wantal was de balans nu nog een actief van 51/ 2 millioen, wij zaten 
zoo gruwelijk vast door de dwaze en - thans verklaarbare - ophooping 
van roo vele millioenen aan incourante fondsen, waarmee de knappe 
Mendel ons opgescheept had, dat zonder krachtige hulp de surseance 
onvermijdelijk was. 

Er werd heel wat geconfereerd en getelegrafeerd. Grieninger zenuwachtig 
en van Heukelom niet minder. Soms een scenetje. Grieninger was niet zeer 
beleefd tegen van Heukelom, aan wien hij als president-commissaris, niet 
altijd aangename dingen zeide: "Mais Monsieur van Heukelom, voila 
ce que vous avez du savoir. Comment avez-vous pu permettre ces stupidites!" 
Bij die woorden liep Grieninger met groote stappen de kamer rondo Daarop 
plaatst de kleine meneer van Heukelom zich vlak voor dien reus en zegt 
met trillende stem: "Monsieur Grieninger, je vous prie de prendre en consi
deration ma position sociale". Daarop Grieninger: "Ab, mon Dieu, il ne 
s'agit pas de votre position sociale! il s'agit des millions perdus sous votre 
presidence!" 

Van Heukelom: "La Direction est responsable, non pas les commissaires". 
Daarop Pinner: "Mendel est Ie seul coupable". Grieninger: "Ab pardon ... " 
enz., tot eindelijk Mottu: "Ab, Messieurs, ne nous querellerons pas, nous 
sommes tous a l'eau. Tachons de nous sauver et restons bons amis". 

Het verdwijnen van Mendel is onze redding geweest. Weenen draaide 
den eenmaal gevierden man den rug toe. Diezelfde Minister von Plener 1) 
die in 1863 niet aan Mendel audientie verleende, maar hem kwam bezoeken, 
met verzoek of hij Mendel, bij den Minister wou komen dineeren, diezelfde 
von Plener had hem nu gezegd: "Ik kan niets doen, ga naar Parijs". Dat-

1) Igoaz Edler von Plener (1810-1908) was van 1860-65 Oostenrijks Minister 
van Financien. De K. u. K. Finanzverwaltung ontving niet onaanzienlijke credieten 
van de Aigemeene Maatschappij. In 1864 werden deze echter afgelost. 

• 
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zelfde antwoord had hij van Graaf Esterhazy 1), van Freiherr von Schey 2) 
en van al zijn vrienden gekregen, die hem vroeger op handen droegen. 
En te Parijs had men hem gezegd: "Ga naar Weenen of naar Berlijn, of ga 
waarheen ge wilt, wij helpen U niet". Maar nu het bleek dat Mendel ge
elirnineerd was, zegge zichzelven onmogelijk gemaakt had en dat met tijdige 
hulp de zaak te redden was, nu was Grieninger bereid. Blijkbaar werd Men
del nergens meer vertrouwd. Joseph Cahen, die, 't zij tot zijn eer gezegd, 
de eerste is geweest, die Mendel doorzien heeft en die, zooals mij later uit 
de notulen der Commissarisvergaderingen bleek, reeds in Mei voorspeld 
had, dat de loop der zaken op groote teleurstelling zou uitloopen, welk 
pessirnisme toen, zoo bekende de Heer van Heukelom, aan jalouzie wegens 
Mendel's succes was toegeschreven, - Joseph Cahen was nu de eerste om 
krachtdadig te helpen. Menige conferentie heb ik toen met dezen scherp
zinnigen jood met zijn fijnbesneden gezicht gehad. Het Parijsche Credit 
Mobilier nam een hoop minder courante fondsen en daarmede belangrijke 
engagementen der Algemeene Maatschappij voor Handel en Nijverheid 
over. De fondsenmarkt verbeterde zich en tegen het einde des jaars was 
alles boven verwachting gelikwideerd. Toen het zoover was, was ook rnijn 
besluit genomen. Ik had er genoeg van. Ik nam mijn ontslag. De Heer 
Caben noemde dat: "allerfijnst" zoo maar /8.000,- per jaar op te offeren. 
Ik heb dat fijne nooit kunnen inzien, want rnijn plichtgevoel en rnijn neiging 
vielen geheel samen. 

Deze periode in mijn leven, die 21 maanden van overspannen arbeid, 
langdurige ziekte en lichamelijk lijden, daama van angst en zorgen, teleur
stelling, moreel lijden, wederom zwaren arbeid en uitredding uit grooten 
nood, scheen rnij vaak een benauwde droom. Maar het was reeele werke
lijkheid. 

De Algemeene Maatschappij voor Handel en Nijverheid kwam er na 
dien knak niet weer bovenop. De Heer Antide Martin 3), een knap en 
respectabel Parijzenaar, werd tot president benoemd. Hij is eigenlijk aIleen 
liquidateur geweest. 

De Maatschappij heeft aan Nederland geen noemenswaardige verliezen 

1) FUrst Paul Eszterhazy von Galantha sloot op 1 October 1863 een grote lening 
bij de Algemeene Maatschappij. 

2) Von Schey participeerde in de lening van Eszterhazy. 
S) Antide Martin was in feite samen met F. A. MUller liquidateur van de Alge

meene Maatschappij: Op 8 Augustus 1877 werd de laatste Algemene Vergadering 
van Aandeelhouders gehouden. Van het gestorte kapitaal ad f 10.000.000,- was 
op 31 December 1867 in totaal f 7.374.419,43 verloren. De aandeelhouders der 
maatschappij ontvingen over 1863 een dividend van f 14,05 per aandeel van 
f 250,-, waarop f 125,- was gestort. Sindsdien werd geen dividend uitgekeerd. 
Het totaal der liquidatieuitkeringen (1872-1877) bedroeg Ffrs 53.90 per aan
deel van f 125,- gestort. 

F. A. Muller werd in 1869 directeur van de Rotterdamsche Bank in Rotterdam. 
Hij bewaarde een aantal documenten betreffende de Aigemeene Maatschappij, 
die thans bij het Nederlands Economisch Historisch Archief berusten. 
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bezorgd, in tegendeel, waarschijnlijk meer voordeel dan verlies. Ik bedoel 
geldelijk; de moreele indruk van het opgaan, blinken en verzinken, binnen 
twee jaar tijds is zeker allertreurigst geweest. Doch financieel, wat aan 
aandeelen genomen was, werd door de meesten met avans verkocht -
een bewijs dat men toch geen groot vertrouwen in de zaak had. Later bleek, 
dat op verre na het grootste gedeelte te Parijs was terecht gekomen. Overi
gens was te Amsterdam op allerlei wijzen heel wat geld aan die Maatschappij 
verdiend. 

Mendel zelf heeft velen als: de Heeren H. Luden en A. A. Wurfbain en 
de firma Lippmann Rosenthal & Co en anderen veel geld gekost. Gelukkig 
konden die er allen tegen. 

Ik heb steeds de overtuiging behouden, dat Mendel's bedoelingen oor
spronkelijk goed waren, zooals men dat noemt. Doch ieder heeft zich in 
de sterkte zijner beenen vergist. Die waren niet sterk genoeg om de weelde 
te dragen! Hij was bioloog, wellicht zonder het te weten. Zijn goed gezicht, 
zijn bedaardheid, zijn aangename vormen en vooral zijn buitengewone 
bekwaamheid heeft mij gefascineerd, maar niet mij aIleen! 

De bekwaamste, de hoogst geplaatste mannen te Weenen, Parijs, Brussel 
en Amsterdam hebben denzelfden invloed ondergaan. Hij werd letterlijk 
vergood en steeds bewonderd. Daardoor klom hij tot een vertigineuse hoog
teo Hij meende dat alles hem gelukken moest. Zijn optimisme klom tot 
krankzinnigheid toe. 't Was alles op een zandgrond gebouwd. Hij is door 
en door slecht geworden. Toen de storm kwam, viel het groote gebouw 
door hem gesticht. "En de val deszelven huis was groot'" 

Geldelijk verlies heeft de Maatschappij voor Handel en Nijverheid mij 
nooit berokkend. Mendel zeide mij in den loop van 1863: "Gij moest Uw 
ontslag nemen als makelaar". Gelukkig heb ik dien raad niet gevolgd. 
WeI had ik bij mijn optreden als Directeur de verwachting dat dit een 
mooie betrekking voor mijn leven zou zijn. Maar ik wilde eerst den loop 
van zaken zien. 

En zie, daar stond ik begin 1865 weer als eenvoudig makelaar op de 
beurs. 
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DE BEROEPSSTRUcrUUR VAN DE BEVOLKING 

DER HOLLANDSE STEMHEBBENDE STEDEN VOLGENS DE 

KOHIEREN VAN DE FAMILIEGELDEN VAN 1674, 1715 EN 1742; 

VERVOLG: DE PERSONELE QUOTISATIE VAN 1742, 

MEDEGEDEELD DOOR MR W. F. H. OLDEWELT 

De onder deze titel in het vorige jaarboek verschenen bijdrage opende 
met een inleiding, waarin een kort overzicht werd gegeven van ontstaan 
en ontwikkeling van de HoIlandse familiegelden van 1674, 1715 en 1742 
om de kohieren daarvan op hun juiste waarde te kunnen schatten. 

De conclusie waartoe dat overzicht leidde was, dat wij bij de familiegelden 
niet met eenzelfde, met grote tussenpozen geheven, belasting op het inkomen 
hebben te maken, doch met drie verschillende belastingen, welke aile drie 
volgens eigen regels zijn geheven. 

Belangrijke verschillen tussen deze drie belastingen maken een onderlinge 
vergelijking en dus conclusies inzake de economische ontwikkeling daarom 
onmogelijk. 

De waarde van de kohieren der verschillende familiegelden ligt dan ook 
voomamelijk in het inzicht, dat zij geven in de beroepsstructuur van het 
financieel sterkere deel der stedelijke bevolkingen en in de verspreiding van 
de door dat deel uitgeoefende beroepen over de verschillende steden. 

In het vorige jaarboek zijn de tabeIlen der aangeslagenen, gegroepeerd 
naar bedrijfstakken, betreffende 1674, 1715 en 1742 opgenomen met uit
zondering van die van Amsterdam over 1742 welke door Dr. Leonie van 
Nierop voor ren der jaarboeken van het Genootschap Amstelodamum 
wordt vervaardigd. Van de tabellen der op de kohieren geboekte personen, 
gerangschikt naar afzonderlijke beroepen en naar inkomensklassen werden 
echter aIleen die betreffende de jaren 1674 en 1715 opgenomen. Daarom 
volgen hieronder nog die van 1742, waarbij ik er opmerkzaam op maak, 
dat de tabel voor Amsterdam hier ontbreekt, omdat zij reeds is afgedrukt 
in deel I van mijn bewerking van het kohier dier stad over 1742, uitgegeven 
door het Genootschap Amstelodamum in 1945. In de hierachter volgende 
tabellen treft men achtereenvolgens de gegevens aan betreffende Delft, 
Delfshaven, Dordrecht, Enkhuizen, Gorkum, Gouda, 's-Gravenhage, 
Haarlem, Hoom, Leiden, Medemblik, Monnikendam, Purmerend, Rotter
dam, Schiedam en Schoonhoven. 

W. F. H. O. 
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1. AANTAL AANGESLAGENEN IN DE PERSONELE QUOTISATIE 1742, 

VERDEELD NAAR INKOMENSKLASSEN EN BEROEPEN, TE DELFT 

A. Inkomens tot f 4.000 

00 

aantekenaar op een veer .. 
aardewinkel .. .. ........ . 
advocaat, notaris, rentmr .. . 
apotheker . .. . ... .. . . .... 3 
bakker .. . . . . . .... .. ... .. 12 3 
balansenmaker .. .. .. .. .. . I 
banketbakker . . . . . . .. .... I 
beddenwinkel ........ . .. . 2 
bediende i.d. bieraccijns .. 
besteller v. e. veer, koffie-

winkel.. .. .... .. .. .... I 
bidder, katoenwinkel . .. .. 1 
-, peiler.. . ... .. . ....... 2 
-, uitroeper ... . .. ..... . 
bleekster .. ... .. . .. .. . .. . 
blikslagerswinkel ...... . . . . 
bloemist . .. . .. .... . . .. . .. . 
blokmaker .. . .. . ..... .. . . 
bode... ... .. ....... .... . 2 
- , broodweger . .. .. . . . . . . 
-, dooddrager en meter v. 

d. plat.bakk.aarde .. . . . . 
-, koffie en theewinkel . . 
- (reizende), coli. v. h. 

wachtgeld .... . . .. . . . . . 
boekdrukker en boekverk .. 
boekhouder OJ.C ... .. . .. . 
boelhuismr ...... ...... .. . 
borstelrnaker ... .. . . . . ... . 
- , houtwinkel . . .. ..... . . 
boter- en kaaskoper . .... . 
brander. ...... ... . ... .. '.' 2 
-, slijter . . ... .. .. ... ... . 
brandewijnverkoper . . . . . . . 2 
brouwer . ... .... . .. ..... . 
burgemeester (oud) . .. . .. . 
chirurgijn .... ... .. .. .. .. 5 3 

1 
5 3 

I 
2 

2 

2 

00 

2 
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2 

o 
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2 
1 

I 
I 
1 
6 

23 
1 
3 
2 
I 

1 
1 
2 
1 
I 
1 
1 
2 
6 
1 

I 
3 
I 
1 
2 
I 
1 
2 
I 
2 

3 9 
1 

11 
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collecteur ........... . . . .. 1 
commensaalhouder .. ..... . 1 
- , commies .. . ••••• .•. o. 1 
- , timmerman . . ..... . .. 1 
commies ... ............. 2 5 
commissaris ... . ... .... .. 1 
- v.e. veer, wijnkoper .. . . 1 
concierge ...... .......... 2 
condicteur v.h. Gen. mag .. 1 
- (opper) ....... .. . .... . 1 
conrector .... ... ..... .. .. 1 
controleur, dooddrager ... 1 
dekker, loodgieter . .. .... , 1 
disti1lateur ............... 1 
doctor medicinae .. .. .. .. . 3 2 2 9 
- , apothekerswinkel .... . 1 1 
dooddrager ........ .... .. 1 
- , houtvamer .... .. , .... 1 
drogist .. ••••... • •••... o. I 
fabrikeur .. .. ........ . . . , 4 
-(!innen) .............. . 1 
fabriek (stads) .. . .. . .... . . I 
franse (kramers) winkel ... 1 2 
- , schipper .............. 1 1 
glazenmaker . ..... . ... .. . 2 2 
goudsmid .............. . 1 
- , kashouder ... .... .... 1 
groenVfouw .... .......... 2 2 
grossier ••••••••••••••• o. 1 2 
grutter •••••••••• 0 •••• • o. 5 2 2 2 12 
herbergier . . . ..... .. ...... 3 1 1 1 8 
- , vetweider .. . . ........ . 1 1 
hospes . .. ....... . . ... ... . 1 1 
huurkoetsier ...... ..... .. I 
impostmeester ... ....... . I 
ivoordraaier, neurenburger-

winkelier .. .... ........ 1 
juwelier ..... .. .. . ... .. ... 2 3 
kaarsenmaker ...... ..... . 2 
kaasmaker .. .. . . .. ..... . . 1 
kaaswinkel, schipper . .. ... 1 
- , porseleinwinkel .. ..... 1 
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karnerbewaarder ......... 2 2 
- , opzichter 0.1. pakhuis. 1 
kapitein (zee) ....... .. ... 1 
kassier B.v.L. .0 .••••••.•• 1 
kastelein ................ 2 
katoenwinkel ............ 1 
- , wolwinkel ... . . .. . .... 1 
- , linnenw., koffie-, theew. 1 
keurrnr.,linnen en wolwinkel 1 
klandermolen, goudsmid . . 1 
kleerkoopster. ............ 1 
kleermaker .............. 1 1 
klerk ........ .... ...... . 3 5 
klokkenist en organist .... 1 
knecht v. e. gilde . .. ... ,. 1 
koehouder, verh. wagens en 

paarden ............... 1 1 
koekenbakker .. . ... . ..... 3 3 
koffiehuis ............... 2 2 
koffie- en theewinkel ...... 1 2 
-, hoedenwinkel •• 0 •• '" 1 1 
- , porseleinwinkel ••••• • 0 1 1 
kok ..................... 2 
kolonel ................. 1 
kommenij ............... 2 2 
koopman in granen ....... 1 
-in koren •••••••• 0 ••• • 2 
-in laken .............. 1 
-in wijnen .. ..... . ..... 1 
-in tabak ............. 1 
koperslager .............. 4 5 
koster .... . .... .... .... . . 2 
kousenwinkel. ............ 1 2 
kruidenierswinkel . .... .... 1 2 2 2 8 
kuiper .................. 6 7 
lakendrapier . .......... .. 1 I 
lakenkoper ........ ...... 2 
lakenverver ............. , 1 
lakenwinkel .............. 2 2 
landmeter ............... 1 
lateiwerker ..... . ... ..... 2 
leerbereider .............. 1 
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leerverkoper ... ..... . . . ... 1 
linnenwinkel . 0 .•.•• . ••• .. 1 
- , wolwinkel . .. . . . . . .... 3 
loodgieter ••••••••• • • •• 0 . 1 
lijnwaadwinkel (0.1.) ... .. . 1 
major . .... . .. ...... . ... . 1 
makelaar • •• • • •••• 0 • ••••• I 
mandenmaker, schipper . .. I 
mantelverhuurder , . .. .... I 2 
melkboer ........ .. . ... . . 2 2 
metselaar . .... .. .... ..... 5 2 2 9 
molenaar •• ••• •• • • ••• • ,0, 3 3 
moutmaker .. ..... ... .... I 
muziekmeester . . .. . . ... . .. I 
notaris . . ... ... .. . .... ... 2 
- , klerk • •••• ••••• • • •• 0. 1 
- , procureur ..... ....... 2 
ontvanger .... ...... .. ... 1 
ordinaris, schipper . . ... . . 1 
organist, 2e kassier B.v.L. . I 
pachter . ... .. . ... . .. .. . . 2 
pasteibakker ............. I 
peiler ... .. .. . ....... . . . . . 4 4 
plaatslijper . . .. .... ... .. . I I 
plateelbakker . . . ...... . .. 3 2 6 4 5 22 
pompenmaker • • ' .0 ••• •• • I 
portier van de Haagpoort . I 
pottenbakker . .. .. . . ..... 1 
porseleinbakker .. . .. . . . .. . I 
praeceptor ...... . ...... .. 2 3 
predikant . . .... .... . .. . .. 2 3 
- (emeritus) . . .. . .. ..... 1 
priester ••••• • 0 • • • • • ••• 0_ 3 
procureur • • •••••• • •• • 0 • • 

1 
- , notaris ••• ...•. • ••. o. J 
raad, burgemeester ...... . I 
- , (Gecom.) ter Adm. ... I 
rector ••• •••••• • ••• •• • • 0 . 1 
scheepmaker .... ...... .. . I 
scheepmakersbaas .... . . o. 1 
schilder en verver .... .. .. I 1 
schipper . . ... .... ..... .. . 6 2 5 2 16 



172 DE BEROEPSSTRUCTUUR VAN DE BEVOLKING 

. . ...; 
§ 8 8 § 8 8 § 8 § 8 ><: 0. .s r-- 00 <'! ") .,.., .,.., 

~~ "-., 
N N ..; ..; 

~ 
co 

I 

~ os 
~.~ '" 00 N .,.., 00 .,.., N ~ 0 g 
I'l c.. - - N '" 

.,.., 
~ "-., 

- , dooddrager .......... 1 
- , kaarsenmaker ..... . . . 1 
- , winkelier ............ 1 
- , sterkedrarUkverk. ...... 1 
- , de yr. stoelenzetster ... 1 
- met Delfts aardewerk 1 
schoenmaker ............. 3 3 
schoolmeester ............ 2 3 7 
schrijver v. d. courant ..... 1 1 
secretaris •••• 0 ••••••••••• 1 
- , schout ............... 1 
sluiswachter, de yr. stoelen-

zetster .. ... , ....... ... 1 
slijter .. .. ... ... .. ...... . . 4 4 
smid •• •• • • • ••• • ••••••• 0. 4 4 g 
- , ijzerwinkel ... .. ...... 1 
spijkerwinkel . .... . .... .. 1 
stedehouder v. Delfland .. 1 
steenhouwer . ... . .. ... ... . 2 
steenkoper .. .. ....... . ... 1 1 
sterkeman ., ........ , .... 1 1 
stoeldraaier ......... ..... 1 1 
stoffenwinkel .... .... .... 2 3 
suikerbakker ............. 1 
tabakswinkel . . . ... ....... 4 5 
tapper .... .. ........... . 1 1 
theewinkel ............... 1 2 
thee- en koffiewinkel. .. ... 1 1 
thee-en franse kramerswinkel 1 
timmerman .............. 12 3 15 
tinnegieter . . • •• .• •••.. . o . 3 3 
tollenaar (stads) . .... . ... . 1 1 
touwslager, houtwinkel .. . 1 1 
tuinder . .. ............... 3 4 
llitroeper (stads), bidder .. 1 1 
veertigraad enz . . . ... .. . . . 2 4 4 2 14 
vendumeester .. ... . ....... 1 
verbeterhuishouder .. . .... 1 
verver (blauw) ....... . ... 1 
vleeshouwer .. ..... .. .... 4 3 8 
voorzanger . . . . .......... 1 2 
waagmeester . . .. ... . .. ... 1 2 
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wagenmaker 
warmoezier . . .. ...... . .. . 
winkelier . .......... . . .. . 
witwerkersw., borstelw ... . . 
wijnkoper . . .. . .... . .... . 
-, tabakverk .. .. . . .. .. . . . 
ijzerkramer . . ......... . . . 
zaadverkoper .. .. . . .. . . . . 
zadelmaker . .. .... .. . . .. . 
zeepzieder . . . ... . . ... ... . 
zeilmaker ........ ... .. .. . 
ziekentrooster . .. .... . . . . . 
zilversmid .. .. . ... ... . .. . . 
- , goudsmid ... .... . . .. . 
- , linnenwinkel . . .. . . . . . 
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baljuw ... .. .. . .. . ... .. . .. 
bewindhebber OJ.c. ..... 
boekhouder O.I.C . ... .. ... I 
brouwer . . . .. .. . . ... ... . . 1 1 1 
burgemeester . ..... . ... . . 1 

I - (oud), bewindh. O.I.C ... 1 
hoogheernraad ..... . .. . . .. 1 
impostmeester . ..... . .. .. 1 I 
kapitein luitenant . .. . . . . . 1 
major (generaal) . . . .. . . . . 1 
notaris . . ... . . . . . . ....... 1 
ontvanger gen. v. d. kerk. 

goed. ...... ... . . . ... .. 1 
penningmr. v. Delfland . .. I 
pensionaris . . .. .... . .. . ... 1 
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raad, burgemeester .. .. .. . 1 I 1 
- , burgem. (oud) . . ..... . 1 1 
-, vroedschap ... .. .... . . 1 1 
rentenier, prijscourantier te 

A'dam ... ... ..... ... . . 1 1 
rentmeester gen. v. Brabant 1 1 
secretaris . . .. .. .... .... .. 1 1 2 
- , baljuw, bewindh. O.I.C. 1 

I 
1 

veertigraad .... ... .. .. .. . 1 6 3 3 5 18 

2. AANTAL AANGESLAGENEN IN DE PERSONELE QUOTISATIE 1742, 

YERDEELD NAAR INKOMENSKLASSEN EN BEROEPEN, TE DELFSHA YEN 
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§ 8 8 § 8 8 § 8 § 8 ~ ci. 
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<0..., N N <'l <'l ] .!3 

0 
bIl Eo< os 
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ankersmid, reder ... ...... 1 
bakker .. ...... .......... 4 4 
bidder, verh. rouwmantels . 1 
bode, waagmeester . .. . . . .. 1 
bootsman O.I.C. . .... . . .. 1 
bouwman ...... ... . ..... 1 
brandewijnbrander (koren) . 3 2 7 
-, factoor v. d. kolen .... 1 
-, grutter, reder .... . .. . 1 
-, reder ... ... ... . .. ... . 1 
chirurgijn ........ . . . . .. . 2 3 
collecteur . .... . ...... . . .. 1 
commandeur op Groenland 2 3 
commissaris v. d. wet, koop-

man, reder ...... .. . .. .. 2 2 
- (oud), rentenier . .. .... 2 1 3 
equipagemeester O.I.C. . .. 1 
grutter, reder •• 0 • •• • ••• • • 1 
herbergier . ............... 1 
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- , voerman . ........... . 
kastelein (stads), notaris .. . 
koopman, reder ....... .. . 
kuiper . ..... .... . . . .. ... 2 
looier ... . . . . . .... . . . . . .. 2 
metselaar .. .. .. .. .. .. .. .. 1 
molenaar (koren) . ... ... . 
rentenier, reder ...... . .. . 
scheepmaker, reder . ..... . 
schipper (markt). . . . . . . . . . 3 
- (franse) . ..... . .. .. . . . 1 
- OJ.C . .. ... .. .... .. . . 
- W.I.C . .... . . . . ... ... . 
schoolmeester, voorzanger . 
smid . . ... .. .... .. ... . . . . 
-, reder .. .. .. . . . .. .... . 
stuurman (opper) OJ.c. .. 
tegelbakker . .. . ... . ... . . . 
timmerman ...... .. .. .. .. 
- (scheeps) ... ... .. . . . . . . 
vleeshouwer . . .. . ... . .. . . 1 
voerman, koehouder . . . . . . 1 
winkelier .. .. .. .. ........ 2 
wijnkoper ....... . . . . . .. . 3 
-, brander ........ . .. . . . 
-, reder ... ... . ... . ... . . 
zoutkeet, koopman, reder .. 
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3. AANTAL AANGESLAGBNEN IN DB PBRSONBLB QUOTISATIB 1742, 

VERDEELD NAAR INKOMENSKLASSEN EN BEROEPEN, TB DORDRECHT 

A. Inkomens tot f 4.000 

00 

aardewerkverk. (Delfts) . . . 
achten (man van) . .. . ... . 
advocaat. .. . .. ....... .. . . 
apotheker . ....... . ..... . 4 6 
- , drogistwinkel . . . . . . . . . 1 
appeitonder, keurmr. v. d. 

haring . ... .. .. . ... .. . . 1 
bakker .. .. . . .. .. .. .. . ... 13 8 
bediende . . . ... . ... . ... . . 3 
beeldhouwer .. .... . . . . ... 1 
beenhouwer ... .......... 1 
bidder .. . .... .. .. .. . . . . . 1 
bierdrager . ... . . . .. .. . . . . 1 
bleker . . .. .. . . . . ... . . . . . . 3 
blikslager . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
blokmaker . . . . . . . . . . . . . . . 1 
bode .......... . ... . .. . .. 32 
boekhouder . . . . . . . . . . . . . . 2 1 
boekverkoper .. . . ... . . . .. 4 
borstelmaker . . . . . . . . . . . . . 1 
brandewijnverk. .. . . . . .... 1 
brandhout- en kaaswinkel . 1 
brouwer ... . . . .. . . ... . . .. 3 
burgemeester ... .. ... ... . 
bijbeldrukker . ... .. ... . . . 
<:athechiseermeester . ...... 1 

8 
00 

N .... 

<:hirurgijn . ..... . . ... .. .. 2 1 2 
<:ollecteur . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 1 
<:omrnies . .. . . ... . . ...... 2 3 
-, korenmeter ..... . . ... 1 
-, wijnkoper . . . . . . . . . . . . 1 
- ter recherche . ....... . 6 
<commissaris . . . . .... . ... . 2 
<controleur v. d. tol .. . .. . 
<conrector . .. .. . ... . ..... . 
doctor medicinae . . . . . . . . . 2 
domheer .... ........... . 
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draaier v. d. walsen i. d. 
Munt ..... . ......... .. 1 

drapier . .............. ... 3 
drogist, verfwinkel .. ..... I 
essayeur i. d. Munt ...... I 
exploitier . . ...... . .. ..... I 
fabrikeur ................ 1 
fruitkoper ................ 1 1 
garenbleker .............. 1 2 2 6 
garentwijnder. ............ 6 2 8 
- , koopm. in garens . '" I 
Gecom. raad, heernraad .. I 
geelgieter, katoenwinkel . .. I 
glazenmaker, katoenwinkel. I 
goudleerhuis . ..... . .. ... . I 
goudsmid ..... .... ...... I 
goud- en zilversmid .. . .... 1 
griffier v. d. Munt . ...... 1 
grutter ............. . .... 6 3 2 12 
heemraad . .............. 1 2 
herbergier. ...... ...... ... 2 2 
hoedenmaker ...... ...... 1 1 
horlogemaker •• • • • •••• 0 •• 1 2 
houtkoper ••..••••••.. '0. 1 4 
juwelier .................. I 
kaarsen- en zoutverkoper .. 1 1 
kaaskoper ............... 2 3 
kaas- en kruideniersw .. .... 1 I 
kalkmeter •• 0 •••••• • •••• • 2 2 
blk- en steenverkoper, 

klapwaker en visser ..... 
kamerbewaarder •••••• 0 •• I 
kanunnik ..... ... . . ... . .. I 
kapitein .. . .. . ........... 3 
-v. d. guardes . ........ I 
kassier (onder) v. d. Bank .. I 
kastelein .... .... .... .... 1 
katoenwinkel ............ I I 
kleermaker .............. 2 I 3 
klerk ....... ...... . ..... 2 2 
klokkesteller . . ........... I I 
kuaap i. d. Munt . ....... 16 6 22 

ECON.-HIST. JAARBOEK xxv 12 
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knecht. .................. 2 3 
- (meester) •• 0 ' 0' ••••••• 1 1 
koekenbakker ..... .. . . .. . 2 2 
koffiehuis .0 • ••••• •••• '0' I 
koffie- en theewinkel ..... 3 4 
kok en pasteibakker ...... I 
kolenmeter .... ..... ..... 3 4-
kommenijwinkel .......... 1 1 
koopman . ........ .. ... .. 16 17 7 10 4 3 6 8 3 4 78-
-in hout ••• 0 • ••••••••• 1 1 
-in leer .. . ... .......... I 

- in tabak .... ..... ... . I 
-in ijzer ...... . ...... .. I 
- , agent . . ...... . .. ..... I 
- , chirurgijn , .. .. .. . .... 1 1 
koopvrouw • • '0'. 0 ••••••• 4 ~ 

koperslager ...... . ...... . 2 J. 
korenmeter ..... ... .... .. 1 

- , kousenwinkel ....... . . 1 
kosterin ..••••• •• • •• • •• o. J, 

kousen- en sajetwinkel . . . . I 
krankbezoeker .. . ......... I I 2 
kruidenier . . .•.•• • ••• .• 0. 2 2 4· 
kuiper ••• , ••••• •• • • • 0 ••• 2 I 3 
laken- en stoff en winkel .... I I 1 3· 
landmeter .0 ••••• 0.0 •••• 0 2 2 
leertouwer •• ,, 0 ' 0 • • 0 •• •• • I 
linnenbleker ,,0 • •• •• ••• • • I 
linnenwinkel .0 •• 0.0 •• • 0 o. I 
logementhouder .0 •••••••• I 
loodgieter .0' •• 0 •• ••• • • 0. 2 3· 
- , blikslager •••• ••• ••• 0. I 
-, leidekker . 0 • ••• •• • . 0. I 
looier .. .... ..... ........ I 
luitenant v. h. stapel ..... l' 
major v. d. stad, concierge 

v. h. stadhuis . . .. . ..... 1. 
makelaar .0 • • • 0 • • • •• • •• •• 2 J. 
mandenmaker .. ... . ...... 1 
meelverkoper . 0.0 •••• 0 .0 • I 1 
metselaar . ............... 4 3 7 
- , trasmolenaar • •• ••.• 0. I 

molenaar (koren) ........ 1 
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- (zaag) ....... ..... . ... 1 
munter .... ...... . .. .. .. . 4 3 8 
- , katoenwinkel ......... 1 
notaris .................. 3 2 2 8 
- , procureur ••• 0 ••••••• 0 1 2 4 
officiant .... .... ... .... .. 1 
omroeper .............. . . 1 
ontvanger • •••• ••• 0 •••• 0. 1 
organist ••••• 0 •••• ••• •••• 1 
pachter .0 •• • 0 ••• •• • ••• • • 3 3 
penningrneester .. ..... . .. 4 
poelier ....... ........... 1 
pondgaarder .... ....... .. 3 7 
porselein, koffie- en thee-

winkel ••• • ••••• 0 •••••• I 1 
-, kaarsen- en zoutwinkel . I I 
praeceptor ....... , ....... 2 2 
predikant ... . .. ....... ... 4 7 
- (emeritus) .......... .. I 
priester •• • ••••••• • • • •• • 0 2 
pruikenmaker ........ .... I 
raad, enz . . , ...... ..... .. 2 
raffinadeur ............. . 3 2 3 10 
rector .0. ·· .·· . . .. . ... ... I . 1 
reetrekker . ......... ...... I 
rentmeester enz . • ••• • • '0' I 
sajet-, koffie- en theewinkel 

en opzichter v. d. turf 1 
sajet- en kousenwinkel .. . . I I 
scheepsslijter ••• 0 • ••• ••••• I I 
schipper .. ............... 13 7 3 23 
schilder .... .......... ... 2 I 3 
- , viskoper .. .... ...... . I 
schoenmaker ............. 1 1 
schoolmeester ......... ... 2 2 
schout .0· ·· .... ... ... .. . 1 
secretaris • •• •• • • • • 0 •••••• 1 
soopjesverkoper •• • 0 ••••• • I 1 
slachter • ' ••• 0 ••• •• •••••• 1 I 
sluiswachter •• 0 •• • 0 ••• ••• I I 
smid , ••• •••••••• 0 •••• ••• 7 1 8 
spekslager ... ... ........ . 1 1 2 
stadhouder . .. ....... .... 2 2 
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steenhouwer ......... ..... 2 
stempelsnijder i. d. Munt ... 1 
stuurman ........ ........ 1 
stijfselmaker ... ........ . . 1 1 
suikerbakker ... . .. ....... 4 1 5 
tabakswinkel ............. 3 3 6 
tapper .0 •••••••••••••••• 4 4 
thesaurier ............... 1 
timmerman .............. 3 2 6 
-, koopman ............. 1 1 
- (scheeps) .............. 4 5 
- , molenaar ............ 1 1 
tinnegieterswinkel ..... ... 1 1 
touwslager ..... .. .... . ... 1 2 
- , bakenmr .............. 1 
twijnder . .. .............. 2 4 8 
twijnhandel .............. 1 1 3 
uitdragerswinkel ... ....... 1 1 
vader (binnen) •• •••.•. • o. 1 
vendumeester .. .. .. ....... 1 1 
verver ................... 1 2 
viskoper . .. .... .... .. . ... 3 4 
- (zoute) ............... 2 2 
vleeshouwer . .. ..... .... . 1 5 6 
voerman ................ 2 2 
vroedvrouw (stads) ....... 1 1 
waagknecht . ........ . .... 1 
waagmeester ............. 2 2 
winkelier ....... .... .... . 12 6 2 1 21 
wisselaar Uoods) .......... 1 1 
witwerker •••••••••••••• 0 1 1 
wijnkoper ... .. ... ... . . ,. 9 8 4 3 27 
- , kruidenier ........... 1 1 
- , laken en stoffenw . ..... 1 1 
- , munter ............... 1 
wijnroeier ..... . ......... 1 
wijnsleper ............... 1 1 
ijzerkoper ••••••••• 00 •••• 3 4 
ijzer- en koperwinkel . ... . 1 1 
zadelmaker .............. 1 1 2 
zeepzieder ..... ....... ... 1 2 
zeilmaker .. ............. 1 4 5 
zilversmid ..... ..... ...... 5 3 9 
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B. Inkomens van f 4.000 en hoger 

.~ 

c.i. ~ 
~~ 
bO 
~ 

"rij • ...; 
s:I c.i. 
~ 

achten (man van) .. . .. . . . 
adviesmr. v. d. zeetijdingen 
baljuw .... . . . .... , .. , , , , , 
-, dijkgraaf , , . . , , , . , , , , , 
brouwer .. . , , , , .. , .. , , , , , 
burgemeester " ."., " ' .. 
colonel (gepens.) ", " ' . " 
commies . , . ,'" .... ,"" 
dijkgraaf. . , , , , . , , , . , , . , .. 
heemraad . " " . ". ,," " 
koopman .. , , , , , , , . , . , , , . 
muntmeester , , , , . , .. , , , , . 
ontvanger . , ", ...... ' ., . 
raad eoz .... , , , , , , . , . , , , , 
raadpensionaris .. , .. ," ', 
secretaris .,.,', .. . .. , ", . 
-, postmeester .... . . , . , , . 
thesaurier .,. , ', .... , ... . 
veertigraad " ..... .. , . .. , 
vroedschap, .. , , , , , , ... . , , 
waardijn, vroedschap , ... . 
wijnkoper .,.,',. , . . , .. , . 
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...... 
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~ ~ ~ ~ 00 ~ 0 N ~ 
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4. AANTAL AANGESLAGENEN IN DE PERSONELE QUOTISATIE 1742, 

VERDEELD NAAR INKOMENSKLASSEN EN BEROEPEN, TE ENKHUIZEN 

A. Inkomens tot f 4.000 

. . ...; 
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1 
1 
3 
1 
2 
5 
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1 
2 
1 
4 
1 
4 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

~ 
0 

f-c 

I 
ankersmid . .... .. , . ...... 2 1 ] apotheker . .. .•• .; • •.•. '0' 1 . 1 
-, accijnsmr . .... .. .. , , , , 1 , 1 
-, chirurgijn •• • ••••..• 0 . 1 1 . 2 
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baas in de Comp. baan .. 1 
bakker . . ... .... .... .. .. . 8 3 
-, zaadkoper .. .. .. . ... . 
- (wittebrood) .... . . . .. . . 
biersteker . . ...... . .. . .. . 2 
blokmaker . . . . . . . . . . . . . . . 2 
-, winkelier ... ... ... .. . 
boekbinder ... . .. . . . . . . .. . 
boekdrukker . ... . .... . .. . 
boekhouder . .. . ....... . . . 
boekverkoper . .. ... .. . .. . 
boer. . . . . . . . . . .. .. . . . ... 1 
bokk. dr. .. . .... . ..... . . 1 
bootsman OJ.C. ... . ... .. 1 
boterkoper . ... .. . . ... .. . 2 
-, kaasw. . ... .... .... .. 1 
boxewinkel. . .. ... .... .. . . 
burgemeester enz. . ... ... . 
chirurgijn ... . ... . . . ... .. 3 
-, vroedrnr. . .... .... . . . 
collecteur . ... . ....... . . . . 
comms. v. d. ontv., notaris . 
concierge eoz. . . . ..... . . . 
conducteur, vendurnr. t. 

Adm., brouwer .. . . ... . 
conrector . .. .. . . . ... . ... . 
constapel, bierdrager . ... . 
contr. v. d. cony. te A'dam . 
deurwaarder . . . . .. .. . .. . . 
doct. med . . . . .... .. . .. . . 
equip. v. d. O.I.C. . . .... . 
exarninator stu urI. OJ. C .. . I 
fabrikeur . . .. . .. . . . . . . . . . 
gietmeester . ..... . . .... . . 
glazenmaker .. .. . . . . . ... . 
grutter .. . . ... . ...... .. . . 
havenmr., zeilmaker . ... . . 
heemraad, vleeshouwer .. . 
herbergier. . . . . . . . . . . . . . . . 3 
hoedenmaker .. . • ... . .. . . 1 
houtkoper ... .... ... .. .. . 
-, collecteur .. .. .. ... . . . 
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11 
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houts .. .. ... ... . . . . . .. ... 1 
impostmr. . ... . .. . .. .. ... 1 
kaarsenmaker . ....... .... 1 
kaaswinkel .... . .. . .... .. 1 
kamerbewaarder . .. ..... . 1 
kapitein (stads) . ..... . ... 1 

- ter zee ....... . . . .. ... 3 
kassier i. d. Bank ... . .. .. 1 
- OJ.C. .. . . . ... .. . . . . 1 
kastelein . .... ... .. . ..... 2 2 
klerk . ..... ....... . .... . 2 4 
kneeht. . ... . .. ... . .... .. . 1 1 
koekenbakker . .... . .. .. .. 2 2 
koffie- en theewinkel . .. .. . 2 3 
koffie-, thee-, porseleinw .. 1 1 
kok, bakker ... .. . . . ... .. 1 1 
koopman . ....... . ... .... 1 2 2 3 11 
-in koffie en thee o • •••• 1 1 
koopvrouw . ... .. .. . . .... 2 
- in 0.1. waren . .. .. .. .. 1 
koperslager . .. .. .. ..... .. 1 
koster, winkelier ..... . .. . . 1 
kostschool (fr.) .... ...... 1 
kruidenier ., . , .. . .. .. . . .. 2 4 
kruidlezer .... ... . . . ..... 1 1 
kuiper ••• • • • • • ••• • •••• o' 5 6 
lakenkoper ............ .. 1 2 5 
leerlooier .0 .•. .• • ••••••. . 1 
lirtnenwinkel . .. .. .. .. . ... 1 
loodgieter . . . .. . ..... . .. , 1 1 4 
makelaar • • •• •• • • • •• 0 •••• 2 1 3 
mastenmaker ........ . . .. 1 1 
metselaar ... .. . . . . ..... .. 1 
moeder (binnen) .0 .••• .. . 1 
molenaar (meel) . . . . . .... 1 
notaris ... ... .. ... . .. .... 2 2 
-, proc., wink . . ... . .. . . . 1 
opzichter OJ.C. . .. .... ... 1 
organist .. . . . .... .. .. . ... 2 
predikant .......... .. .... 2 
priester ... . . . . . . .. .. . . .. 3 
provenier . . .. . . .... . .... . 1 
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provoost adm. .......... . 1 
raad, enz . ... .. ....... .. . 4 
- , houtkoper . ..... .. . .. 1 
- , wijnkoper ... ... ..... . 1 
rector ................... 1 1 
schipper ..... ....... .. ... 6 7 
- , winkelier ••• •••• •. '0. 

I 
1 

schoenmaker ............. 3 3 
secretaris ..... .. ... ...... 3 
slachter .... ............. 5 5 
smid ....... ...... .... '" 1 
steenkoper ............... 4 
stoffenwinkel ............ 2 3 
stuurman (opper) O.I.C. .. 1 1 
tabakswinkel ............. 2 4 
teek. .... . ....... . ..... . . 1 1 
theekoper ............... 1 1 
thesaurier extraord ...... .. 1 
timmerrnan .............. 4 5 
- (scheeps) . .. .. .. ... .. .. 2 
vendumr. (stads) ......... 1 
verver ... ..... .......... . 1 1 
- , giazenmaker ......... 2 3 
victualiewinkel ........... 1 1 
visser .... ... ...... . . ... . . 1 1 
vleeshouwer ............. 1 1 
volkhouder ...... .... .... 1 1 
waagmr., collecteur ....... 1 
wachtrnr. (stads) . ...... ... 1 
wieldraaier, voorzanger .... 1 
winkelier .. ... ... ....... . 2 1 4 
- , bierdrager ........... 1 1 
wijnkoper . ..... . ..... .. . 3 3 2 11 
- , kok ... . .......... '" 1 1 
- , winkelier .. ......... . 1 1 
wijnroeier .... ... ... . . ... 1 
ijzerwinkel ............... 2 
zeepzieder .. ....... ..... . 1 
zeilmaker ... . .. ... .. .. ... 1 1 2 
zilversmid ................ 3 1 6 
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B. Inkomens van f 4.000 en hoger 
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~ 0. ......, - N .... .... 

burgemeester enz. .• .. .. o. I I 3 I 
- (oud), equipagemr. • '0, I 
koopman . ... ..... ....... I I 
officier (hoofd) •••••••• 0. I 
participant (hoofd) OJ.c. . 1 
predikant ................ 1 

I raad enz . ............. . .. 1 1 

5. AANTAL AANGESLAGENEN IN DE PERSONELE QUOTlSATlE 1742, 
VERDEELD NAAR INKOMENSKLASSEN EN BEROEPEN, TE GORKUM 

A. Inkomens tot f 4.000 

I{~ I 
§ 8 8 § ~ 8 § 

I 
8 § 8 

t- oo "1 V) V) 

1 0 ..><: - - - N N ....; ....; 
bO.S ......, 

bO 
oS 
~.~ \0 00 N V) 00 V) N ~ 0 ~ § 0. - - - N .... V) 

oS 
......, 

advocaat. ....... . .. . ..... 1 

I 
1 

bakker •••• • •••••••• • • • o. 3 
beziender v. d. graf. tal. .. 1 
bode .... ..... . .......... 1 
boekdrukker ............. 1 
boter- en theekoopster ... . 1 
brouwer .. ........... ... . 1 1 1 1 1 
- , grutter . . ... . ........ 1 .. 
burgemeester ... .. ...... . 

I 

5 2 
commies ... .. .. .. . . . . ... 1 
- ter recherche ... .. .... I 
controleur v. d. Conv. en Lic. 1 
doctor medicinae ......... 1 
drankverkoper .. ... ....... 1 
glazenmaker . .... ........ 1 
grutter .................. I 1 1 1 
houtkoper ...... . .. ...... 2 1 
-, timmerman ......... . 1 1 

I 1 1 

impostmeester .......... . 1 
kapitein ter zee .......... 1 
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kastelein .. . .. . . .. .. ..... 1 
katoenwinkel ...... ...... 1 
klerk . 0 . . • • • •••• . • • • •• • • 1 
koopman in garens . . ... . 1 
- en linnen . . . .... . .... . 1 
korenkoper .. ... .. .. .... . 2 
koster .. .. .. .. ... . . . ... . . I 
kruidenier ••• • •• • 0 • • •••• • 5 4 9 
lakenwinkel ..... .. . .. . . .. 1 2 
leerbereider .. .. . .. .... . .. 1 1 
luit. kolonel ... .... ...... 1 1 

. makelaar, koopman .... . . . 1 
metselaar . . ... .... .. .... . 1 
molenaar (run) .. . .. ..... 1 
notaris, procureur . .. .. . .. 1 
- , lakenwinkel 0 • • • • •• ••• 2 
olieslager .. . ... ... ... .. . . 1 
ontv. v. d. Com. en Lie . ... . 1 
peiler, eolleeteur •••• • •• o . I 
penningmeester ... . .. . .. . 2 
pensionaris . .. . ... . . . . . ... 1 
(>redikan t . . . . . . . . . ...... . 5 
priester • • •. • •. . •• •• • •. o . 1 2 
raad, vroedsehap enz . . . .. 2 2 6 
rector .. . .... . ... .. . . ... . 1 
sehepen enz. .. .. .. .. . ... . 2 
schipper .. . .. . .. .. ...... . 2 3 
schrijnwerker, timmerman. 1 
secretaris .. .... . . . .. . ... . 2 2 
steenhouwer (stads) . . .. .. 1 
stoffenwinkel . .. .. .. . . . . . 1 
steen- en kalkverkoper . . .. I 
tabakswinkel . . .. . . ... .. . . 2 
tinnegieter . ... . ........ . . 1 
vendumeester . . . . ... . ... . . 1 
vleeshouwer ..... , . . .... . 3 3 
waarsman .. . .... . ... . .. . . 1 1 
winkelier .. . . .. ... ... .. .. 1 1 
wijnkoper .. . . . . .. ... .. .. 2 2 
ijzerwinkel ...... ... . . . .. . 1 2 
zeepzieder . .. . ....... . ... 1 
zeilmaker .. . .. ....... . ... 1 
zilversrnid .. .. . .... . ...... 2 
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B. Inkomens van f 4.000 en hoger 
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burgemeester . .. .. ... .... 1 1 1 
doct. med. rentenier .... .. 1 
garentwijnder .. ......... .. 1 
raad, vroedschap enz. ... . 1 
t egelbakker, heemraad . ... 1 

6. AANTAL AANGESLAGENEN IN DE PERSONELE QUOTISATIE 1742, 
VERDEELD NAAR INKOMENSKLASSEN EN BEROEPEN, TE GOUDA 

A. Inkomens tot f 4.000 

I . .; I ~; I § ~ 
bO .S "'. 

I 

.aanspreker, korenmeter en I 
koopman in klei .... .. . 

aardewerkwinkei, potten-
bakker . . .. .... . . .. ... . 

:advocaat. . ..... .. . . .. . . . . 
afbr. siijter .. ....... .. .. . 
afsiager v. d. vis .. .... .. . 1 
apotheker . ... . .. . ...... . 6 2 
- , ijkerschipper .. .. .. .. . 
baggerman, winkelier . .. . . 1 
bakker . . ... ... . . .... .. . . 28 4 
banketbakker . ... .. . .. .. . 1 
beddenwinkel . . . ... ..... . 1 
beeldsnijder .. . ........ . . . 1 
bezemmaker . ... ....... . . 1 
bierdrager . ... . ..... .. . . . 1 
bieker .. .. ...... . . ..... . 8 3 
blikslager .... ... ..... ... . 1 
bode ............ ... .... . 3 
- , schipper .... . ... . .... . 1 
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boekverkoper . .... . ..... . 1 3 
boer . ... .. .. . .. . ..... .. . 4 5 
- , garenspinnersbaas . . .. . 1 
bontwinkel . . .. . . ... . .. . . 1 
borstelmaker ......... .... 1 
brandewijnverkoper . . .... . 2 
- , asschipper .. . ... ..... 1 
brouwer .. . .. . . . .... . .... 1 2 
burgemeester ... ......... 2 2 
chirurgijn •• •••• , •••• •• 0. 5 9 
- , kruidenier . .• • •. ... o. 1 1 
collecteur .. . . .. .... ..... . 2 3 
comrn . .. . ....... . ... .. .. 2 2 
commies . . .... . ...... . .. 1 
- ter recherche .. . . . . ... 2 
comms . •• •• 0 •• • •• • ••• •• • 3 4 
concierge . . . . . . . .. . . ... .. 1 
conrector ..... .. . . . .. .... 1 
contr. v. d . graf. tol . .. o. 1 
doctor medicinae .. . .. . ... 3 5 
dozenmaker .. . .. .. .. .. . . 1 1 
draaier ... .. .. . .. . ... . . . . I 
drukker (stads) . . .... . . .. I 
excijsmeester v. h. gemaal. 1 1 
garenspinner •• • •• • ••• •• 0. 5 5 
garenspinnersbaas ..... .... 1 2 
garenwinkel ... . . ... .. . .. 1 
- en bandwinkel . 0 .. .. . . 1 1 
- en katoenwinkeI ..... . 1 1 
glazenmaker ..... .... .... 5 5 
goudsmid •••..••• • ...• 0 . 1 
goud- en zilversmid ... .. .. 1 
groentenverk. . . .. .... .. .. 1 
grossier .... . . . . . . . ...... 1 
grutter . . . . ........ . ..... 3 5 11 
- , kaarsenmaker .. .. . ... 1 1 
havenmeester ......... .. . 1 
hekelaarster .. .... . . ... . . 1 1 
herbergier . ...... . . . ... . . . 10 2 2 15 
- , schipper .. ...... . ..... 1 1 
hoedenrnaker ... .. , . .. .. . 1 2 
- , kousenwinkel ..... .. .. 1 1 
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horlogernaker . ........ ... 2 
hospes i. d. stads Doelen .. 
impostrneester . ... . .. .. . . 
jagersbaas .......... .. . . . 
kaarsenrnaker ..... . . .. . . . 
kaas- en tarwekoper .. . .. . 
kapitein ter zee . . . . .. .. .. 2 
kassier B.v.L. . . . . . . . . . . . . 1 
katoenwinkel .... . .. .... . 7 3 2 
kettingspinner . . . . . . . . . . . . 1 
keurslijfrnaker ...... ... . . 1 
kleerrnaker . . .. . . ... .... . 2 
kieikoper . . . . . ... ..... . . . 
klerk . ....... . ..... . .. .. 2 
klornpenrnaker .. . . .... . . . 3 
klopje. . . .. .. . ... . . ...... 2 
koekenbakker . . . . . . . . . . . . 3 
koffiehuis .. .... . . ... .. . . 1 
koffiewinkel ... .. .. .... .. 2 
koffie- en theewinkel. . . . . . 3 
kok.. . ... . .... .. .. ... .. . 1 
kornrnenij, voerrnan. . ... .. 1 
kooprnan .. . .... ... .. .. .. 3 
- in hennep .... ....... . 2 
koperslager . . . . . . . . . .... . 2 
korenrneter . . .. . . . . . ..... 2 
koster, kruidenier ..... ... . 
kousenwinkel. . . . . . . . . . . . . 2 1 
kruidenier . . . .. ... . .. ... . 13 2 2 3 3 
kuiper . . .............. .. 3 
lakenbereider .. ....... ... 1 
- droger ... . ........ .. . 
- wever.. . .. . ...... ... . 1 
- winkel .. ... .. . . . . . . . . 2 2 3 
lakk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
leerkoper . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
leerlooier . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
loodgieter . ... .. . . .... . . . 1 
rnakelaar ..... ..... . . . . . . 
-, notaris v. d. peilers .. . 
rnetselaar ... ... . . . .... .. . 
rnoeder (binnen) .. . .. ... . 

3 
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24 
3 
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molenaar (pel) .... . .... .. 1 
- (run) .... . ... ......... 1 
- (tras) ................ 1 

- (zaag), houtkoper . ..... 1 
neurenburgerwinkel .. ..... 1 
notaris .................. 2 
- , procureur ............ 3 
- waarn. 't Convooi . ... 1 
ophaler v. d. brug .. .. ... . 1 
opzichter v. d. stadswerkl . . 1 
organist • •• • ••• ••••••• '0 ' 1 
pachter (stads) ...... .... . 1 
papierwinkel ... ... ..... .. 1 1 
poelier ..... ..... .. ...... 1 1 
portier .. ....... ... ...... 1 1 
pottenbakker ............ 9 3 2 14 
pottenverkoper ........... 1 1 
praeceptor .. ....... . ..... 2 2 
predikant .. ......... .. ... 1 1 2 6 
priester . . ........ ....... 2 4 
pijpenmaker . ....... .. ... . 25 4 31 
- (kunst) ....... .. .. .... 1 1 
- , vIas winkel ........... 1 1 
pijpenmakersbaas ........ 2 2 
pijpenwinkel ...... .. . . ... 4 4 
raad ... , . ..... .......... 1 
- , burgemeester ...... ... 2 3 
-, officier ........ . .... . 1 
- , schepen .. .. ... .... ... 4 
- , schepen (oud) ........ 2 
- , secretaris v. BI. •..• 0. 1 
raffinadeur . ..... ... ..... 1 
rector ... .......... .. .... 1 
rijglijfmaker ............. 1 1 
sajetwinkel • •••••• 0 •••••• 1 1 
scheepmaker .... .... ... . . 4 4 
schepen ......... ... .. .. .. 2 
- , brouwer .............. 1 
schilder, houtwinkel ...... 1 1 
schipper ... .. .. ..... ..... 20 2 23 
- (turf) ... .. . .. ....... . 2 2 
- , brandh. verk. ••••• '0' 1 1 



DER HOLLANDSE STEMHEBBENDE STEDEN 191 

I"~ § 8 8 ~ ~ 8 § 8 ~ 8 >< • 
~~ r- eo "1 .,., .,., 
~:S ....., N N M ,.; 

~ 
0 

eo ~ 
01 
{ij'~ IC eo N .,., eo .,., N ~ 0 ~ 
~ p. - - N M .,., 

....., 

- , winkelier, kap. v. h. 
jacht ...... .. ..... ..... 1 

schoenrnaker ............. 2 2 
school (franse) ........... 1 3 
schoolrneester, bidder .. ... 1 1 
- , glazenm., verver ...... 1 1 
schout ....... .......... . 1 3 
schrijnwerker ............ I 1 
schrijver ................. 1 1 
secretaris enz . .. ... ..... . 2 
sergeant v. d. landdrost ... 1 
sitsenwinkel .... . ... .. ... 1 
sluiswachter ............. 1 
- (subst.), tabaksw. ..... 1 
smid ........... ....... .. 2 
spekslager , .............. 4 
stoff en winkel ............ 1 1 
suppoost B.v.L. ........ .. 1 1 
tabakswinkel .. .. . .... .... 5 2 2 2 13 
- , draokverkoper ........ 1 1 
tapper ... ........... .... 6 7 
- , tabakswinkel ......... 1 1 
tegelbakker .............. 1 1 
timmerman ••••. ....... o. 10 2 13 
- , houtkoper .. ......... 1 
- , tabaksverk. . ..... .... I 1 
tinnegieter ............... 2 3 
touwslager ...... . ...... .. 2 2 
touwspinner . . . . ... . .... . 2 4 
tuinman .. ... ....... .... . I 1 
uitdrager ••••••••••••• ' 0, 3 4 
verver, glazenmaker ....... 1 1 
vetweider ................ I t 
viskoper ..... .... ........ 1 
vlaggeman, beeldsnijder ... 1 I 
vlaswinkel ..... .......... 9 5 3 2 21 
vleeshouwer ............. 4 5 
voerman, enz. ........... 5 6 
vooriezer ............ , .. . 1 1 
waagmr. (subst), schipper I 1 
wachtmeester ............ 1 
winkelier ... ............. 2 J: 
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wolkammer . . . . . . . . . . . . . . 4 
-, fro kostschool. ....... . 
wolnaaister .. .. .... ...... 1 
wolwever ................ 1 
wijakoper ............... 1 2 
wijnslijter .. ............. 1 
wijntapper . . . . . . . . . . . . . . . 2 
ijkerschipper . . . . . . . . . . . . . 2 
ijzerwinkel . . . . . . . . . . . . . . . 1 
zeembereider . . . . . . . . . . . . . 1 
zeepzieder ........ ..... . . 
zeilmaker . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
zilversmid. . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 

B. Inkomens van f 4.000 en hoger 
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,burgemeester ............ 1 1 " 

-, ontvanger, schout .... 1 
pensionaris . ... . .. ... .. ... 1 
p redikant . .. ... ... ... .. .. 1 
raad, burgemeester ....... 2 1 
- , schepen .............. 1 2 
schepen, secretaris ... . _ ... 

I 

1 
retaris enz. .......... . 1 I 

~ 8 .,.. 
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7. AANTAL AANGESLAGENEN IN DE PERSONELE QUOTISATffi 1742, 
VERDEELD NAAR INKOMENSKLASSEN EN BEROEPEN, TE ' S-GRA VENHAGE 

A. Inkomens tot f 4.000 

00 .... 

8 
V) .... 

o 
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advocaat. .. .... ..... . .... 4 2 3 2 5 4 4 3 7 2 36 
-, agent .. .. ... ... . . .... 1 
-, notaris . ......... .. . . 
-, wijnroeier ..... ... ... . 
affaires voor de Prins v. Nas-

sau (doet de) .. .. .... .. 
afslager .... ...... .. .. .. . 2 
agent .. . . ... . .. .. . . .. .. . 1 
apotheker .. . _. . . . . . . . . . . 2 2 3 4 6 2 
architect .... . . . .. . . .... . 1 
aswerkersmeester . . ... . .. . 
asverkoper ... . ... ...... . 1 
bakker . . ... . .. ... . ... . .. 33 8 4 3 
-, boer . . ... . . . ..... . . . 
balijnenrokmaker .. ...... . 
banketbakker . ... . .. . ... . 3 3 
-, koopm. goud. passem .. 
beddenwinkel .. . ...... .. . 
bedienaar ter begrafenis . . . 2 
beeldgieter . . . . . . . . . . . . . . . 1 
beeldhouwer . . . . . . . . . . . . . 2 
bidder .... . .. ... . . . . . ... 1 
biersteker . .. . . . ... . . . ... 2 
biervoerder .. . .. .. ... . .. . 2 
bleker. . . . .. . .. . . . . . . .. . . 2 
bloemist.. ... . .. . ....... . 2 
bode ... ... ....... ...... . 32 7 5 
-, collecteur ...... ...... 1 
-, kastelein . . . . . . . . . . . . . 1 
-, lakenwinkel . . . .. . ... . 
-, neurenburgerw . . .... . . 
- , 0.1. winkel .... ..... . 
boekdrukker .. ... .... . .. . 
boekhouder ... .. . . ... . . . . 
boekschrijver ...... ..... . 
boekverk:>0!C ... ..... . . .. 10 5 
bon ·: \\erkerswin -el . . . . . . . . 1 

ECON.-HIST. JAARBOEK xxv 
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22 
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50 
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45 
1 
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28 
1 

13 
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boomsluiter .0 ..••••••• 1 1 
borduurwe ker ........... 3 3 
borstelmaker ............. 1 1 
boterverkoper .. . .. .. ..... 1 1 
brandhoutverkoper ........ 1 1 
- en borstelverk ... ...... 1 1 
brouwer ................. 1 1 1 1 4 
chirurgijn ••• • •• •• 0 •• 0 ••• 8 4 2 2 2 1 19 
chocoladewinkel ....... ... 3 3 
cipier v. d. voorpoort. .... 1 I 
collectrice .0 ... ··0 .... ... 1 I 1 
commies . 0 ...... 0.·· .... I 2 4 4 4 1 6 2 24 
commissaris .0 • •• 0 .0 ••••• 1 1 1 1 I 2 7 
commissionair ....... .... I I 
concierge .... ............ 1 1 
conrector .... ... . ........ 1 1 
controleur ............... 2 2 I 1 6 
courantier ••• 0 •••• • •••• •• 1 1 2 
dansmeester ,0' •••••••••• I 1 
degengrepenmaker .. .... .. 1 1 
deurwaarder •••••••••• "0 2 1 2 1 1 7 
directeur v; d. uitheemse 

depeches. 1 I 
doctor medicinae . ........ 3 3 1 3 1 1 3 2 2 19 
drogistwinkel . .. . . .... ... I I 2 
drossaard v. h. Hofv. Holl .. I 1 
drukker v. d. overheid .. .. I I 2 
envoye v. d. hert. v. Wurt .. I 1 
fabriek, rentmr. weeshuis .. I 1 
fabrikeur v. goud. en zilv. 

passem ................. 1 1 2 
ga!anteriewinkel .. ...... .. I 1 3 2 I 6 
garen- en band winkel ..... I 1 
geschutgieterij ('s Lands) .. I I 
glazenmaker .0. 0 •.. ·· •••• 2 2 I 5 
glazenwinkel ........ . .... I 1 
goudslager ... ....... ..... 1 1 
goudsmid en kashouder .. 1 1 1 3 
graveerder, flambouwmaker 1 1 
griffier. .. . ......... .. .... 1 1 
grossier ... ...... .. ..... . 9 3 5 3 20 
grutter .0 •••• 0 •••••••••• 0 2 I 3 2 1 9 
haarkoper •••••• •••••• • 0. I I 



DER HOLLANDSE STEMHEBBENDE STEDEN 195 

I"~ § 8 8 ~ 8 8 § 8 ~ 8 ~ . 
.s~ r- oo "! II! on on 

~:S , N N M ...; 
~ 

en I 

I 
~ 

t<S • lZ \C) 00 N on 00 on N ~ 0 ~ - N M on , 
- snijder ................ 2 2 
haverkoper ............... 1 2 
-, kommenij ............ 1 1 
hamasmaker ............. 1 
herbergier. ............... 2 2 
hoedenmaker ............ 1 2 
hoefsmid ................ 4 6 
hofmr. v. H.H.M . . ...... 1 
horlogemaker ... ....... .. 4 6 
hospes i. d. Doelen ....... 1 
huurkoetsier ............. 6 3 10 
impostmeester ........... 1 4 
ivoordraaier ............. 1 1 
juwelier ..... ....... . .... . 4 1 3 12 
kaarsenmaker ............ 3 2 1 7 
kaaskoper ..••......•.. 0. 1 1 
- en boterkoper •••••• 0. 3 3 
kaas- en spekwinkel ...... 1 2 
kaatsbaan (meester i. d.) .. 1 
kabinetwerker ............ 5 2 7 
kamerbehanger ........... 1 2 
kamerbewaarder ., ....... 2 2 3 2 5 16 
- , deurwaarder ......... 1 2 
kamerdienaar, neteldoekw .. 1 
kantwinkel .... .......... 3 
kapitein ................. 2 4 
kashoudster, wisselhoudster 1 1 
kassier .................. 1 2 
kastelein ................ 3 5 2 12 
katoenwinkel ............ 1 1 
keurslijfmaker .. ......... 1 1 3 6 
- , katoenw. ............ 1 1 
kleermaker .......... .... 3 6 1 2 1 13 
klerk ................... 14 10 10 14 17 6 8 7 4 91 
-, landmeter ............ 1 1 
klokkenist ............... 1 
klopje . ...... ........... . 1 
knecht v. d. diacon., tabaks-

winkel , .. ............. 1 1 
knopenmaker ............ 1 3 
koekenbakker ............ 2 4 
koetsenschilder ....... .... 2 2 



196 DE BEROEPSSTRUCTUUR VAN DE BEVOLKING 

I .. .; 
§ 8 8 § 8 8 § 8 § 8 >< • 

g~ .... 00 ~ "! .,.., .,.., 
~.;.: ..... N N ...; ...; 

N .!3 

00 ~ 
C<S 
en'''; IC co N .,., co .,., N ~ 0 55 Q Ii - N <'"l .,., 

C<S ..... 
C<S 

koffieschenker . . ... . , .... 1 2 4 
koffie- en thee winkel " '0' 3 3 
koffie-, thee-, garen-, bandw. 1 
koffie-, thee-, porseieinw. 1 2 
- snuifw. . .. . ... .. ...... 4 4 
kok .. . ........... . ...... 2 
- , ordinaris . . ... ........ 1 
koionei ................. 3 
kommenijw. . . ... .... ... . 5 2 8 
koopman .. .... ......... . 1 1 
-in iakens .. .. ......... 2 
- in lakense stoffen .. .... 2 
-in iakens, zijdestoffen 2 
- in papier, stijfsel, blauw-

sel .... ... .... ... . .. ... i 
-in ijzer ..... ... ....... 1 
kopersiager . . ............ 2 5 
korenmeter, haververk. ... 1 1 
koster . ..... . .. .. .. .... .. 4 
kosthouder ............... 1 
kousenw. . ...... . .. .. .... 1 1 
kramersw. (fr.) ......... . . 6 6 5 20 
- (fr. en eng.) .. ........ 1 1 1 3 
kruidenier ... . , . ... ...... 9 3 3 17 
- , koekenbakker . ........ 1 
kruidentuinier .. ..... .. ... 1 
kuiper .................. 2 3 
kuivenmaakster ......... . 1 1 1 3 
kunstschilder ......... ... 4 2 2 3 13 
- , koopm. in boter ... o. 1 
- , vroedschap ....... . . .. 1 
lakenwinkel . ............. 5 2 9 
- , fro kramersw. .. .... .. 1 1 
- , stoffenw ........ ..... . 1 
lakens, zijdestoffenw . ..... . 1 
ledikantbehanger .. . ...... 2 2 
- maker •••••••••••.• 0 . J 
leerkoper .. .... . . .. .. .... 2 
ieerlooier .. .. .. ... . .. . . .. 2 
leverancier v. regim. mont .. 1 
linnenwinkei . .. ... ....... 2 2 4 
- garen en bandw. ..•. o. 1 1 
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linnen- en katoenwinkei 2 4 
linnen-, katoen-, koffie-, 

theew .. . . . .. ....... ... 
linnenw., contr. v. d. lanta-

rens .......... .. ...... 1 
iogementhouder ....... .. . 5 4 2 13 
iogement- en ordinarish. .. 1 2 
iogementh., wijntapper .... 1 1 
ioodgieter .. .... . ........ 1 
- , lei dekker, fonteinmaker 1 
lui tenant, enz. .... .. .. .. . 1 2 5 
major ... .... . . . ........ . 1 2 
meel en blomverkoper .... 1 1 
melkboer ... .. ..... . ..... 10 12 
messenmaker .. ..... ..... 1 1 
metselaar .. . ... ....... ... 2 7 
moeder v. d. turfdragers . . . 1 
molenaar (halve) .... . .. .. 4 5 
molenaar .... .. . ..... .. . . 1 
muziekmeester . ... . .. . .... 2 2 
notaris ... ... . , . .. .. .. . o. 5 2 9 
- , deurwaarder .. . . . ... . 1 
-, katoenwinkel . ... . .... 1 1 
-, klerk .. .... .. ........ 2 5 7 
- , kousenwinkel . .... .... 1 2 
- , makelaar •• •• •••• • ' 0- 3 
-, ontvanger ... . . . .... . . 1 
- , procureur .... . .. ..... 2 2 7 
- , rentmeester .... . . .... 1 
-, solliciteur ... ... . . .. , . 1 
-, soil. mil. 0 • • • • • ••• • •• 1 
- , translateur ....... .... 1 
oesterkoper ..... . . . ...... 2 2 
ontvanger . .. .. .. . . ...... 3 
Oost-Indische winkel ..... 3 2 8 
organist .... . . . . . ........ 1 
overste te land (gepension.) 1 
paardenkoper .... .. .. .... 1 
parapheur v. h. Gen. zegel. 

en linnenwinkel ... .. ,. 1 
passementwerker .. .. ... . . 3 
pasteibakker ... .. . .. ' 1 
patentmr., translateur 1 
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peiler .... . ............. . . 
- (assistent) .. ......... . 
penningrnr .... ... ....... . 
pensionaris .............. . 
pikeur ..... .......... .. . 
plaatsnijder, winkelier ... . 
poelier .................. 1 
pompmaker, leidekker .... 2 2 
porseleinnegotie .. . . ..... . 
postmeester ............. . 
praeceptor . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 
predikant . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 1 

V"\ ..... 00 

priester .......... . .... . . 2 1 2 
procureur ..... . ......... 1 3 5 3 
provoost geweldige ...... . 1 1 
pruikenmaker ... .... . . . . . 5 2 
raadsheer .......... . ... . . 
rector en lector ......... . 
rentmeester ............ . . 
resident v. d. Ranse steden 
- bij kon. v. Port. ..... . 
ritmeester .............. . 
scheepmaker ............ . 
schilder ................. 2 2 2 
-, koffie-, thee-, porseleinw. 1 
schildpadwerker . . . . . . . . . . 1 
schipper . . . . . . . . . . .. . . . . . 7 4 3 
-, grossier . . . . ........ . . 1 
-, kommenij . . ..... .... . 
-, makelaar ........ ... . 
-, zegelklopper ........ . 
schoenmaker . . . . . . . . . . . . . 9 3 
-, leerkoper ......... ... 1 
schoolmeester ........ . . . . 5 
-, leerm. i. d. wiskunde .. 1 
- (fr. kost-) ............ 2 
schout, enz. . ........... . 
- (onder) havenmeester . . 
schrijfmeester, linnenw .... . 
secretaris ............... . 
-, corrector v. 's Lands 

drukkerij ...... . . .... . . 

o 
V"\ 

1 
I 
1 
3 
1 
1 
1 
6 
2 
3 
4 

3211 
1 6 

4 4 4 3 28 
2 
8 

2 3 3 10 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
1 

16 
1 
1 
1 
1 

12 
1 
5 
1 
6 
2 
1 
1 
6 
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sitsenwinkel ............. 2 2 
- neteldoekwinkel ....... 1 1 
slotenmaker .••• • •••••• 0. J 5 
smid .................... 1 1 
snuifwinkel ........ .. .... 1 2 J 
-, logementh. .... ... .... 1 1 
solliciteur •••.•.•• , '.0 • •. 1 1 
- militair ............... 1 J 5 
spekkoper . ... ........... 1 2 
spiegelmaker .... . . ....... 2 
staalwerker .............. 1 
stalhouder ......... ... ... 1 
-, huurkoetsier ......... 2 J 
stalhouder, tapper . ....... 1 1 
steenhouwer. ............. 1 J 
steenkoper ............... 1 1 
stoelenmaker (Sp.) ...... , 1 2 
stoffenwinkel ••••••••• '0. J J 
-, katoenwinkel ......... 1 2 
-, lakenwinkel ......... . 2 
stucadoorwerker ......... 1 
stijfselwinkel ............. 1 
suikerbakker ............. 1 2 
tabakswinkel ............. 4 J 8 
tapnering ......... .. ..... 9 2 12 
tapper, logementhouder ... 1 1 
tap- en visnering ......... 1 1 
tapper en volkhouder .. .. 1 1 
theewinkel .... ........... 2 2 
thee-, snuif-, tabakwinkel.. 1 1 
timmerman .............. 15 6 4 2 28 
-, ijzerwinkel . . ......... 1 1 
tinnegieter .... . . . ..... ... 4 J 2 9 
-, kantw. .............. 1 1 
translateur ............... 2 2 
turfrijder, tapnering . ..... 1 1 
turfschipper, tapnering .... 1 1 
vader (binnen) ........... 1 1 
vendumr., kamerbew ...... 1 
verfwinkel .. ..... ........ 2 
verver .... ... .......... .. 1 
-, glazenmaker ......... 1 
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viskoper .. ... ........... . 2 2 
vleeshouwer ............. 4 12 16 
- , kaarsenmaker ........ 1 1 
voerman • ••• 0.0 ••• ••• _0. 3 4 
voorlezer Port. j. kerk .0 •. 1 2 
vroedschap . . .. ..... .. . ... 1 
- , apotheker .. .......... 1 
- , wijnkoper ............ 1 
vroedvrouw ..... ........ . 2 
wagenmaker •• 0 ••••••• • 0, I 
wapensnijder .... . ........ 2 
warmoezier . ............. 1 
weesmeester '" ••••••• 0 • • 1 
wielmaker .0.0 ••• ••• ••••• 3 
- , grutter .0 .. • •.. ••. .. . 1 
winkelier .0 ••••••••••• 0 •• 4 4 
witwerker ••• • 0. , 0' •••••• 1 
wollenaaister .... ... ...... 3 2 5 
wolverver .0 .0 •••••••• 0 •• I 1 2 
wijnkoper •••••• 0 •• 0 ••••• 6 4 5 3 3 23 
wijntapper ... . .. . ... .. . . . 2 2 
ijzerkramer .0 .0 • . ••• ••• 0 . 2 1 I 6 
zadelmaker . 0 •• •• '0' •• _ 0. 6 1 2 1 10 
zegelklopper . . .. ......... 3 2 1 6 
zilversmid .. ....... .... .. . 6 1 2 11 
zout en zeepverkoper ..... 1 2 3 
-:-, kaarsenwinkel •••• • "0 1 
zwaardveger .. ... . . . .. .. .. 2 3 6 
zijdewinkel •••••• 0 .0 •• '0' 2 2 4 
zijdeverver .......... ... .. 2 1 4 
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B. Inkomens van / 4.000 en hoger 
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advocaat. . ... ............ 1 5 
advocaat-fiscaal .... .... ... 2 3 
agent ........ .. ...... ... 1 2 
apotheker ........... .. .. 1 
baljuw, bewindh. O.I.C. .. 1 
bankier ............. .. .. 2 
brouwer ... ..... . . ... ... . 1 
burgemeester .. .. .. ..... . 2 la 6 
commies ...... .......... 5 3 1 11 
controleur, landmeter ..... 1 
direeteur v. 's lands loterijen 1 
doctor medicinae ......... 1 
domeinraad ..... ... .. .... 1 
drukker v. d. overheid .. . 2 
fiscaal v. d. Generaliteit ... 1 
Gee. raad ter Admiraliteit. 1 
gedeputeerde . . . .......... 3b 5 
gouverneur te B. op. Z. ... 1 
griffier .... ... ... . . . .. . ... 2 2c 7 
hoogheemraad .... .... .... I 3 
ingenieur generaal .... .... I 
kapitein . ... ......... .... I 
klerk .. ... ......... . .... 4 
kolonel ........ ... ...... 2 
koopman ......... ....... Id 1 
kruidenier .... ........ ... 1 
lakenvvUikel ... .. ........ . 1 
leverancier v. regim. mont.. 2 2 
ontvanger .. , ...... . ... .. Ie 3 
- gen. v. Holland .. ..... 1/ 1 
pachter ., ..... .. ........ 1 
penningmr. ........ ... ... . I 1 
postmeester .............. 19l 3 
predikant .... ........ . . . . 1 
president v. div. colleges .. 1 2 Ih 4 
procureur •• •• •••• •••• • 0. 3 2 4 10 
professor anatomiae . ..... 1 
raadpensionaris van Holland Ii 1 
raadsheer . .... ......... .. 2 6 4 2 3 2 3 3k 25 
rekenmr. v. d. domeinen ... 1 1 
rentrneester . .... . . ... .. .. 1 
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...., 

ritmeester . . . . .... . .... . . 2 1 1 4 
schepen enz . .......... ... 1 1 1 3 
schout enz .. . . . . .... ..... 1 1 
secretaris ... . . .. .. .. . . ... 1 1 2 2 2 21 10 
solliciteur militair .... ..... 2 1 3 4 1 1 1 13 
thesaurier . ....... . ... .. . 1 1 1m 3 
vroedschap ... .. ..... . ... . 1 1 
wijnkoper . 0 ' 0 ' • • ••• •• ••• 1 1 
zilversmid .. . . . . . . . . . .. .. . 1 1 

a) 1 van f 450. b) 1 van f 450, 1 van f 500 en 1 van f 550. c) 1 van f 500 
en 1 van f 650. d) 1 van f 750. e) 1 van f 500. f) 1 van /1250. g) 1 van 
f 900. h) 1 van f 750. i) 1 van f 700. k) hierbij 1 van f 550. 1) 1 van f 450 
en 1 van f 600. m) 1 van f 750. 

8. AANTAL AANGESLAGENEN IN DE PERSONELE QUOTISATIE 1742, 
VERDEELD NAAR INKOMENSKLASSEN EN BEROEPEN, TE HAARLEM 

A. Inkomens tot f 4.000 

I{~ § ~ 8 ~ ~ 8 § 8 ~ 
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bO 
t<S {;;'--:- \0 eo ~ 

.,... eo .,... N ~ 0 ~ 
~ 0- - - N "" 

.,... ...., 
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aanplakker (stads) .. . . .... 1 
accijnsmeesteresse ... . ... . 1 
advocaat. . . . . . . .. ...... .. 1 
- , stoffenwinkel •••• • 0 ••• 1 
apotheker .0 • • • •• • 0 .0 . 0 • • 3 8 5 1 1 1 
- (stads) . 0 • •• 0 •• •• • • '. 0 1 
azijnmaker ............ .. 1 2 
baardrager •••• • • • •• • 0 • •• 1 
baas (loon), winkel ...... . 1 
bakker • • •••• ••• • • •••• • • 0 27 21 11 4 4 1 
banketbakker ••••••• •••• 0 2 1 
beddenmaakster ... . . . .... 1 
beesthouwer .... . . .. .. ... . 1 

I 

-; 

~ 

1 
1 
1 
1 

19 
1 
3 
1 
1 

68 
3 
1 
1 
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besteller ................. 2 2 
bewaarder v. d. scherpen 

zwaarde ............... I 1 
bezemmaker ............. 2 2 
bidder .................. 1 2 
bierdrager ............... I 1 
biersleder ................ 1 1 
blauwverver ............. 1 2 
blikslager ........ ...... .. 3 2 5 
bloemist .... ... '" ... . ... 3 3 2 9 
blokemakersbaas ... . . .. .. 1 1 
bode .................... 3 3 9 
- (reizende) ... ...... ... I 1 
boekbinder ............... 1 
boekdrukker ............. 1 1 2 
boekhouder .. .. . .. . .. . ... 2 3 3 2 2 13 
boekverkoper ..... ....... 2 1 3 
boekwinkel . .... ......... I 1 
bontjesfabrikeur .......... I 1 
- pakker . ........ . ... .. 2 2 
- reder ..... ... . .... ... I 3 
boomk:weker .... ... ..... . 1 
borstelmaker ............. 2 2 
boter- en appelkruier ... .. 1 1 
boter- en kaasverkoper .. .. 1 1 
boter- en kaasgrossier .. . .. 1 
brader of kok .... ... ..... 2 
brander ...... .. ...... .... 1 
- v. d. vaten . .... .. . . . . 1 1 
brandewijnverkoper ....... 1 1 
brandhoutverkoper .. . . .. .. 3 3 
briefbesteller . ... ..... .. .. 

I 

I 
brouwer . .. . . .. ... . .. .. . . 2 4 
burgemeester .. ........ . . 1 
chirurgijn ............... 12 8 22 
collecteur .... . ........... 2 2 
commies " .... . . .... .... 1 4 
- ter recherche ••••••• o. 1 
commissaris ............. 2 5 
confiturier ..... ... . . .. . .. 1 
conrector .. ; .. . . ......... 
contraroleur v. d. graf.tollen 
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dagloner ............ . ... 1 
damastreder ............. 1 
dansmeester •••••••• • 0. o. 1 
deurwaarder ............. 2 
dienaar der stad .......... 1 
doctor medicinae ......... 1 3 9 
drogist .................. 2 2 
-, koffie- en theeverk. ... 1 
drukker (stads) . .... . .... 1 3 
fabriek (stads onder) ... ... 1 1 
fabrikeur ....... . ........ 5 3 7 7 9 7 6 3 3 51 
- (Ianget) .............. 1 1 
- in zijden linten ....... 1 1 
- in zijden stoff en .. . ... 1 1 
flessier. .................. 4 4 
fruitverkoper .... ... .. ... 1 
garenbleker .............. 1 
-, lintwerker ............ 1 
garentwijnder ... ....... . .. 2 2 7 
- verver ................ 1 
- en wolverver ••••••• 0, 1 
- en kousenwinkel. ...... 1 
- en lintwinkel •.•• • •• o. 1 
Gecommitteerde raad . .. .. 1 
gistverkoper . . ...... .. .. . 1 1 
glazenmaker ............. 7 5 12 
-, verver ............... 2 2 
gommer ...... .. .... . .... 1 1 2 
gouddraadspinner • •• •• '0 , 1 2 3 
goud en zilverkashouder .. 1 
goudsmid, stoffenwinkel .. 1 
grafmaker ............... I 1 1 
grossier . . . ........... .. . 15 2 4 21 
- in $terke drank .•. . ' 0' 3 1 4 . 
- , tabakswinkel ..... ... . 1 1 
-, tapper . . .... ..... .... 1 1 
grosseerder in goud of zilver 1 
grutter .. . ...... . ... ... .. 7 10 
-, zout en zeepgrossier ... 1 
haarsnijder ... ... ........ 1 1 
handelaar (joods) ........ 2 3 
havenmeester .. . ... , ..... 1 1 
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herbergier . .... . . . .... . . . . 3 4 7 
hoedenkramer ... ..... .. . I I 3 
hoedenmaker . ... .. . . .... 2 2 
hoedenstolfeerder . ..... . . . 2 3 
- , kousenwinkel .. ... .... 1 I 
hoefsmid .. . . ... . .•• • •. o. 1 2 3 
horiogemaker . . .. . .... . . . 3 I 4 
hospes ... ........... . .. .. I I 2 
houtkoper ... . ... .. . ... . . I 2 2 7 
houtkramer . .. ... . . . . . .. . 4 4 
impostmeester ... . .. ... . . I 
inbrenger ....... ..... . ... 3 3 
juwelier .. . . . .. . . . . . .. . . . . 1 2 
kaarsenmaker . . . ... .. . . . . 2 5 
-, kommenijhouder . . .. .. 1 
kaas- en botergrossier • • 0. 1 
kaaskoper .• • ..•••.. . . • 0. 1 
kalkmeetster • • •• • •• •. .. o. I 1 
kammenmaker . .. ... .. ... 1 2 
kantmaker (gewezen) .. .... 1 1 
kantoorbediende ......... 9 10 
-, kommenijhouder .... .. I 1 
kantoorknecht .... .. .. .. . 2 2 
kantverkoper .... . ..... . . I 1 
kantwinkel ... . .. . . . .... . I I 
kapitein •• • • •••••• • ••• • 0. 3 
kassier i. d. B.v.L. 0 • • •••• I 
kastelein .......... .. . . . . 2 3 
kastenmaker . . .... . .. .. . . 1 
katoenwinkel . .. . . . . . , . o. 3 5 
katoenen garenverkoper ... I 
kerkbewaarder (7) • •• •• '0' 1 
keurmeester v. d. eetbare 

waren .. . .. . .. ... . . .... 1 
keurslijfmaker .... . .... . . 1 2 
kleerbleker . . ..... .. .. .. . 1 1 
kleermaker ... ... . . ...... 8 2 12 
k1erk . . . . . . .. . . .... . .. .. 1 1 3 
klokkesteller (stads) .. . . .. 1 
knecht. ... . . .. . .. . .. .. . .. 1 1 
- (meester) . ... ..... . ... 1 1 
knopenmaker ... . . .. . . . .. 6 7 
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- , hoedenstoffeerder 
koehouder . . . . . . . .. .. . . . . II 4 15 
koekenbakker . . . .. ... . . . . 6 7 2 15 
koffie- en theewinkel . . ... 6 3 IO 
koffieschenker ..... .. . . .. I 
kolonel ... .. .... .... ... . 1 
kommenij .0 . • • ••••••• • .. 6 6 
koopman . . . . . . . ..... . ... 2 5 2 7 4 5 3 4 2 34 
- in garens ....... .. . ... 1 1 
- in linten .. . . . ... .... . 1 
- in witte linten ........ . 2 
-in zijden linten .. ... .. 1 
- in ruw lijnwaad ..... . . 1 
- in tabak '" , •• •• •• • • 0 1 
- , makelaar . . . . .... .... 1 
koopvrouw .... . .. . ... . .. 2 4 
- in zijden linten ... ... . 1 2 
koperslager ... . . . . .. . . . . . 3 3 2 9 
korendrager ....... . .... . 1 1 
- , winkelier . .. ... ... .. . 1 1 
koster ..... ... . . ... ..... . 4 4 
kousenwinkel. .. ... . . . . ... 3 4 
krankbezoeker .. ......... . 1 1 
kruidenier . . ..... . . . .... . 4 3 2 2 11 
- , keurmr. v.d. eetb. w . . . . 1 
kuiper .... . . . .... ..... . . 6 3 9 
kunstschilder . .. .. .. . . ... 2 1 3 
laken- en stoffenwinkel. . .. I 3 
Iakenverkoper . . .. .. .. .. .. 1 
leertouwer . .. . .. ...... '" 1 
leerverkoper . . ....... . .. .. 1 
leraar • . ••. . • •• • .••••. '0' 3 
lettergieter .... . ..... .. ... 1 
linnenpriseerder ... .. .. ... 1 1 
linnenwinkel ... . . . . .. .... 1 1 
- , katoenwinkel .. . . .. ' " 2 2 
- , sits-, katoenwinkel . • 0. I I 
- , makelaar .. . .. . ... ... 1 
lintgommer . ... .. .. . . .. . . 1 1 
lintwerker . . ....... ..... .. 2 2 
lintwinkel (witte garen) ... I 1 
logement . . ... .. . .. .. .. .. 1 
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loodgieter . ... ....... . . .. 9 2 2 IS 
- , tinnegieter .... .. ..... 1 1 
luitenant ... .... . .. .. .. . . I I 
lijnwaadpakker .. . .. . .. . .. 2 I 6 
makelaar ... . .. . .. . .. ... . 3 2 8 
- in garens ... ....... ... 1 
- in lijnwaden ' " . . . . ... 1 2 
mandenmaker .. ... . .. ... . 1 2 
messenmaker .. . . ...... .. 1 2 

. metselaar . .. . ... . .... . . . . 6 8 

- (stads), steenkoper ... . I 
- , steenkoper , ....... .. . I I 
moeder (binnen) ...... . . . 2 2 
molenaar ...... .. .... . . .. 6 5 12 
- (verf) ... .. . ...... . . .. 1 
nachtwerker . . .... .. . .... 1 I 
neurenburgerwinkel .... . .. 1 1 
noder ter begrafenis . .... . 3 5 
noodhulp . . . . ... . ..... . .. 2 2 
notaris . . ... .. ' " . .. .. ... I 4 
-, procureur ... .. . . ..... 2 
officiant .... .... . ...... . . 1 
officier der stad .......... I 
oliemaker (medicinale) .. . . 2 
ornroeper (stads) .. .. . . . . . I 
ontvanger . . . .... .... . . .. I 
organist .. . . .. .... .. . . . . . 2 
pachter ... . .. ... . . .. .. . . 3 3 
- v.d. as en vuilnis ... . . 1 
patroonmaker ... . . . .. ... . 2 3 
- , fabrikeur ... ... . . .... 1 
persoon (3e in de B.v.L.) .. . 2 2 
poelier ... .... .. ..... ... . 2 3 
porseleinwinkel .. . . .. ... . 1 
portier ... ... .. . . .. ... . .. 2 2 
postmeester . .. . .. ... .. . .. 2 
pottenbakker ... . ........ 2 2 
praeceptor v.d. Lat. school. 1 1 

- , boekverkoper ... .. . .. I 
predikant .... . .. .... . .... 2 3 8 
priester •. .. .. ..•••• •. . o . 3 4 8 
proponent .. . . . . . . . ... . . . 1 
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provoost .... .. . . .. .... .. 2 2 
pijpenbrander ••••••••• '0' J J 
raad, enz . . .... . . .. ... .. . 2 5 
rector .. ................. J 
rietmaker . .. ...... . .. ... . 3 3 
rijglijfmaker .. .... . ... ... 2 2 

saaiverver ..... .......... 1 
sajetverver ... . . .. .. .. .... J 1 
scheepbreker ........ .... . 3 3 
scheepmaker ........... .. 2 3 
scheepsslijter ... .... . .. . .. 4 I 5 
schepen of oudschepen .. . . 4 
schepen, brouwer .. .. .... 2 

schietspoolmaker . ..... . .. . 1 1 

- , grossier in sterke drank 1 1 

schilder . ....... .... .. ... 2 2 4 

- , verver • •• •••• •• •••• o. J 1 
schipper . . . . .... .. . . ..... 15 2 20 
- , kommenij .. .... .. .. .. J J 
- , makelaar .. ...... .... J 
- , steenkoper .. . ........ 1 

- , winkel ..... ...... .... 1 1 
schippersknecht. ... . .... .. 1 1 2 
schoonmaker . . .. . ........ 14 2 16 
sehooimeester .... .. ... ... 7 2 9 
sehout, enz . ...... .. ... .. 2 3 
secretaris ...... .. .... .. .. 2 4 
sits- en katoenwinkel .. . .. 1 2 

smalwever · .............. 1 1 

smid .••••.••••... . •• .. o. 10 2 13 

solliciteur · ... .... .... ... 2 2 
spekkoper · ....... ..... .. 2 2 
speksiager · ... ......... .. I I 
spiegeimaker ........ . . ... 1 J 
staimeester ....... ... .... 1 3 4 

- , voorman ... ....... ... 1 i 
steenhouwer ...... ..... ... 1 

-, steenkoper ...... ..... 1 
steenkoper .... . ... ....... 3 2 6 

steller ••• ••• •••••• ••••• o ' 5 5 
stoffenwinkel .... .... ,.,. 1 1 

- , katoonwinkel .. . .... .. 1 1 
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bO '" . 1';i :: 00 
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-, lakenwinkel .......... 1 
stratenmakersbaas ..... .. . 1 
suikerbakker . . . . . . . . . . . . . 1 
tabakverkoper ........... 8 
-, zijdeverver ........ ... 1 
tamboer (opper) . . ....... 1 
tapper............... . .. 6 
-, tabakverkoper ..... . . . 
-, tuinman ............. . 
theeverkoper .. ......... . . 
timmerman . . ..... . ...... 26 
- (scheeps). . . . . . . . . . . . . . 1 
tinnegieter . . . ........... . 
touwwinkel .. .... ...... .. 3 
-, sajetwinkel .... .. .... . 
tuinder .. ..... ... . ...... . 
turfverkoper ............ . 
-, hoedenverkoper ..... . 
twijnder ................. 6 
-, stoff en winkel .... .... . 
twijndersloonbaas ..... . . . 2 
twijnderskecht, houtwinkel. 1 
uitdrager ................ 3 
vader (binnen) ........ ... 6 
varkensschouwer ......... . 
verver.... ...... ......... 2 
- (huis) .. .... .. ........ 1 
-, glazenmaker ......... 2 
-, klompenmaker ..... . . 1 
vendumeester ...... ...... . 
-, schipper . ..... .... .. . . 
viskoper . . . ....... ...... . 
visser.. ..... ... .......... 2 
vleeshouwer ............. 5 
voorzanger . . ...... ...... 2 
-, koster ............... 1 
waaiermaker .. . ... ...... . 1 
wagenmaker .......... . .. 2 
wapensnijder . . . . . . . . . . . . . 1 
warmoezier ... ... . ...... . 
werkbaas in garen .. . ... . 
wever, koster ........... . 
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1 
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1 
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wieldraaier • ••••••• 0 ••••• 3 3 
winkelier • • 0 ••••••••••••• 30 12 6 48 
witverver •• •••••••• 0 ••••• 1 1 
witwerker ........ .. ..... 1 1 
wolperser ..... . ..... . .... 1 1 
wolverver, winkelier ... .. . 1 
wolwasser ................ 1 1 
wijnkoper ............ . .. 3 6 3 3 1& 
-, zaadverkoper ...... ... 1 1 
wijnpeiler ., ............. 1 
wijnroeier ...... . ...... .. 1 1 
wijntapper ............... 1 1 
ijzerkramer . ... . ......... 3 2 2 7 
zaadverk., fiessierster ..... 1 
zadelmaker .............. 6 6 
zandverkoper ............. 1 I 
zeepzieder .... . ... ....... 2 :> 
zeilmaker .... ..... ....... 2 3 
zilversmid . .... . . . ........ 5 2 7 
- , kashouder ..... ...... 4 3 7 
zoutgrossier ............. 1 
- , zeepgrossier •••• • ..• 0. I I 
zout- en zeepkramer. ..... 2 2 
zwaardveger (stads) ... ... 1 I 
zijdenlintfabrikeur ••••• • 0. 1 
- werker ............... 2 2 
zijdetwijnder .... ...... . .. I 

I 
3-

zijdeverver ............... 2 4 3 4 13 
zijdewerker ............. . 2 1 

I I 
:> 

-, tabakswinkel ......... I 1 
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B. Inkomens van f 4.000 en hoger 
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0 8 0 

I- 00 V) V) 
c:l I:l. .... N ...., ...., 
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burgemeester ............ 1 
doctor medicinae ......... 1 
fabrikeur .0 .•.•..••••••.• 1 2 2 1 
-in zijden stoff en ...... 1 
klerk ter adm. v. A'dam 1 
koopman .... ... ......... 1 3 1 2 2 4a 
landdrost ................ 1 
lintfabrikeur ............. 1 
ontvanger ............... 2 1 
pachter ................. 1 
priester ................. 1 
raad, enz . • •• 0 ••••••••• o. 3 2 2 4 1 
schepen en oudschepen .... 1 

I schout enz. . . . ..... ...... 1 
secretaris .0 •••••••••••••• 1 1 
- , postmeester ........... 1 

a) Hierbij 1 van f 450, 1 van f 500 en 1 van f 1.000. 

9. AANTAL AANGESLAGENEN IN DE PERSONELE QUOTISATIE 1742, 
VERDEELD NAAR INKOMENSKLASSEN EN BEROEPEN, TE HOORN 

A. Inkomens tot f 4.000 
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advocaat. ................ 1 
apotheker ............... 4 1 
artilleriemr., opzichter v. d. 

turf ................... 1 
bakker .................. 12 
- (wittebrood) ........... ; 3 
banketbakker ·· .. ········1 1 

1 

1 beddenwinkel ............ 1 
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blokemaker .. . . . ....... . . 
bode...... . ... . . . .. . ... . 2 
boekdrukker . . . . . . . . . . . . . 2 
boekhouder . . . . . . . . . . . . . . 1 
boekverkoper .... ... ..... 2 
boendermaker . .. ... .. ... 1 
boerenwinkel ... . ...... . . 3 
boterkoper, schipper . .. . .. 1 
-, wijnkoper . . ...... ... . 
boxenmaker .......... ... 1 
brouwer .. .. ............ . 1 
burgemeester enz. . ... . .. . 
- (oud), bewindh. O.I.C .. 
<:hirurgijn . ....... . ... . . . 7 
collecteur : .. .. . .. ... .... . 
commandeur ... . ..... . . . . 
commies .. .. . ....... . . .. 2 
-, makelaar, vendumr . .. . 
commies ter recherche . . . . 
commiesfiscaal ... ... .... . 
commisso (oud), keldermr. 

O.I.C .... . . . ......... . 
-, koperslager .. ... .... . 
concierge ... ... .... . ... . . 
controll. cony . .. . . . .. ... . 
deurwaarder, tapper . .... . 
deurw., klerk, not., proc. 
doctor med. ... . ........ . 2 
-, collecteur . ... . . . . ... . 
-, wijnkoper . . .... . .. .. . 
equipagemr. . .. .... . . . .. . 
grutter . .... . .... .. ..... . 4 
goudsmid . . . . .... .. ... .. 2 
goud- en zilversmid .. . ... . 
herbergier ... . ..... . ..... . 
houtkoper . ...... .. .. ... . 
-, kousenw ..... . ...... . 
huidenkoper ..... . . . .. . . . 
kaarsenmakersw. .. ....... 1 
kaaskoper . . . ... . .. . ... . . 4 
-, kruideniersw. .. ....... 1 
kaas- en leerkoper .. .. .. . 
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kaaskoper, makelaar ..... 1 
kamerbewaarder .0 •••••• . 1 
kapitein ter zee • •.• •••. 0. 1 
kashoudster Ld. Bank ..... I 
kastelein ...... ......... . I 
k1eermaker .............. I 
k1erk .... .. .. ... ...... .. 3 5 
- (onder) ..... . ... .... .. 1 
koekenbakker ............ I 1 
koffie- en theewinkel ...... 4 4 
koffie- en ijzerkoper . .. ... 1 
koffieschenker ... .. ...... 1 
-, herbergier . . .......... 1 
kok, coJlecteur ........... 1 1 
kompas- en zeilmaker ..... 1 1 
koopman ........ .... . .. . 2 2 2 3 12 
koopm. in wijnen en granen 1 
koopvrouw ..... ......... 2 
koperslager .. . ........... I 
koster '.' ....... ... ...... . I 
kousen en hoedenw .... '" 1 I 
kruidenier .... ...... ... .. 2 4 
kruidlezer, koffiew. ..... .. 1 
- , winkelier .. .... .. ... . I 1 
kuiper . .. .. ..... .. .... . . 2 2 
lakenwinkel . .... ... . .... . 2 4 
laken- en stoffenw . . . . .... 1 
landmeter, winkelier ...... 1 
leerkoper ............ . .. . 1 
leerJooier, winkelier ... ... 1 
linnenwinkel .. ...... ... .. 2 3 
- , kaarsenmaker ..... .. . 1 1 
makelaar ................ 1 2 3 
-, kaaskoper ........... I 
-, koffieschenker .... .... 1 
mastenmaker ••• 0 •••• •• •• 1 
metselaarsbaas •• •• 0 •••••• 2 15 
molenaar ......... .. ... .. 1 3 5 
muntmeester (oud) ....... 1 
notaris, bode . ......... . . . 1 
-, procureur .... . ....... 1 
- , mak., kruiden. ....... I 
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- , soll. mil. ••••••• 0 ••• 0 1 
pachter • ••••••••••••••• 0 2 4 
- , wijnkoper ... . ........ 1 
pensionaris ............... 1 
praeceptor ............... 1 1 
predikant .... ............ 2 3 
priester (rooms) ... ....... 2 3 
raad, eoz . • •••••••• •• • •• 0 4 
rector .0 • ••••• • •• • ••••••• 1 
rijglijfmaker .. ... ........ 1 
schepen, eoz .............. 1 2 
schepen (oud), eoz . • 0 •••• 2 5 
- , apotheker . ..... .. .... I 

- , collecteur ............ 2 2 
-, notaris, collecteur .... I 
-, not., coll., dir. v. d. zeep-

ziederij ................ 1 
- , rentenier ............. 1 
-, winkelier ............ 1 
schipper (oud) •••••••••• 0 2 2 2 6 
schilder .0 ••• • ••••••••• 0. I 1 
schrijver ......... ... ..... I 
secretaris, eoz . • 0 •••••••• 0 2 3 
sitsen- en linnenwinkel .. .. I 
sloper .... .. . ...... . .... . 1 I 
smid . 0 •••••••••• • •••• ' .0 2 3 
steenkoper ... .... ........ 5 5 
-, koffie- en theewinkel .. I 
steenweger . ... ........... 1 
stoff en winkel ......... .. . 2 3 
suikerbakker, collecteur ... I 
tabakswinkel ......... .. .. 3 5 
tapnering ................ I I 
teerkoper ................ 2 2 
timmerman ••••••••••••• 0 1 2 
-, (scheeps) ............. 2 4 
touwkoper ............... I 1 
vendumeester. .. . .... .. ... I 
verver, glazenrnaker ....... 2 2 
vlaswinkel ••••••••• •••• 0. I 
vleeshouwer ... .......... 5 5 
volkhouder ............. . 1 1 
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waagmeester . . ... . .. .... . 
wagenmakersbaas ..... .. . 
winkelier ...... . ...... . . . 
wolkoper, linnenw. .... ... I 
wijnkoper ... . . . ... ...... 7 5 2 
wijn- en houtkramer . . .. . I 
ijzerwinkel . . . . . . . . . . . . . . . I 
-, houtkoper .. . . . . . . . . . 
-, klokjesmaker . . ... . .. . 
-, tabakswinkel . .. .... . . I 
zadelmaker ..... . ... .. . . . 2 
zeilmaker . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
zilversmid. . . . . . . . . . . . . . . . I 
-, tabakswinkel . . ...... . I 
zoutketerij .............. . 

B. Inkomens van f 4.000 en hoger 

I . .; § 8 § § § § § ~~ on 

~~ ~ ~ vi 10 r..: oci '" ..... 
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'" ";j .~ on ~ ~ ~ $ 0 

~ r- oo 
fa Co - - -as ..... 

bewindhebber OJ.C. ..... 
brigadier, collecteur .. . .. . I 
burgemeester . .... .... .. . 
-, bewindh. O.I.C. . .. ... 1 2 
doctor medicinae . ... ... I 
notaris, procureur . ... . .. I 
pensionaris ...... . ... ..... 1 
raad enz . .. .. . ...... ... .. 3 1 
schepen (oud) enz . . . ... . . 1 
- , wijnroeier ...... .. .... I 
schout (hoof d), waardijn v. 

d. Munt ...... .. . ... , . I 
secretaris enz . .... .. ... . . I I 

a) I van f 850. 
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10. AANTAL AANGESLAGENEN IN DE PERSONELE QUOTISATIE 1742, 
VERDEELD NAAR INKOMENSKLASSEN EN BEROEPEN, TE LEIDEN 

A. Inkomens tot f 4.000 

I~'~ § 8 8 § ~ 8 § 8 § 8 
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~,.101 ..... , - M M .... ..-i 
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~ I 
~ 

u;'; \0 00 N or. 00 or. N ~ 0 ~ 
~ Q, - - - N .... or. 

..... 

advocaat. .... .... . .... ... 1 1 3 
apotbeker ............... 5 6 6 5 2 2 1 29 
- (stads), stofjeswinkel ... 1 1 
appelkruier, winkelier . .... 1 I 
baaidrapier ..... ... ... ... 5 5 
baggermolenbaas, asbaas .. 1 1 
bakker .................. 59 10 12 3 84 
-, dekenvoller ... ....... 1 1 
banketbakker ........ ... . 2 
baljuw v. d. greinhal ... .. I 
- (subst) v. Rijnland .... 1 
beddenwinkel ............ 4 
-, deurwaarder .... ..... 1 
beeldhouwer .. ....... .... 1 
besteller ................. 1 
bezemmaker ........ ..... 1 
bibliothecaris ..... ... .... 1 
bidder .. ...... ...... .... 1 1 
-, bikk10pper ........... 1 1 
-, gildeknecht .......... 1 1 
-, glazenmaker ..... .... 1 1 
-, knopenmaker ... ... .. 1 1 
biertapper ...... . ...... .. 2 2 5 
bierverkoper ............. 4 4 
-, tabakverkoper ........ 1 1 
bikklopper .............. 1 1 
bleker ................... 3 4 
blikslager . . .. ..... . ...... 2 3 
bode .................... 2 9 2 14 
boekbinder . .... ... ....... 1 1 
boekdrukker ............. 1 2 
boekenbeschrijver ........ 1 1 
boekhouder .. . ........... 4 2 2 8 
boekverkoper ............ to 3 9 5 30 
-, knecht v. d. Lat. school 1 1 
boekwinkel ...... ... .. ... 1 
boelhuismeester .. ... ...... I 
boezeldrapier ............ 2 3 
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-, kruidenier . ... ..... . . 
boezemnaker . . . ........ . . 
bontwerker .. . . ... ... . . . . 
border. ... ..... . .. . . . ... . 
borstelmaker . . ... ... . . .. . 
boter- en kaasverk. . .. .. . 
bouwman . .. . . . ........ . 
brander ... . . . .. . .... .... . 
brandewijntapper . . . . . . . . . 1 
- verkoper .......... .. . 21 4 
brandhoutverkoper. . . . . . . . 1 
brouwer . ... . .. . . .... .. . . 
-, verver .... . ... . . . ... . 
burgemeester (oud) . . ... . . 
cathechiseermr., bidder . . . 1 
chirurgijn .. . . . . .. . ... .. . 9 3 
- (stads) ...... ....... .. 
-, winkelier .. . . .. . .. . . . 
collecteur .... . ... .. . . . .. . 
commies .... .. ........ .. 
commissaris ... ..... . . .. . 3 2 
commissionnair . . . ....... 1 
concierge v. h. stadhuis . ... 1 
courantier . . . ....... .. .. . 
dansmeester .. .... . . ..... 2 
dekendrapier . . . . . . • . . . . . . 5 2 
-, winkelier .. . . ..... . . . 
dekenfabrikeur .... ... . . . . 
dekenverver . ... . . ... . .. . 
diender, brandew. verk .. . . 
-, winkelier .. ......... . 
directeur v. d. posterij . . . . 
doctor rnedicinae .. . ... .. . 
doctor (stads) . . . . . .... . . . 
doctor filosophiae .... . .. . 
draadmaker .... . . ..... . . 
draaier .. ........... ..... 2 
-, winkelier . .. .... .. ... 1 
drapier . ... . . . . .. . .. . .... 2 
- (rokjes) ........ . . .... 2 2 
-, Iinnenwinkel ... .. . . . . 
droger .. .. .... . ...... .. . 
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00 

2 
2 
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1 
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2 

2 
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1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
1 

27 
1 

3 13 
1 
1 
1 

15 
4 
1 
2 
1 
7 
6 
1 
1 
2 

18 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2 12 
3 
1 
1 
2 
1 
3 
4 



218 DE BEROEPSSTRUCTUUR DE VAN BEVOLKING 
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\0 00 N on 00 on N ~ 0 ~ ..... ..... N '" on ....., 

drogist ... .. ... ......... . 1 
droogscheerder .. .. .... ... 1 1 
-, brandew. verk. ..... .. 1 1 
- , kaaswinkel . .... . .... . 1 1 
- , spekverkoper ... ... .. . 1 1 
- , vaantje ..... .......... 1 1 
-, vettewarier . . .. .. .. ... 1 1 
-, winkelier ..... ....... 1 1 
drukker, winkelier . . ... . .. 1 
drukkersknecht, tabakverk. 1 
entenier .... ............. 1 
fabrikeur ••••• 0 ; • •••••• •• 3 2 4 11 
- in baai. ..... ... ... . .. 1 1 
-in boezels ... ...... ... 1 1 
-in greinen .. ... .. ... .. 3 3 1 2 3 1 14 
- in lakens .. .... .. ..... 2 2 1 8 
-in stoff en ......... .. . 2 2 
- in vlagdoeken .... .... . 1 
-, lakenwinkel ......... . 1 
factoor in lakens ..... . ... 1 
friseerder •••• ••• •• ••• 0 •• • 1 1 
garentwijnder ...... ..... . 1 3 

, verver ..... . ... .... .. 2 2 
- , winkelier ...... .... .. 1 
garen en zijdeverver ... .. . 1 
garenwinkel .... .. .. ... .. 1 
gedist. wateren verkoper .. 1 1 
glazenmaker ....... ... ... 5 5 
- , verver .... .. ....... .. 2 3 
goudslager, biersteker .... . 1 
goudsmid .. .. ... .. .... .. 3 
goud- en zilversmid .. .. . .. 1 
gouverneur . . .. .. .. . . . .. .. .} 1 
graankoper . .. ..... .... .. 2 
grafmaker, herbergier .... . 1 1 
greindrapier ... ......... . 1 3 8 
greindroger .......... .... 2 2 
greinier ... .......... . .. . 2 1 2 1 7 
greinreder .. .. . . ... .. .. . .. 2 2 2 6 
greinverver ....... ... .. .. 1 1 
greinwever, kruidenier . . . . . 1 
- , neurenb. winkel. . .. . .. 1 
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.s~ r- oo "! tr'! .,., tr'! 
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grossier in gedist. wateren 1 1 
grutter . -.... . . .. ........ 4 6 7 4 2 23 
herbergier. . . . ..... . . .... . 7 5 2 14 

- , commissaris ., . .. .. .. . 1 

- , melkverkoper .... .... 1 

- , schipper ... ... . . . ..... 1 
hoedenwinkel · . .. . .. .... . 1 2 3 
hoedenstoffeerder . . . . . . ... 1 2 
hoenderverkoper •• •• •• ' 0 ' 1 1 
horlogemaker '0 •• ••• •• • •• 1 2 

hovenier .... ... ......... 1 1 

huizenkoper ...... .... ... 1 
huurkoetsier ' 0' • ••• •••• • • 2 4 
impostmeester •••• • • •• , 0 , 1 
inbrenger v. d. B.v.L ..... . 1 I 
instrumentmaker ... ... .. . . 1 I 

juwelier. .... .. . . . .... . . .. 2 2 
kaardenmaker ... ........ 5 6 
kaardenzetter . ....... .... . 1 1 

kaarsenmaker • • •••••••• 0. 3 3 7 

- , giazenmaker ......... 1 1 
kaasdoekreedster . .... ... . 1 1 
kaaswinkel .0 • • ••• • • • • •• • 1 4 5 

- , kommenijwinkel . .... . 1 2 
kabinetwerker . ... .. . .. . . . 1 1 

kaianderij . . ... . . ... .... . 1 2 

kalkbrander .... ... ...... 1 

kamerbewaarder .. .. ..... 2 
kapitein ... .... . . ... . .... 4 
-, koopman . .. ... . . .. .. . 1 
kapitein ter zee . .. .. . .. .. 2 
kassier enz .... . . .. ....... 2 

kastelein enz. . . . ......... 1 3 

katoenwinkel ... . .... ... . 5 2 8 

keurmeester v. d. vis .... . 1 1 

keurslijfmaker ...... .. .. . 3 1 4 
kleermaker . . .. , . ...... . . 10 1 12 
kierk .. ••••••.•• .. ••.• 0. 9 2 2 15 

klinker, portier '0' • • 0 • • • • 1 1 

klopje . . . .... ...... . . .... i 

knecht. ... . . . .. .. . ..... . . 4 7 

knopenmaker · ..... . . .. . . 2 
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kockinjemaker .. ...... .. .. 1 1 
koehouder .. .. .. . . ....... 1 
kJompenmaker, leerverk. .. 1 1 
koekenbakker ............ 14 3 17 
koffieschenker ........... 2 3 
- winkel ............... 7 3 11 
koffie- eo theewinkel ...... 4 4 
kok ............ . .. .. .... 3 5 
kolkruimer .. ............ 1 
kommenijwinkel ....... . .. 6 2 9 
- , smid ............. ,., 1 
koopman .. ........ ...... 2 3 5 2 15 
-in granen ...... ...... 1 
-in lakens .. ....... .. .. I 
- in pondegoed ......... I 
-in wol. ............... 1 
- in st. drank en laken 1 
- , wijnverkoper ......... 1 
koopvrouw .... .... .. . ... 4 
-in gedist. wateren ... .. 1 I 
koordewerkersbaas ....... 1 1 
koperslager ... ........... 2 2 2 7 
korenmeter ... ........... 1 1 
koster eoz .. . . . ... .. ...... I 3 5 
kousenfabrikeur .. ........ I 2 
kousenreder •••••••••• 0 •• 2 3 
kousenwinkel. .. . .. ...... 3 2 7 
kraanwerker ............. 2 2 
kramerswinkel (fr.) ....... I 
krankbezoeker ......... ... 1 I 
kruidenier .......... ..... 17 2 4 2 26 
- , banketbakker ........ I 2 
- , winkelier ... ...... ... I 
kuiper .0· ...•... . .. , .. . . 5 5 
kunstschilder , • ••• 0 ••••• • I 
lakenbereider .. ......... . 2 3 
lakendrapier .. .. ......... 3 3 4 2 14 
- , makelaar in obI. ..... I I 
lakenfabrikeur ... ... ... 0. 2 3 3 2 II 
lakenperser .. .. .... .... .. 1 3 
lakenverver .............. 2 5 
lakenwerker •• 0 • • 0 • •••• • • 2 2 



OER HOLLANDSE STEMHEBBENDE STEOEN 221 

I{~ § 8 8 ~ ~ 8 § 8 ~ 8 
r-- 00 "'l on on 

~:S " - N N .., ...; OJ 
oS .... 

/lI) ~ 
oS 
u; .~ 10 00 ::::! on 00 on N ~ 0 fi I': c:>. - - N .., on 

~ " 
lakenwever, brandew.verk . . 1 1 
lakenwinkel .. ...... . ..... 1 I 
landmeter . .... ....... .. . 1 
lector ...... ... .... ... ... I I 
ledikantmaker . .. ...... .. 2 1 3 
leerbereider .. ........ . ... 1 1 
linnenwerker . ... .. . .. .. .. I I 
linnenwinkel ........ . .... 2 I 4 
lintier . . ...... .. ... . ..... 1 2 3 
loodgieter ............... 7 7 
luitenant . .... .. ..... ... . I 2 
lijmzieder ............... I 
lijndraaier .. .... ..... . ... 1 
makelaar ... .. .... .. .... . 1 
- , winkelier .... . . ... .. . 1 
maliemeester . .. .... . .. ... 1 
mandemaker ............. 2 2 
marktmeester enz . . ...... . 1 1 
melkboer · ... . .•.. ... .. o. 3 2 6 
messenmaker .......... . . 1 I 
metselaar ...... .. ..... .. . 19 3 3 25 
- , rooimeester .......... 1 1 
molenaar ... .. .... . ..... . 2 2 5 
- (koren) . .. .... ........ 8 2 11 
- (mout) . .. .... ........ 1 1 3 
- (run) ................. 1 
- (verf) ... . . .. ... ... ... 1 
molverkoper .. . ........ . . 1 
muziekmeester ............ 3 2 5 
negotiant ............. .. . I 2 
notaris, klerk . . .......... 2 4 
-, makelaar ... ......... 1 
-, procureur •••• 0 ••• •••• 4 
oesterverkoper ............ 2 
oliekoper · ............... 1 
ontvanger ............... 2 4 
ordinarishouder .......... 1 
organist .0 ••••••••• • ••••• I 1 
orgelmaker ............... 1 1 
overman · . ... ..... . ..... I 2 
pachter . 0 •..•••••• • ••••• I 2 4 
papierverkoper ....... .... 2 2 4 
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pastoor '0' ••• • •••••••••• 1 
pedel v. d. Univ. • •••.• 0. 2 
perkamentmaker •••••••• 0 2 4 
peller ........ . ........... 1 
peltier . 0 •• 0 •••• •• •••• ,0, 1 
pensverkoper .0 ••• •••• •• • 2 2 
perser .... ......... ...... 2 4 
pikeur ••••• •••• • ••••••• 0 1 
plaatsnijder ••••• '. 0 ••• 0 •• 2 
porseleinverkoper ........ I I 
portier ....... ........... 6 6 
praeceptor .. ............. I 2 
- , garentwijnder 0 •••• 0 o. 1 
predikant .. ... ........... 2 2 2 3 11 
priester • • •••• •• 0 •••• • ••• 1 2 5 
procureur ..... .... .. .... 1 
professor .0 •••••••• 0 ••• ·0 4 2 5 14 
prorector ..... ........... 1 1 
pruikenmaker . .... ... ... 10 2 13 
raad enz ..... ............ 3 3 8 
rector .0 ••• •• •••• ••• ••• •• 1 
repetitor ••••••• • 0.0.0 •• 0 2 4 
rietmaker ..... .. ... ...... 1 2 
roermaker ...... .. ....... 2 2 
roodverver ..... ... ...... 1 
ruiItlers baas ............. I 
silaiarapier ..... . ... .. .. . 2 
sajetgreinreder, kousenreder 1 
sajetreder ......... . .. . .. . 1 
sajetwinkel ••••••• 0 •••••• I 
-, dekendrapier •• • •••• 0' I 
schaarmaker .... .... . .... 2 
schaftmeesteresse in het Sta-

tencollege .. ... .. .. .... 1 
scheepmaker .0 •••••.••••• 2 3 
schermmeester .... .... ... 1. 
sChilder •. .••••• •• ••••• 0. 2 
-, verver ........ ....... I 
schilder (klad) . ..... .. . ... 1 I 
schipper .. ... ....... . .... 12 5 3 21 
- , grossier in brandewijn 1 
- , winkelier . 0 .•••••••• • 2 3 
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- , ijzerwinkel ••••••• • 0 o. I 
schoenmaker ....... .. .. . . 5 2 7 
schoolmeester .. .. .. ...... 3 2 I 6 
schout enz. .. ..... ..... .. 3 5 
schrobbelaar ... .. ... . ... . I 
- , spinner ... .... .. .. .. . I 
schrijver ...... .. ... ... .. -: . 6 6 
secretaris ••• • •• ••••• • 0 ••• 2 3 7 
smid ••• • ••• • ••• ••• ••• •• 0 6 2 9 
snuifwinkel .. .... .. . ..... I I 
spekslager . ... . ..... . .. .. 7 8 
spinnersbaas ............. 2 2 
stedeh. v. d. baljuw (gewezen) I 1 
steenhouwer . ........ . .... 3 3 
stoelenmaker .0 ........ . . 3 3 
stoff en winkel ' 0' •••••••• • 4 2 8 
stovenmaker .0 ••••••• 0' •• I 1 
student ................ .. 2 7 
studentenhouder ......... 3 3 
suikerbakker ............. 1 4 
taalmeester ... ............ 3 1 4 
tabakverkoper '0' •• 0 ••••• 6 2 3 12 
- , wollen garenwink. .... I I 
tafelhouder ..... .... ..... I I 
laPper .................. 4 4 
tcfller op een molen, brande-

wijnverkoper . ... . ...... 1 1 
thee- en linnenwinkel ... .. 1 1 
thee- en stijfselwinkel ..... 1 1 
timrnerman ........ . ..... 34 5 3 2 44 
tinnegieter ............. .. 2 I I 5 
toJlenaar ••• • • •••••• 0 • • o. I 1 
trasmaler, brandew.verk. .. 1 1 
qijpwever . 0.0 .•• ••• ..• 0. 1 1 
tuinman ........ .. ..... . . 2 2· 

, vettewarier ••••• 0 • • ' 0. 1 1 
tl,lrfboer en winkelier ..... 1 2 
turf drager, vaantjeshouder 1 1 
turftonster ........... . . .. 1 
~wijnder . 0 •• 0.0.0 •• 0 ••• o. 3 3 
t!itdrager ••••• •• •• •• • 0 ••• 2 2 
vaandoekreder . . . . .... .... 1 
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vaantjeshouder .. . . ....... 14 2 18 
vader (binnen) ..... ...... 3 2 5 
veertigraad enz. .... ... .. . 2 2 4 
vellenploter . . . . . .... ... .. 2 2 4 10 
verver .. . ... . . .. ....... .. 2 3 
- , glazenmaker ......... 5" 5 
vettewarier •••• ••• •• • . • 0. 3 2 5 
vetweider . .... ..... ..... . 1 · 1 
visafslager . ..... ........ . 1 1 
visverkoper .... .. .... .. .. 1 1 
vIeeshouwer . ..... ... ... . 6 6 2 10 24 
voerman ., .. .. .. .. .... .. 2 2 
voerman, melkboer ... ... . 1 
voorlezer, bidder .. . ..... . 1 
vroedschap enz . •• 0 ••• • •• • 1 
vroedvrouw . ..... .... . . .. 1 
waagmeester .. ...... ... " 1 
- , makelaar ....... ... " 1 
wachtmeester . ........... 2 
-, kruidenier .. ... ... . .. 1 
wagenmaker ... .. .. . .. . .. 2 2 
warmoezier .. .... .... ... . 12 13 
wieldraaier ... ... ..... ... 1 1 
winkelier ...... ... .. ... .. 25 5 32 
witwerker ..... . .... . .... 2 3 5 
wolkammer . . .... ... .. ... 5 1 6 
-, winkelier .. .... .. .... 2 
wolkoper ........ .. .. .... 2 5 
wollengarenreder .. ... .... 2 
wolscheider ... . .. .. .. . ... 3 
wolverver ... .. ........ .. 1 
wijnkoper .............. . 4 3 3 2 16 
-, leerverkoper .. . ..... . . 1 1 
wijnroeier ... .. .. ... ... .. 1 
wijn- en molsteker . .. .... 1 
wijntapper ..... .. . ... .... 1 
wijnwerker ....... . ... ... 2 2 
-, vaantjeshouder • •••• o. 1 1 
-, winkelier .. ... .. .. ... 2 2 
ijzerkoper ... ..... . .. .. .. 3 6 
zaadwinkel .... ... ....... 1 
zadelmaker . •• ••• • • •• • • 0. 2 
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zeemtouwer ... . ...... .... 2 1 1 
zeepzieder . .. .. . . . .. . .... 
zeilmaker ....... .... . . ... 1 1 
zilversmid . . ... ........ . .. 8 2 2 1 1 1 
zoetemelkverkoper .. . ... .. 1 1 
zoutevisverkoper .. ... . . .. 1 
zwaardveger ... ... . . .. . . .. 1 
zwartverver . ... .... .. .... 1 
zijdenlakenwinkel .... .... 1 .. 
zijdeverver . ..... ...... ... 1 

B. Inkomens van f 4.000 en hoger 

I{~ § 8 § § § § § Vl 
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...... 

co 
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Vl ~ ~ ~ g 0 

~ t- oo - -...... 

baljuw v. Oegstgeest . . . . . 
boekverkoper ... . . ...... . 
drapier . ...... ...... .. . . . . 
fabrikeur in lakens . .. .... 2 
griffier der stad . ........ . 
kalkbrander .. . . ...... .. . 
kapitein ... . . ... .. . .. . .. . 
-, koopman .. .... .... .. . 
kapitein ter zee .. . . .. ... . 
kerkmr. v.d. hoofdkerken . 
koopman ..... ...... . . ... 2 
- in lakens . ..... ..... . . 
koopvrouw . .. ....... ... . 
korenkoper ... .. ... .. ... . 
lakenverver . ......... . ... 2 
muntmeester- generaal .. . . 
negotiant ... . . . .. .... ... . 
ontvanger .... . .. ... . . .. . 
pachter~ wijnkoper . .. . .. . 
pensionaris .. .. ...... . ... . 
postmeester . . . . . . . . . . . . . . I 1 
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8 § Vl 
N ,.; 

~ 0 
Vl 

1 

1 

§ § 
0 ~ -
0 8 Vl 
N M 

8 
Vl 
,.; 

g 

1 

§ 
.,j. -
0 
Vl 
M 

Z25 

~ 
0 

E-< 
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1 

la 5 
1 

Ib 1 
1 
3 
1 

le 1 
1 
1 
1 
1 

15 
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0 8 0 r-- 00 .,.., .,.., - - - - M .... .... ..... 
predikant . ....... ..... ... 1 1 1 3 
professor ................ 1 1 1 3 
raad, enz. .. ...... ....... 3 4 1 1 1 1 Id 11 
secretaris .. . .... ... ...... 1 2 1 4 
veertigraad, enz .......... . 2 2 2 1 1 8 
vroedschap, enz ........... 2e 2 
wolkoper ................ 1 1 

a) 1 van/500. b) 1 van/400. c) 1 van/500. d) 1 van/450. e) 1 van/450. 

11. AANTAL AANOESLAOENEN IN DE PERSONELE QUOTISATIE 1742, 
VERDEELD NAAR INKOMENSKLASSEN EN BEROEPEN, TE MEDEMBLIK 
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afslager v. d. vis ......... 1 
bakker, stadsomroeper ... . 1 
bode, collecteur .......... 1 
boekwinkel .............. 1 
boer .................... 1 
brouwer . ...... .. ........ 1 1 1 
burgemeester, enz . ....... 1 2 3a 

, koopman in granen ... Ib 
-, koopman in wijnen ... 1 
-, contrawaardijn van de 

Munt ..... ............ 1 
chirurgijn, lakenwinkel .. . . 1 
colI. comms .............. 1 
commies ................ 1 
control; v. d. conv . ... .. . 1 
deurwaarder, schoenm. ... 1 
doctor med. (stads) . ..... 1 
doct. med., ijz.erwinkel ... 1 
drukker (stads), kleiweger. 1 

] 
~ 

1 
1 
1 
1 
1 
3 
6 
1 
1 

1 
1 
J 
1 
1 
1 
1 
1 
J 
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Ig '~ § ~ 8 ~ ~ 8 ~ 00 on 
Gl,.!ool .... ,...; N co .S ..... 
co 
«l 
].~ 00 co N on 00 on N .... N M 
~ 0. ..... 

gadermeester . . .. .. .. . ... . 
glazenmaker, verver ... . . . . 
grutter . .. .. . . ..... ... . . . 
-, boer . . .... ......... . 
herbergier. . . . . . . . . . . . . . . . 2 
-, boer ...... ...... .. . . 
houtkoper ....... .. . .. .. . 
impostmeester . .. . .. .. .. . 
-, koopm. in wijnen ... . 
kapitein ter zee ..... ... . . 
kashoudster .... ........ . 
kastelein ........... .... . 
koekenbakker . ...... .. .. . 
koopman ......... .. : ... . 
- in hout ... . .. ... . ... . 
- in tabak, schoenm .... . 
- in wijnen, kaarsenm ... . 
- in ijzer . . . .. ..... ... . . 
kruidenier .... .. ..... ... . 3 
lakenwinkel . . . . . . . . . . . . . . I 
leerlooier ..... . .... . .. . . . 
loodgieter ... . ...... . ... . 
meter v. d. schepen ..... . 
molenaar . .... . . . . . .... .. 3 
muntmeester .. ..... .... . . 
notaris, B.v.L ... . . . ..... . 
-, collecteur .......... . . 
-, deurwaarder . .. .. . .. . 
priester .. ........... . .. . 
raad, apotheker .... . .... . 
raad, baljuw . . ... ...... . . 
-, koopman in wijnen .. . 
-, smid . .. ..... . .. . ... . 
schipper .......... . . .. .. . 
slachter ..... . .... . .. ... . 
stempelsnijder, winkelier... I 
timmerman . .. . .... . .... . 2 
-, wijnkoper . . . . . . . . . . . . 1 
- (scheeps)........ .. . . .. 1 
verver, glazenmaker.... ... I 
wagenmaker .. ...... . . . .. I 
wijnkoper . . . . . . .... .. .. . 
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I 
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I· . .; § 8 8 § 8 8 § 8 § 8 ~ . 
~~ " 00 <'i "1 on on 

~:S ....., .... .... .... N <'i '" '" "j 
0/) ~ 
<IS a'-:- 10 00 ~ on 00 on N ~ 0 ~ .... .... N '" on 
~ 0. ....., 

wijnverk., collectrice ...... 1 1 
ijzerwUikel ......... .. .... 1 1 
zeilrnaker ........ . . . ... .. 1 1 1 3 
zilversmid ..... .. ......... 1 I 1 

a) 2 van f90. b) 1 van f 90. c) 1 van f 120. d) 1 van f 90. 

12. AANTAL AANGESLAGENEN IN DE PERSONELE QUOTISATIE 1742, 
VERDEELD NAAR INKOMENSKLASSEN EN BEROEPEN, TE MONNIKENDAM 

.. ...; 
§ ~ 8 ~ ~ s~ 00 

~:S ....., .... 

~ 
] '; 10 00 N on 00 .... .... .... 
~ 0. ....., 

baanman ... . ............ 1 
bakker . . ...... .. .. ... ... 2 
Bank v. leninghouder .... . 
bode, deurwaarder ....... 1 
boer .................... 4 
boterkoper .... . ......... 1 
-, bakker, bode, deurw... 1 
-, rentenhaler . .... ... .. . 
brouwer ................ . 
burgemeester ........... . 
-, apotheker ..... ...... . 1 
-, hoogheemraad . ... ... . 
-", ontv., bew. O.I.C. . .. . 
- (oud), koopman ..... . 
chirurgijn .. .... ... .... . . 
collecteur .. .... . ........ . 
commies ter recherche . .. . 
doctor med .. ... ........ . 
grutter ...... .. . .. ... .. . . 
hospes, wijnkoper .... .. . . 
houtkoper ... ... .... .... . 
kapitein ....... . ....... . . 
kastelein in de Doelen .. , 

8 ~ 8 
"1 on 

N <'i 

.,... N ~ N '" 

2 

3 

~ 
'" 

0 
on 

8 
"1 
'" 

~ 

os 
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~ 

1 
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1 
1 
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1 
1 
1 
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1 
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1 
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koopman .. ... . .... .. .... 2 
koperslager . . .. . . . . .. ... . 
lakenwinkel .. . . . .. ... . . . . 
leerlooier . ... .. . . . . .. ... . 
loodgieter, leidekker . . .. . . 
metselaar .......... . . ... . 
molenaar . . .. .. . . .. ... . . . 
notaris, commies .. .. . ... . 
officier, baljuw ... . . . .. . . . 
paardenkoper, boer .. .. . . 
pachter, winkelier .. .... . . 
predikant . ......... .... . . 
procureur, notaris . . . . . .. . 
raad, enz . ...... .. ..... .. 
schipper . . . . . .. . . . . .. . .. . 5 
schoolmr., voorzanger .... . 
schout (subst.) .. .. ... . .. . 
schuitenmaker . . .. . .. .... 2 
secretaris . . .... . . ... ... .. 
-, notaris, wijnkoper .. .. . 
-, thes., not., heemr. -.. . . 
-, wijnkoper ....... . . .. . 
timmerman (scheeps) . . ... . 
timmermansknecht ... ... . 
vleeshouwer . . . . . . .. . .. . . 
warmoezier .. . . . .... .... . 
winkelier .. . .. .. .. . . .... . 
wijnkoper . .. ... . . .. . . . . . 
wijn- en boterk., kaarsenm. 
zeepzieder .. ........ ... .. 
zilversmid . ... . .. ... . ... . . 
zijdeverver .... .. ........ . I 

.,., - 00 - o .,., 
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a) 1 van f 90. b) 1 van f 75. e) 1 van f 90. d) 1 van f 90 en 1 van f 350. 
e) 1 van f 90. 
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13. AANTAL AANOESLAOENEN IN DE PERSONELE QUOTISATIE 1742, 
VERDEELD NAAR INKOMENSKLASSEN EN BEROEPEN, TE PURMEREND 

I{~ § ~ 8 ~ i~ 
00 

...., 

co I ~.~ \0 00 ~ ~ 
~ Q. ...., 

bakker . .. . .. . .... ..... . . 2 2 
-, vetweider ... . .. .. .... . 
b~nijder ......... . ... . 
bode, winkelier . ........ . 
boterkoper ........ .. .... 1 
boekhouder . . . . . . . . . . . . . . 1 
boer . .. . ............. ... 1 
brouwer .. . ...... . ...... . 
burgemeester, wijnkoper .. 
-, lakenwinkel ......... . 
-, penningmr. . ........ . 
- (oud) .. . . ...... ... .. . 2 
-, apotbeker . .... . .. ... . 
-, koopman . . .... . . ... . . 
-, houtkoper .. . ....... . 
chirurgijn .......... ... . . 
collecteur . .. ..... . ...... . 
doctor medicinae . .... .. . . 
gorter . . .... .... . ... .... . 
-, vetweider .......... .. . 
herbergier. . . . . . . . . . . . . . . . 3 
-, voerman .. .... ... ... . 
hoedenmaker . ... ... .... . 
hoedenwinkel . . . . ... .... . 
hoefsmid .. ... .. ........ . 
hoofdofficier, baljuw ... . . 
houtkoper ..... .... .... . . 
huisman, warmoezier ... . . 
kaarsenmaker .. . . . . . . . . . . 1 
kaaskoper .... . ..... . ... . 1 
kaas- en boterkoper . . . . . . 1 
- wijnkoper .. ... . ...... 1 
kassier B.v.L ... . .... . . . . . 
kasteleines stadsherberg . . . 
knecht (meester) v. d. kruit-

molen .. ....... . . . .... . 
koehouder .... . . . ...... . . 
koekenbakker . . . . .. . . . ... 2 
koopman .. . . . ... . ... . .. . 

~ 8 § 
"'! - <'i 

00 '" N - N "" 

2 

8 
'" N 

~ 

2 

2 
1 

2 

~ 
"" 

0 .,.. 

8 
"'! 
"" 

~ 

~ 
~ 

6 
I 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
I 
1 
1 
5 
1 

la 2 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
2 
3 



DER HOLLANDSE STEMHEBBENDE STEDEN 231 

I{~ § ~ 8 ~ ~ 8 ~ 8 ~ 8 
00 "! on on 

~:S " 
M ~ ..... ..; 

! t>O os • 1'; \Q 00 ~ on 00 on M ~ ~ ~ -- -- M ..... 130. " 
-, assuradeur ........... 1 
-, azijnmaker, zoutkeet .. 1 
koopman in wol ........• · 1 1 
landmeter ..... ... ... .... 1 
loodgieter, Ieidekker ...... 1 
metselaar, koopm. in kalk. 1 
-, steenkoper ........... 1 2 
molenaar . .... ........... 2 2 
- (cement- en mosterd-) .. 1 1 
notaris, procureur .. . .. ... 2 2 
paardenkoper, vetweider .. . 1 2 
pachter ..... .... .. ..... . 2 2 
pensionaris . ...... . ....... 1 
perkamentsnijder .... ... . . 1 
predikant ............ . ... 1 2 
priester ................. 1 
schepen . ................. 1 1 
-, apotheker . ... .... .. .. 1 
-, brouwer, koopman ... Ib 1 
-, houtkoper ........... 1 
- (oud), doctor med ..... 1 
-, wijnk., tegelbakker ... 1 
schipper . .. .............. 2 
sehoenmaker ............. 1 
schoolhouder (fr. kost-) . .. I- I 
schuitenmaker . . ... ..... . 1 
secretaris ................ 2 
tabakswinkel ............. 2 
tapper .................. 1 
timmerman .............. 2 3 
verver, glazenmaker ....... 1 1 
vetweider ... .... .. ....... 1 2 3 
vleeshouwer ............. 2 1 3 
voerman ................ 1 1 
wagenmaker ............. 1 1 
warmoezier .............. 1 1 
winkelier ..... ........... S 3 11 
-, kaarsenmaker ........ 1 
-, mosterdmaler ....... . 1 
-, schoolmeester .. .... .. 1 
wolkoper, schoenmaker ... 1 
wijnkoper ............... 3 
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I{~ § 8 .~ ~ ~ 8 ~ 8 ~ 8 
r- "1 on "1 

~:S ..., - - - N N M M -;; 
~ 
0 

co r< 
'" - . ...; IC 00 .~ on 00 on N ~ 0 ~ ~ . - - N M on 
~ 0- ..., 

- , winkelier .... ........ I I 
ijzerkoper •• • •• •• •••• 0.0. I I 
zadelmaker .... .......... I I 2 
zeepzieder ................ Ie 1 
zeilmaker . •. . . ..... ... ... 1 I 
zilversmid ............ .... 1 2 3 

a) I van f 90. b) I van f 200. e) I vanf 90. 

14. AANTAL AANGBSLAGBNBN IN DE PERSONBLE QUOTISATIB 1742, 
VERDBELD NAAR INKOMENSKLASSEN EN BEROEPEN, TB ROTTERDAM 

A: Inkomens tot f 4.000 

I{~ 
I 

§ 18 § ~ 8 ~ 8 8 ~j~ I~:s 
00 "l "1 . I "1 ..., - - .... N N M M i 

0 co r< 
'" l~ IC 00 N on 00 on N ~ 0 ~ - - - N M on ..., 

aardewerkwinkel (Delfts) .. 2 2 1 5 
- (Keuls) ............... 1 I 
advocaat ................. I 1 2 4 
afslager v. d. vis, theewinkel 1 I 
agent v. Engeland ........ 1 1 
- v. Frankrijk .......... 1 1 
apotheker . . . - ............ 2 2 1 3 1 9 
azijnkoper ............... 1 1 
azijnmaker ............... 2 2 4 
bakker .................. 43 18 8 8 1 1 79 
-, katoenwinkel ......... 1 I 
balansenwinkel ........... 2 2 
baleinkoper .............. 1 1 
banketbakker ............ 2 3 1 6 
-, mantelverhuurder ..... I 1 
barbier (franse) .... . ...... I 1 
beddenwinkel .......... .. 9 3 1 2 I 16 
-, notaris . .. ......... .. I I 
bediende in de Bank v. L. I I 
- v. d. impost meester .. I 1 
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00 

lJc;eldhouwer .... .... ..... 3 
beenhouwer ............. 7 
helener in de Bank v. L. 
bestelmeester ........... . 
bidder .......... . ..... .. 3 
-, kamerhew. v. d. W. bank 
-, rouwwinkel .......... 1 
-, winkelier ... .. .. ... . . 1 
bierwinkel . .............. 1 1 
blauwverver ....... . ..... 2 1 
bleker . ........... . . ..... 9 3 
blikslager . . . • . . . . . . . . . . . . 6 
blokmaker . . . . . . . . . . . . . . . 2 
bode. ................ ... 7 
-, winkelier ........... . 
-, wijnkoper ..... . .. .. . . 
boekbinder... .. ... . .... . . 1 
boekdrukker . . . . . . . . .. . . . 1 
boekhouder . . . . . . . . . . . . . . 9 2 
-, verb. bet makelaarsambt 
boekverkoper ........ . . . . 4 
bontwinkel .. . ... . ....... 2 
bootsman ....... ........ 1 
-, koffiewinkel . .... ..... 1 
borstelmaker . . . . . . . . . . . . . 7 3 
bouwman ............... 3 
bouwmeester ......... ... . 
brander. .... ... .. . ... .... 4 
-, koopman ... ... . .... . . 
brandewijnverkoper ..... . . 
breukmeester ...... .. ... . 
brouwer . ............ ... . 
-, azijnmaker .......... . 
-, fabriek v. Schieland .. 
brugopbaler ............ . 
cargadoor ..... .... ...... . 
catechiseermeester ....... . 
cbemist ................ . 
chirurgijn ...... ..... . ... 19 3 
cipier, kamerbewaarder ... . 
collecteur . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
commensaalhouder. . .. .. .. 2 
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.. -' I 
~ c:i. § 8 8 ~ ~ 8 § 8 ~ 8 

t"- oo "1 on on 
~~ ....... - - - N N M ..; 

~ . 
co ~ os 

l~ 
\Q 00 N on 00 on N ~ 0 f6 - - - N M on 
....... 

commies .. . ............. 1 4 1 2 8 
-, boekh.v.d. VV. bank .. . 1 1 
- , kassier VV.I.C .. .... . .. 1 1 
-, lakenwinkel . .. . . .. ... 1 1 
-, verb. bet makelaarsambt 1 1 
-, makel., schipper, theew. 1 -1 
- wegens Zeeland ....... 1 1 
- ter recherche .... . .... 7 1 8 
commissaris .... . ......... 2 3 1 1 7 
- , bode ............ .. ... 1 1 
-, katoenwinkel ........ . 1 1 
-, koffie-, theewinkel .... 1 1 
commissaris, makelaar ... . 1 1 
-, pasteibakker . . . ... ... 1 1 
commissionnair ... .. ..... 2 2 3 3 1 11 
-, kuivenmaakster ....... 1 1 
confiturier . ...... . .... . .. 3 2 2 1 8 
-, kruidenier . .. . . ... . .. 1 1 
conrector, katoenwinkel . .. 1 1 
courantier, drukker . . .. ... 1 1 
dansmeester . . .. . ...... .. 1 1 
dienaar ter begrafenis .... 1 1 
-v. d. kerk .. ... ...... . 1 1 
directeur v. d. potloodmolen 1 1 
distillateur . ..... .. ....... 6 4 2 12 
doctor medicinae .. .... . .. 2 2 3 2 1 4 2 4 1 21 
-, apotheker . ... . ..... .. 1 1 
draaier ... . ... .. ... ...... 1 1 2 
drogist .... . . ... . . . ...... 2 1 5 5 1 1 2 1 18 
droogscheerder .. .. ..... . . 2 1 3 
drukker v. h. klein zegel . . 1 1 
equipagemeester .......... 1 1 2 
erwten en bonenverkoper . . 1 1 1 2 5 
examinator v. d. stuurlieden 1 I 
exploitier v. b. Hof .... . .. 1 I 
- , mantelverk . ... ........ 1 1 
factoor . . .. ....... , ...... 1 1 2 
franse winkel ... . ........ 2 2 1 1 ' . 6 
fruitverkoper (Sp.) ........ 2 3 1 3 9 
galanteriewinkel ....... ... 1 1 
garenbleker . . . . . ...... . .. 1 . . 1 
garen- en bandwinkel .... I 2 2 1 1 7 
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-, commissaris ..... .... . 
garentwijnder. ........... . 
geelgieter ... . .... ... .. ... 1 
gistverkoper . ............ 2 
glaswinkel . ... . ......... . 
glazenmaker ....... .... . . 6 
-, kaarsenmaker . . ... ... 1 
-, verver ............... 1 
goudslager . . . . . . . . . . . . . . . 1 
groentenverkoper . . . . . . . . . 1 
grossier in tabak ........ . 
- in zout ......... .... . 
grutter ........ .. .. ... .. . 4 
hammenkoper .. . .... . .. . 
-, spekkoper ........ .. . 
handschoenmaker .... ... . 
haringkoper ............ . 
-, bokkingkoper .. ..... . 
harnasrnaker .. . .... ..... . 
havenrneester . . . . ... . .. . . 
hoedenrnaker ... . . . . .. ... 4 
horlogernaket . . .... ... ... 1 
houtkoper .. ..... .. .... . . 
houtwerkerswinkel .. ... .. . 
houtwinkel ... ... . . . .... . 
huurjachthouder . . . . . ... . 1 
huurkoetsier ...... . ...... 3 
inbrengster .............. 1 
juwelier. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
-, schipper ............. . 
kaarsenmaker .. . ........ . 
-, glazenmaker . . ...... . 
kaartenwinkel . . . . . . . . . . . . 1 
kaaswinkel .............. 4 
-, boterwinkel. ......... . 
-, kaarsenwinkel .... ... . 
kalanderrnaker ... . ...... . 
karnerbewaarder ........ . 
-, schipper, verfnegotie .. 
kantwinkel . . . . ... .. . . ... 2 
kapitein v. h. jacht v. Gee. R. 
- ter zee ...... . ....... . 
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- geweldige ............ . 
kassierv. d. Assurantiekamer 
- v. d. Bank v. L. ... . . . 
- v. d. W. Bank ... ... . . 
- v. d. O.I.C. . ..... . .. . 
kastelein v. d. Doelen ... . 
katoenwinkel .. . ....... . . 
keurmeester ... .... .. . .. . 
keurslijvenmaker ......... . 
kinderwinkel ............ . 

7 
2 
1 
1 

kleerkoper . . . . . . . . . . . . . . . 2 
kleermaker .............. 3 
klerk ........... . ..... .. 2 
klopje .... ........... .... 1 
knecht. . ....... . . . ....... 2 
- (meester) ......... ... . 4 
knopenmaker .... .. .... .. 2 
koekenbakker . . ..... .. . .. 14 
koffiebrander . .. ........ . 
koffiehuis .............. . 
koffieschenker .......... . 
koffie- en theewinkel. . . . .. 11 
kommenij ..... . . ...... .. 13 
kompassenwinkel . . . . . . . . . 1 
koopman ................ 1 
-, rafactiemeester .. . . .. . 
koopvrouw .. .. .... .. ... . 
koperslager . .. .. .... .... . 
korenkoper ........... .. . 
-, verh. v. h. mak. ambt. .. 
korenmeter ............. . 
-, bidder, commisso ... . . 
-, katoenwinkel .... .. .. . 
-, provoost ....... ..... . 
-, ijker en schipper ... . . 

2 
1 

3 

koster . . .. .... . . . ... . . .. . 1 
kousenwinkel. . . . . . . . . . . . . 6 
kramer (franse) . .. . . .... . . 
krankbezoeker ........... . 
kruidenier ............... 10 
-, raffinadeur . ...... . .. . 
-, waagkruier, jaagschipper 
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I . ..., 
~ Ii 5 
~~ 
OIl 
~ . "Eo; 
~ t:l. 

kruiken en flessenverk. ... 
kuiper .......... .... .... 
- logementhouder •••• o . , 
kurkensnijder •• • • • 0 •••••• 

laa~nmaker ............ 
akenperser .. .... ... ..... 
akenvvlllkel .. ............ 
eerkoper . .... . .......... 

leeriooier . .... ........ ... 
eertouvver . . .... . ...... .. 1 
Ii 
1 
1 
I 
I 
m 
m 

. nnenvvlllkel ..... .... .... 
ogement en ordinaris .... 
oodgieter .. . . . ... . . .. ... 
oodvvitmaker, schipper .... 
uitenant gevveldige ....... 

ajor (stads), brouvver ... 
akelaar ... ... .. .... .... 
, bode ............ ... .. 
, commissaris . .. .. .... 
, vvijnkoper ......... .. . 

(verhuurt het ambt) ... 
(huurder van het ambt). 

, katoenvvinkel ... .. .... 
, koffie- en theevvlllkel ... 
antelverk., tabaksvvlllkel m 

m 
mee 
me 
rnes 

attenvvlllkel ... . .. ...... 
1- en blomverk ........ 

lkboer ................ 
senmaker .... ... .. . . . 

, verh.het makelaarsambt. 
m etselaar ... ............. 

, houtkoper ........... 
, kousenvvinkel .. ..... .. 
, rooimeester .. ... . . ... 

m olenaar (koren) ........ 
(zaag) . ............... 

olverkoper ............. 
outmaker . . . . . . . . ~ . . . . . 
uzikant ... . ... ....... .. 

m 
m 
m 
n 
n 
n 

aaldenmaker . . .... ; ..... 
eurenburgervvinkel . ; ..... 
otaris ................. . 
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-, klerk ................ 1 
-, makelaar .... . ..... .. 1 
-, procureur .... ........ 2 2 6 
oesterwlllkel .............. 2 2 
olieslager ................ 2 2 
ontv. v. h. last- en veilgeld. 1 
opzichter v. d zoutkeet, 

keurmeester ... .... .... 1 1 
ordinaris ................. 3 2 7 
organist ... . ... .... .. .... 2 3 
pachter ... .. .... ....... . 2 
pakhuismr. v. d. O.I.C. .. 2 2 
papierkoper .... .... . .... 2 
parfumwlllkel ............ 2 
pasteibakker ...... .... ... 2 
pastoor ... .. . . .. ........ 2 
pennenwinkel ............ 1 
perser .............. .. ... 2 2 
poelierswlllkel ....... ..... 3 3 
pondgaarder ............. 2 4 10 
- (huurder van het ambt) 5 3 9 
porseleinwinkel . ...... ... 2 2 7 
-, schipper, korenmeter .. 1 
portier, peiler .. . ... ...... 1 
- , tapper . .... .. .... .... 1 
-, tonnetjesbr •........... 1 
pottenbakker .... .. ... ... 1 1 
praeceptor ........ ... .. . . 1 1 3 
predikant . .. ...... . ...... 2 4 4 2 16 
priester ..... .... ... ..... 2 
provoost ................ 1 1 
pruikenmaker .... ........ 3 3 6 
-, zijn broer horlogemaker 1 
-, logementhouder ..... . 1 
-, huurder v. h. bodeambt 1 
peiler ... . ........... . .. .. 1 
pijpenbrander ........... . 1 
raad, vroedschap ......... 1 
-, -, ontv . ............ 1 
rafactiemeester ..........• 2 2 
....:., makelaar ............ 1 1 
raffinadeur ... ... ... ..... 2 3 2 4 3 2 2 3 22 
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rector, professor ......... 1 
reder, convooiloper ....... 1 
-, makelaar ... ..... . ... 1 
-, slepersambt ....... .... 1 
rentmr. v. SChieland . .. . . . 1 
rokkenwinkel (engelse) .... 1 
rooimeester .............. 1 
-, timmerman, houtkoper. 1 
runmaker ... . . .... ..... . 1 
sajetwinkel .. . ........... 1 
schavenmaker ............ 2 1 4 
scheepsslijter ........... .. 1 2 
schepen, commies ........ 1 
-, koopman .... ...... ... 1 
schepen (oud) . . ......... 3 
-, brouwer .............. 1 
-, koopman .... ..... .... 1. 
-, seer. v. Kral. ... .. .. . 1 
schilder ... .... ...... . ... 1 2 6 
- (fijn) . .. ... ... . ..... .. 2 2 
- (klad) ...... .. ........ 4 S 
schipper .............. .. . 2 3 
-, reder ....... ..... .... 1 
- op A'dam ........ ... . 2 4 8 
schipper op A'dam en den 

Bosch ................ . 1 
-, makelaar ••••••••• '0' 1 
schipper op Antwerpen ... 2 
schipper op Breda, koffiew. 1 
-, kommenij .... .. . . .... 1 
schipper op Brussel ...... 3 3 
- op Delft, huurder v. h. 

jacht .................. 1 
- op Dord. en den Haag . . 2 
- op Duinkerken ....... 1 
- op Gouda ............ 1 
- op den Haag ......... 1 
- op Haarlem ........... 2 2 
- op den Bosch ........ 1 
- op den Bosch en Delft .. I 
- op Leiden ............ 2 
- op Middelburg . . ..... 2 2 
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--, linnenw. ., I 
- op Oostende ... ..... . . 1 
- op Schiedam ......... 1 
- op Smyrna ........... 1 
- op 0.1. .............. 5 
- op 't Adm. jacht .... . 1 2 
--, kommenij ......... I I 
- op 't 0.1. jacht . .... . . I I 
- op het Prinsejacht .... I I 
- op 't jacht v.d. R. v. St .. 2 2 
..... (zee) . ... ............ .. 2 3 
- op een huurjacht ... .. I 1 
- (binnen), kommenij ... 1 1 
schoenmaker . . ..... .. ' .... 5 I 6 
schoolmeester ........... 3 3 6 
- , koffiewinkel ..... ... . . I I 
-, kommenij ............ 1 1-
- , voorlezer ............ I I 
- (franse) .. .... ... ..... I 1 
schoorsteenveger. nachtw ... I 1 
schout .................. 2 
- (onder), waterschout . .. 1 
- , theewinkel. .. ... . .. ... 1 
schrijfmeester • • • • ••••• ' 0. I I 
schrijnwerker ' 0 • •• ••••• •• 4 4 
schrijver ................. I I 
secretaris ................ 2 2 
-, notaris .............. 1 
- (subst.) ...... . ... ..... 1 
- (oud) ................ 1 
sIeper, kaaswinkel ........ I 1 
sluiswachter ... ...... .... I 1 
smid .... . ... .... . . ..... . 11 4 4 21 
snuiftabakwinkel .. ....... . I 1 
solliciteur .... .. .. .. . .. .. I 2 
spekslager ............... 4 5 
spiegelwinkel . .... ...... . 2 3 
stalmeester .............. 4 5 -

- , tapper .-............•. 1 
steenhoower: .. .. ... .... '" 2 
steenkoper .' .. , ........... 1 
sf{)eldraaier ........•... ;. ·1 l ' 
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stoelenzetster ..... . .. .. .. 3 
stoffenwinkel ... . ...... .. 3 3 
-, theewinkel........ .... 1 
stovenrnaker . . ... .. ...... 1 
stroop brander . ... . . ... . . . 
student ...... . ... . ... .. . . 
stuurman (0.1.) . .. ... .. .. 1 
tabakskoper .. . . . . .. . . . . . 15 8 
tapper ....... .. .. . .. . ... 22 6 
- (wijn) ................ 5 
-, cornrnissaris . . . . . .... . 
-, logementhouder ..... . 
-, makelaar ... .. . . . . .. . 
-, oesterwinkel ......... . 
tegelbakker ... .. . .. . . . . . . 
theewinkel .. .. .. .. .. .. .. . 2 
- , porseleinwinkel .. . . .. . 
timmerman .... ..... ..... 33 4 
-, katoenwinkel . . ... ... . 
- (scheeps) .. . . .. ... ... . . 
tinnegieter . . . . . . . . . . . . . . . 7 
touwkoper . . . . . . . . . . . . . . . 1 
tuinier .... .... .. ...... .. 
uitdrager . ......... .. . . .. 2 
uitroeper (stads), graanverk. 
vader (binnen) . . ..... . . .. 5 
verfkoper . . . . . .. . . . . . . . .. I 2 2 
versierster.. .. .. .. .. .. .. .. 1 
verver.. .. .... .. .. ....... 2 
victualiewinkel ...... . ... . 1 
vlaswinkel . .... ..... . . .. . 2 
vleeshouwer ... . . . . . ..... 2 
volkhouder .... ... .. .. ... 1 
vroedvrouw .. . .... .. .... . 
waagarbeider . . ... .... .. . 
-, kaaskoper . . . . .... .. . 
waagweger ............ .. 
wagenmaker ...... .. .. .. 3 
wantsnijder .. .... .. . . .... 4 2 
warmoezier . . . . . . . . . . . . . . 1 
wasster voor de jachten .. 
winkelier ..... ... .. .. .. . . 
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wisselaar (joods) .......... 5 3 8 
witwerker ...... ... ...... 3 1 5 2 1 12 
wijnkoper ............... 22 14 19 27 15 17 13 6 8 1 142 
- , commies, schipper op 

A'dam ••••• • •• 0 ••••••• 1 1 
- , deurwaarder ......... 1 1 
- , gedist. wat. verk. ..... 1 1 2 
- , tabakskoper .......... 1 1 
wijnroeier ........ .... ... 2 2 
ijker der schepen .0' ••• •• 1 1 
-v. h. vaatwerk • •• 0 •••• 1 1 
ijzerkoper (oud-) ... ... ... 1 1 1 1 4 
ijzerwinkel ............... 1 1 4 2 1 2 11 
zaadkoper .0 •••••• . ••• ••• 1 1 2 
zadelmaker ... ........... 1 1 2 
zeepzieder .. .... ......... 1 2 3 
zeilmaker ................ 5 2 2 1 2 1 1 14 
zerkenlichter ......... .... 1 1 
ziekentrooster . ... . ... .. . . 1 .. 1 
zilversmid . ... .... •. .. ... . 5 3 8 1 1 2 1 21 
- , kashouder ........ ... . 1 1 
zwaardveger . .. .... . ...... 

I 
1 1 

zijdewinkel ..... .. ....... 1 1 2 

B. Inkomens van f 4.000 en hoger 
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bewindhebber O.I.C. •••• 0 1 1 2 
boekhouder (onder) in de W. 

bank ............. . .... 1 1 
brouwer ................. 1 1 2 
burgemeester ............ 1 1 1 3 
-, bewindh. O.I.C. ...... 1 1 
- , contr. v. h. convooi. .. 1 1 
- , ontv. V. d. gem. midd . . . 1 I I 1 
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- (oud) ............. .. . 
-, raad en vroedschap .. . 
-, rentIn. v. d. kerk .... . 
chirurgijn . .... . .. .. .... . 
conurries generaal ........ . 
commissaris, oudschepen .. 
conurrissionnair ......... . 
doctor medicinae .. ...... . 
-, kruidmak. . ..... ... . . 
drogist ................. . 
-, koopman ............ . 
garentwijnder. ........... . 
haringkoper .... . ....... . 
houtkoper .... .... ... ... . 
impostmeester .. ... ..... . 
kassier v. d. W. bank .. . . 
klerk ter Adm., makelaar, 

schipper..... ...... . . . . 1 
koopman . ...... . .. . .... . 14 9 
-, klerk . . ........ .... . . 1 
-, zeepzieder .......... . 
koopvrouw ............. . 
makelaar .............. .. 
-, collecteur ........... . 
notaris ... ........ .. .. .. . 
pachter ......... .. . .. .. . 
-, vendumr., makelaar ... . 
predikant ............... . 
raad, bewindh. O.I.C . .. .. . 
-, pensionaris ......... . . 
-, oudschepen .... ...... . 
-, vroedschap .......... . 
-, -, bewindh. O.I.C. ., 
raadsheer i. h. Hof v. Hol-

land ............... .. . . 

2 10 2 2 4 
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1 
2 2 

raffinadeur . . ..... .. ..... 2 2 3 
schepen, koopman ...... . 
-, raffinadeur .......... . 
-, -, waagmr. . ....... . 
schepen (oud) . . . . . . . . . . 2 2 2 2 
-, conurries op het convooi 
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-, bewindh. O.I.C. . .... . Ie 2 
- , havenmeester .. ..... . . 
-, koopman..... ... .... . 2 2 
-, makelaar . .... . . .... . 
schout . .. .............. . 
secretaris ................ 1 2 
-, commissaris ......... . 
-, schipper op A'dam .. . 
touwkoper .. . .. . ... ..... . 
vias winkel ....... . . . . . . . . I 
wijnkoper ... . . . .. ....... 2 2 
zeepzieder ............... 1 

a) 1 van f 500. b) 1 van f 500. e) 1 van f 500. 

15. AANTAL AANGESLAGENEN IN DE PERSONELE QUOTISATffi 1742, 
VERDEELD NAAR INKOMENSKLASSEN EN BEROEPEN, TE SCHIEDAM 

apotheker .............. . 
-, brander ............. . 
bakker .................. 9 
-, brander . . . . . . . . . . . . . . 1 
baljuw, brander ......... . 
bank v. leninghouders ... . 
blokmaker .............. . 
bode, commies . . ........ . 
boekhouder ............. . 
bouwman, koopman in var-

kens . ..... ..... . . .... . 

8 
00 
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on .... 00 .... on 
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brander. . . . . . . . . . . . . .. . .. 18 10 4 4 3 3 
-, chirurgijn ... . . . . . . . . . 1 1 
-, distillateur... . . . . . . . . . 1 3 3 2 2 
-, grutter ............. . 
-, koopman.. . .... .. .... I 
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-, lakenwinkel ......... . 
-, metselaar. ........... . 
-, schipper ..... ..... ... . 
-, waterijker ...... . . .. . . 
brouwer, brander ........ . 
burgemeester . .. .... .... . 
-, brander ............. . 
-, heemr., baljuw .. . .... . 
- (oud) ............... . 
- (oud), brouwer, brander 
-, koopm. ontv. . ...... . 
chirurgijn .............. . 
commies ter recherche ... . 
collectrice .............. . 
commissaris ......... .. . . 
doctor medicinae ... ..... . 
-, brander .............. . 
drukker (stads) ....... . . . 
garen en bandwinkel. .... . 
gist- en tabakverk. . .. .. . . 
grutter . ... .. .. ......... . 
-, collecteur ........... . 
-, koopman .. . .... .. . . . . 
hoedenrnaker . , ......... . 
impostmeester ...... .. .. . 
kap. v. d. visserij . . . . . .. . 
koffiehuis ............. .. 
kommenij ...... ...... .. . 
koopman . . ..... ....... . . 
- in wijnen . ..... ..... . . 
-, brander ...... ...... . . 
koperslager ............. . 2 
koster, kraankind, korenm. 
kramerswinkel (fr.) .. . .. . . 
kuiper ................. . 
-, comm. in kolen ..... . 
lakenwinkel ............. . 
looier ......... .. . ...... . 
-, leerkoper ........... . 
makelaar ... ..... ... ... . . 
-, waam. waagmr .... . . . 
metselaar ... . .......... . . 
-, steenplaats .. ...... .. . 
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molenaar ... .......... .. . 1 
- (koren) ..... .. .. ... ... 1 
- (zaag) ................ 1 
notaris, procureur .. .. .... 2 2 
ontv. in den Bosch . ..... 1 
opreder ....... . . .. .... . . 3 
pachter ................. 1 
pensionaris ... ........ ... . Id I 
posterij . .... ... .. ....... I 
predikant ............. ... 3 
priester ................. 2 
raad ............ ... ..... 3e 5 

, brander ..... ... ...... 1 1 
- , commies ............. 1 
- , controleur ........... 1 
rector ......... . ......... 1 
reder, koopman . . ... ... .. I 
rentenierster; 3 zoutketen .. 1 
sajetwinkel ..... . . ....... 1 
schepen ...... ... ......... If 2 
schipper . ... . ............ 1 
schoenmaker ............ . 1 
- , bakker .............. I 
secretaris ................ 2 2 
smid • •••••••••••••••• 0 •• 2 3 
- , brander .. ............ 1 1 
suikerbakker .... ......... 1 
timmerman .............. 4 2 7 
- , brander .... .. ..... ... 2 2 
vader (binnen) ...... .. ... 1 I 
vleeshouwer • • •••• •• • • 0 •• 4 4 
wagenmaker ........ ..... 1 
witwerker, verver .. ...... . 1 
-, brander .............. 1 
wijnkoper ............... 1 
- , brander . ... ..... ..... 2 
-, kuiper ...... . ........ I 
ijzerwinkel ............... 1 
zeilmaker ................ I 
zilversmid .... ........ . ... 1 

a) 1 vanfl60. b) 1 vanf 140. c) 1 vanf90. d)l van 190. e) 3 van f75. 
f) 1 van I 120. 
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16. AANTAL AANGESLAGENEN IN DE PERSONELE QUOTISATIE 1742, 
VERD,EELD NAAR INKOMENSKLASSEN EN BEROEPEN, TE SCHOONHOVEN 
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co 
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..... 

baljuw ................... 
biller .................. 
bode .................... 
brander .................. 
brouwer ................. 2 
-, wijnkoper ............ 1 
burgemeester . ....... .... 1 2 
-, lakenwinkel .. . . .... .. 1 
-, med. doct. ........... 
-, ontv. .......... ...... 
- , schout ............... Ia 
commissaris v. 's Lands mag. I 
doct. med., electeur der stad 
drossaard ............... 
-, not., proc. .. ...... ... 
dijkgraaf ................. 1 
electeur, zilversmid ....... 1 
grutter ... ....... .. .. .... 2 
-, voerman ............. I 
hennepkoper ............. 2 
herbergier, bouwman ... . . 
impostmeester ........ .. . 
koekenbakker .. ... .... ... 
lakenwinkel ........ .... .. 2 
looier ................... 2 
metselaar ................ 1 
molenaar ... ... ...... .... 
olieslager .............. , I 
plaatsmajor. not., proc .... I 
postmeester .............. 1 
pottenbakker ...... .. .... 1 
predikant ................ 1 
raad .................... 2 
-, burg., schout . ... .... . 
-, goudsmid ............ 
- , wijnkoper ............ 
schipper ................. 
secretaris, doct. med . .... . 
timmerman .. ... . .. ... ... 2 
tinnegieter . . . . . . . . . . . . . . . 
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~ Q, ...., I I 
vleeshouwer ............. 

: I 
1 1 

vroedschap ............. .. 1 1 
winkelier .. .............. 3 

i I 
1 4 

wijnkoper ............... 1 
zilversmid ....... .. ....... 1 . I 1 

a) 1 van f 90. 



LEVENSBERICHTEN 

VAN IN 1947-1951 OVERLEDEN DONATEURS EN LEDEN 





HERMANUS VAN BEEK 

Rotterdam, 3 Augustus 1876 - Rotterdam, 22 Juni 1950 

Hermanus en Antonius Albertus van Beek werden op 3 Augustus 1876 
te Rotterdam geboren; zij waren afstammelingen van een Oud-Katholieke 
familie, oorspronkelijk afkomstig uit Amersfoort. Hun vader had in 1871 
te Rotterdam een groothandel in ruwe tabak opgericht, waarin zijn beide 
zoons hun loopbaan zouden vinden. 

Herman van Beek bezocht aanvankelijk het Gymnasium Erasmianum 
te Rotterdam, doch hij ging naderhand over naar de Handelsschool te 
Amsterdam, die hij evenals zijn tweelingbroor doorliep. De brooders kwa
men daama bij hun vader op kantoor; deze leertijd werd aangevuld door 
verblijven in Engeland en Duitsland. Reeds zeer spoedig kregen de twee 
jongemannen een verantwoordelijke taak, en het is zowel een bewijs van 
de vooruitziende blik van hun vader, als van de hoedanigheden der zoons, 
dat zij beide op 1 Januari 1900, dus op drieentwintigjarige leeftijd, door hun 
vader werden opgenomen als vennoten in de firma A. L. van Beek te Rotter
dam. 

De economische ontwikkeling van West-Europa, en in het bijzonder 
de blooi van de Duitse industrie, hadden een gunstige invlood op de con
sumptie van tabak. De productie van sigaren nam sferk toe, een ontwikke
ling die soms abrupte veranderingen in de tabaksmarkt ten gevolge had, 
doordat de smaak van het publiek omsloog naar bepaalde qualiteiten van 
tabak, kleuren van dekblad, enz. De twee begaafde en energieke broors 
slaagden er in, aanvankelijk onder leiding van hun vader, hun bedrijf snel 
te vergroten. Dit gaf meermalen aanleiding tot wrijving tussen hen en 
andere vakgenoten, daar de vooraanstaande huizen in de tabakshandel 
(die veelal in combinaties samenwerkten) zich scherp verdedigden tegen de 
zich snel ontwikkelende Rotterdamse firma. Naar mate deze haar eigen 
plaats in het eerste gelid had verworven werden deze tegenstellingen minder. 

Gedurende de periode 1896-1914 was het leven van Herman van Beek 
een onafgebroken reeks van stuwend werk. De lange en inspannende sei
zoenen der tabaksinschrijvingen te Amsterdam en Rotterdam werden af
gewisseld met veelvuldige buitenlandse reizen: op de inkoop volgde de 
verkoop. Meer dan thans hadden de leiders van een dergelijk bedrijf de 
gewoonte, zelf bij voortduring in persoonlijk contact met hun afnemers te 
zijn. Het grootste afzetgebied was Duitsland, waamaast Nederland, Belgie 
en Scandinavie van belang waren; voorts, meer dan tegenwoordig, de z.g. 
regielanden als Frankrijk, Oostenrijk, Hongarije, Roomenie, enz., waar 
toenmaals het verbruik van sigaren nog van aanmerkelijke omvang was. 

Inmiddels was het gebied van activiteit, waarop Herman van Beek zich 
bewoog, aanvankelijk voomamelijk tabak voor de sigaren- en kerfindustrie, 
uitgebreid. Omstreeks het begin van de 20ste eeuw nam de opkomst van de 
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sigarettenindustrie steeds markanter vorm aan; het was duidelijk, dat hier 
voor de Nederlandse koopman een ruim gebied open lag. Na een geleide
lijke voorbereiding werd de activiteit op dit terrein van zo veel belang, dat 
Herman van Beek, zijn mede-firmanten, alsmede zijn vertrouwde vrienden 
en medewerkers, de Heren Wachenheim uit Mannheim, tezamen een naam
loze vennootschap oprichtten, de Hollandsch Turksche Tabak Mij., ge
vestigd te Rotterdam. Dit bedrijf, dat weldra bijkantoren vestigde in Duits
land, Turkije, Griekenland en Bulgarije, ontwikkelde zich snel. Ondanks 
de wisselvallige gang van zaken op het gebied van Orientaalse sigaretten
tabak wist dit nieuwe bedrijf zich te handhaven en uit te breiden; het is 
heden ten dage het enige Nederlandse bedrijf op dit gebied, dat een voor
aanstaande plaats heeft verkregen en behouden. 

De jaren 1914-1918 brachten beroering en verandering, doch geen ver
mindering van activiteit voor Herman van Beek. De handel in tabak yond 
voortgang, zij het dan, dat de levering van tabak aan de centrale mogend
heden bezwaren ondervond. Op de kundigheden en energie van Herman 
van Beek werd thans een beroep gedaan in het algemeen belang van de 
Nederlandse tabakswereld, en bij gaf zijn medewerking gaarne in verschil
lende commissies van de N.0.T.1). 

De jaren, volgende op de wapenstilstand waren vol koortsachtige activi
teit. De nieuwe staten in Midden- en Oost-Europa hadden grote behoefte 
aan tabak, hetgeen aanleiding was voor Herman van Beek tot het maken 
van veelvuldige reizen naar deze landen, waarmede nauwe relaties werden 
aangeknoopt. Duitsland bleef, ondanks alles, een afzetgebied van uitnemend 
belang, zij het dat de voortschrijdende inflatie en de veelal chaotische toe
stand het werken in dit land uitermate moeilijk en gevaarlijk maakten. 
Dit geldt te meer, waar ook de tabak in deze na-oorlogse jaren sterke ups 
en downs doormaakte. 

De steeds groter wordende werkkring van de beide bedrijven maakte 
het vrijwel onmogelijk voor Herman en Anton van Beek, alles te omvatten, 
vooral nadat hun vader in 1917 was gestorven. Dit probleem werd op ge
lukkige wijze opgelost, toen hun vriend Otto Wachenheim zich bereid ver
klaarde, in 1922 mede-vennoot der firma A. L. van Beek te worden. Des te 
zwaarder was de slag, die Herman van Beek en zijn beide bedrijven trof, 
toen in Juni 1923 zijn tweelingbroeder Anton plotseling overleed. Niettemin 
slaagden Herman en zijn associe er in, hun taak voort te zetten, waarbij 
'de stijgende lijn verder werd opgevoerd. 

Thans werd Herman van Beek ook geroepen tot behartiging van de al
gemene belangen van de tabakshandel door zijn benoeming tot bestuurslid 
van de Vereniging van de Tabakshandel in 1923. Deze functie heeft bij tot 
zijn dood met toewijding en kracht vervuld, sinds 1926 als vice-voorzitter 
van bet bestuur, sinds begin 1940 als waarnemend voorzitter, en sinds 
1946 als voorzitter. 

Met voorzichtigheid en met vQoruitziende blik gaf bij leiding aan zijn 

1) Gedenkboek N.O.T., deel III, pag. 134, 272. 
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ondernemingen gedurende de moeilijke jaren tussen 1929 en 1933. Toen 
het diepste punt van de economische crisis voorbij was deden zich nieuwe 
ernstige moeilijkheden voor. De invoering van het bilaterale betalingsver
keer in vrijwel alle Midden- en Oost-Europese landen, met name Duitsland, 
betekende een ernstige bedreiging voor de Nederlandse transito-handel. 
In de bestrijding dezer moeilijkheden had van Beek mede een werkzaam 
deel, o.a. door zijn werk in de NEFEGO. Op zijn eigen terrein, de tabak, 
behoorde hij tot degenen, die de stoot gaven tot de oprichting der Algemene 
Tabak Commissie, een lichaam waarin cultuurmaatschappijen, handel en 
makelaars gezamenlijk streefden naar verdediging van hun belangen. 
Dit orgaan had vooral succes bij de pogingen tot handhaving van de afzet 
van Sumatra- en Java tabak naar Duitsland. De Nederlands-Duitse clearing 
liet niet voldoende ruimte tot afwikkeling dezer leveringen, zodat aan
vuIlende betalingsmogelijkheden werden gezocht en gevonden. De belang
rijkste objecten ter compensatie waren schepen, voor Nederlandse rekening 
in Duitsland besteld. Het behandelen van deze moeilijke en omslachtige 
vraagstukken, hand in hand met de Nederlandse regering, vergde tussen 
1934 en 1939 vele en langdurige besprekingen in Duitsland en in Nederland 
en een nooit afiatende activiteit en vindingrijkheid. Het belangrijke deel, 
dat van Beek had bij het welslagen van dit teamwork, yond in brede kring 
erkenning. Het meest duidelijk geschiedde dit, toen hem op 1 lanuari 1940 
een koninklijke onderscheiding gewerd door zijn benoeming tot officier 
in de orde van Oranje-Nassau. 

De tweede wereldoorlog trof in Mei 1940 met Nederland en met Rotter
dam ook van Beek. Zijn kantoor (zijn ouderhuis) en het merendeel zijner 
pakhuizen met de inhoud daarvan werden totaal vernietigd op 14 en 15 Mei. 
Maar op 18 Mei had hij met zijn naaste medewerkers reeds weer een kan
toor georganiseerd, en op 19 Mei voerde hij in Den Haag besprekingen 
met Dr H. M. Hirschfeld, die leidden tot de oprichting en organisatie van 
het Rijksbureau voor Tabak en Tabaksproducten. Van Beek maakte deel 
uit van de Commissie van Advies, die de directie van dit bureau ter zijde 
stond. 

Het werd een periode van gedwongen rust, waarin niettemin zijn leven
dige geest werkzaam bleef tot voorbereiding van de taak, waarvoor hij na 
afioop van de oorlog zou worden gesteld. Deze taak kwam, en het was van 
Beek gegeven, de laatste hand te leggen aan het herstel van al datgene in 
zijn levenswerk, dat door de oorlog was vernietigd. 

Vele en belangrijke reizen ondernam hij , om banden, die verbroken 
waren geweest, weer aan te knopen: zijn wegen leidden naar de U.S.A., 
naar Scandinavie, Duitsland, Frankrijk, Tsjechoslowakije, Oostenrijk en 
Italie. Krachtig gaf hij niet aIleen leiding aan zijn eigen ondernemingen, 
maar hij verleende tevens zijn steun bij de oprichting van nieuwe bedrijven 
die werd6n aangesloten aan de groep, waarvan hij de leiding had. Op deze 
wijze werden nauwere banden aangeknoopt in Noord-, Midden- en Zuid
Amerika. Het ijzeren gordijn weerhield hem niet van een bezoek aan Oost
Duitsland. 
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Hij had de gave, zich te omringen met medewerkers, die zijn geest en 
zijn tempo begrepen, en, bij het stijgen der jaren, gaf hij ook allengs welk
zaamheden uit handen, zonder daarvoor de belangstelling te verliezen. 
Het was voor hem dan ook een diepe voldoening, begin 1950 te kunnen her
denken, dat hij 50 jaar vennoot in de firma A. L. van Beek was, die ver
jongd en als herboren haar plaats van v66r 1940 had hernomen. Hij kon 
deze dag herdenken temidden zijner kinderen en medewerkers, onder 
overweldigende belangstelling van de zeer velen, waarmede hij op zakelijk 
of maatschappelijk gebied in aanraking was gekomen. Immers, hij had naast 
zijn zakelijke beslommeringen een deel van zijn tijd en zijn toewijding weten 
te geven aan verenigingen op het gebied van onderwijs, sport, en in het 
bijzonder aan de door hem zo geliefde schilderkunst, waardoor een nauwe 
band was ontstaan met het Museum Boymans te Rotterdam. 

Het is wellicht kenmerkend, dat in Juni 1950 tijdens zijn verblijf in Turkije 
plotseling de ziekte doorbrak, die weinige weken later een eind aan zijn 
leven zou maken. Tot het einde bleef hij in het harnas, getuige het feit, 
dat hij op 73-jarige leeftijd deze laatste inspectiereis had ondernomen naar 
de Levant, waarin hij zo veel en zo lang had gewerkt. 

Hij had een sterk karakter, dank zij de gave, snel een mening te vormen, 
die gedragen werd door een vaste overtuiging, die gesteund en ten uitvoer 
gelegd werd met grote energie en intelligentie. Hij was impulsief, doch niet 
onberaden; vindingrijk, maar geen fantast; hij stond op zijn stuk, doch hij 
had een open oor voor anderer opvatting. Zijn beheersing van vreemde talen, 
zijn ruime belangstelling en zijn levendige geest maakten het hem makkelijk, 
met anderen om te gaan. Zijn besef van verantwoordelijkheid, in zijn familie 
en in zijn werk, sproten voort uit een warm hart. Hij gaf weinig om vormen, 
maar des te meer om de inhoud der dingen, en het is dank zij deze gaven, 
dat zijn leven voor hem en voor anderen vervulling bracht. 

A. L. VAN BEEK HZN 



A. GLEICHMAN 

Rotterdam, 1866 - Rotterdam, 1947 

Abraham Gleichman, geboren te Rotterdam in 1866 en aldaar overIeden 
in 1947, was een waardige telg van aanzienlijke Rotterdamse koopmans
geslachten, immers door zijn moeder geparenteerd aan de familie van 
Stolk. 

Hij heeft nagenoeg zijn ganse leven in zijn vaderstad doorgebracht, 
waar hij na afloop der lagere en middelbare scholen zijn intrede in de handels
wereld deed door te gaan werken op het kantoor van zijn vader, die koffie
handelaar was. Dat bedrijf vermocht hem echter niet te boeien, omdat zijn 
belangstelling uitging naar de scheepvaart. Hij kwam op het toen reeds 
belangrijke kantoor der firma Wm. H. Muller & Co. Enige jaren later, 
in 1895, werd hij door deze firma naar het toenmalige NederIandsch Oost
Indie uitgezonden om te Batavia werkzaam te worden gesteld bij een doch
termaatschappij dier firma, de Ned.-Ind. Houtaankap Maatschappij . Zijn 
verblijf daar duurde evenwel niet lang. Einde 1896 kwam Gleichman reeds 
terug. Hij zou daama zijn verdere leven aan zijn geboortestad trouw blijven. 

De heren Miiller vertrouwden Gleichman de leiding toe van een andere 
dochterondememing, de zogenaamde Batavier Lijn, waardoor hij in de 
sfeer van zijn persoonlijke belangstelling kon gaan werken. In dat bedrijf 
leerde hij o.m. den heer G. van der Pot (firma D. Burger & Zoon) kennen. 
Deze had grote waardering voor zijn jongeren vakgenoot, hetgeen hem 
aanleiding gaf Gleichman warm aan te bevelen bij zijn ouden vriend, den 
assuradeur M. van MarIe, toen deze in 1904 een medewerker zocht voor 
zijn afdeling Zee- en Transportverzekering. Zo kwam Gleichman in bet 
verzekeringsbedrijf, waar hij door zijn uitgebreide kennis van alles wat 
met zeeschepen in verband sta~t, zich in de afdeling zeeverzekering 
spoedig thuis ging voelen. Hij werd opgenomen in de firma M. van MarIe 
en werd directeur van de aan deze firma sterk gelieerde oude NederIandse 
verzekeringsmaatschappijen. 

Zijn ingebor~n rechtschapenheid, zijn strikte opvattingen en zijn overgave 
aan het werk, waarvan hij ging houden, deden hem, toen hij zich op uit
stekende wijze had ingewerkt in de zo moeilijke materie van de zeeverzeke
ring, als haast vanzelfsprekend ondanks zijn ' bescheidenheid een vooraan
staande plaats in het bedrijf innemen. 

Ben typische eigenschap van Gleichman was, dat niet de juridische kant 
van het yak hem het meest interesseerde, maar de practische zijde. Hij zocht 
in gevallen, waarbij de aansprakelijkheid van zijn maatschappij niet duide
lijk lag, in de eerste plaats naar de billijkheid en handelde naar deze richt
snoer, ook wanneer zijn uitkomst hem nadelig werd, al achtte de jurist hem 
vrij van aansprakelijkheid. 

Niet aIleen in eigen stad, waar hij gedurende jaren leiding gaf aan de 
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VereeDiging van Zeeassuradeuren, en Diet aileen ook op de Amsterdamse 
zustermarkt was hij een geachte en geziene persoonlijkheid, maar even
eens bij zijn grote Engelse collega's genoot hij aanzien. 

Bij de leiding van het eerste in Nederland gehouden congres van het 
Intemationaler Transportversicherungsverband nam hij een belangrijke 
plaats in. 

O.m. als commissaris, mede oprichter, van de Rotterdamsche Scheeps
hypotheekbank, als Regent van de Stichting "Gerrit de Koker" en als 
bestuurslid van de Inrichting voor Doofstommenonderwijs was hij ook op 
ander commercieel en op sociaal terrein werkzaam. 

In 1934 trok hij zich uit zaken terug. 
Gleichman was in de volle zin daarvan "vir integer atque probus". 

J. R. GODDARD 



H. P. VAN HEUKELOM 

Tilburg, 10 Juli 1868 - Huizen, 19 October 1949 

Hendrik Pieter van Heukelom was geboren als oudste kind uit het huwe
lijk van Jean Charles van Heukelom en Johanna Margaretha Vreede. 

Als zovele Doopsgezinden was in de tweede helft der 17e eeuw een Van 
Heukelom naar Nederland gekomen uit Goch, waar zijn voorouders toen 
reeds sinds langer dan 100 jaren aantooIibaar gevestigd waren. Goch was 
een centrum van wolweverij en zo schijnt het voor de hand te liggen, dat 
de eerste Nederlandse plaats van vestiging Leiden was, waar de Van Heuke
loms gedurende verscheidene generaties als laken-drapiers en -fabrikeurs 
werkzaam zouden blijven. In de tweede helft der 18e eeuw begaf een der 
leden van het geslacht zich naar Amsterdam; hij was de stichter van een 
jongere tak, - in tegenstelling tot de oudere Leidse - de Amsterdamse 
geheten, tot welke ook H. P. van 'Heukelom behoorde. 

Diens grootvader van moederszijde was de Utrechtse Hoogleraar Mr 
G. W. Vreede, onafhankelijke en oorspronkelijke geest, die - en in zijn 
tijd wilde dit wat zeggen - de tegenvoeter is genoemd van Thorbecke en 
zijn liberale aanhang. Hij was te Tilburg geboren, waarheen zijn grootvader 
uit Leiden was overgekomen, Pieter Vreede, de doopsgezinde wollendeken
fabrikant, die, trouwens nog te Leiden woonachtig, naar de Nationale Ver
gadering van 1796 was afgevaardigd in het Brabantse, te Bergen op Zoom. 

Ten tijde der geboorte nu van H. P. van Heukelom was zijn vader direc
teur der Lakenfabriek Vreede te Tilburg, zij het dat hij in het volgende 
decennium naar zijn geboortestad Amsterdam terugkeerde. 

Te Amsterdam ontving Van Heukelom dan ook zijn opieiding; aan haar 
Universiteit werd hij in 1886 als student in de Rechten ingeschreven en 
promoveerde hij in deze wetenschap op 2 Juli 1892 op een proefschrift 
"Arbeidsraden". Hetis een omvangrijke en, zoals men het van den schrijver 
niet anders zou kunnen verwachten, hoogst nauwgezette verhandeling over 
een onderwerp, dat destijds sterk de aandacht trok. Weinige maanden te
voren ·immers hadden ter zake twee initiatief-voorstellen de Tweede Kamer 
bereikt, het eene van de hand van den liberalen afgevaardigde H. Pyttersen 
Tz., het andere van anti-revolutionnaire zijde, van die van het Kamerlid 
J. E. N. Baron Schimmelpenninck van der Oye, den lateren christelijk
historischen voorzitter van de Eerste Kamer. De ontwikkeling der sociale 
wetgeving sinds 1892 is op den duur langs andere wegen gegaan dan die 
der arbeidsraden; de inhoud van Van Heukeloms proefschrift moge daar
door aan actualiteit hebben ingeboet, dit neemt niet weg, dat deze in 1892 
weI bestond, getuige ook het feit, dat het onverkort in den boekhandel is 
verschenen. Tot mijn spijt heb ik geen gedrukte beoordeling van het boek 
kunnen vinden. 

Promotor was de buitengewone Hoogieraar in de oeconomische geschie-
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denis, Mr H. P. G. Quack. Deze, gehuwd met een jongere zuster van Van 
Heukeloms vader, kinderloos en nagenoeg zonder eigen verwanten, had 
zijn affectie geplaatst bij de kinderen van zwagers en schoonzusters en onder 
hen weI allermeest bij H. P. van Heukelom. In een en ander moge dan 
gerede verklaring te vinden zijn, waarom Quack als promotor optrad, 
men zal toch goeddoen tevens te bedenken, dat deze reeds lang te voren 
tijdens zijn professoraat te Utrecht zich met de vraag had opgehouden: 
"Was er plaats voor arbeids-scheids-rechtbanken?" Het lijkt dan ook niet 
te gewaagd te onderstellen, dat de promotor niet vreemd was aan de keuze 
van het onderwerp van de dissertatie. 

De eerste maatschappelijke werkkrin~ van Van Heukelom sloot zich 
nauw bij die keuze aan; het was die van Adjunct-Commies bij de Centrale 
commissie voor de Statistiek. Lang van duur zou ze echter niet zijn en even
min bepalend voor zijn verderen maatschappelijken gang. 

De weg ook van dezen Van Heukelom zou weer naar Amsterdam voeren. 
Op 1 September 1895 aanvaardde hij de functie van secretaris der Nationale 
Hypotheekbank; op 24 October 1896 werd hij tevens tot Bestuurder dier 
Bank benoemd. 23 December 1908 werd hij Voorzitter van het Bestuur; hij 
bleef dit tot 1 April 1924, waama hij als gewoon bestuurder, later als 
commissaris der Nationale Hypotheekbank optrad, welke functie hij tot 
zijn dood vervulde. Intussen had hij zijn woonplaats naar het Gooi verlegd. 

Ziehier een staat van dienst, even eervol als opmerkelijk, uitgaande 
boven een halve eeuw. Het behoeft dan ook weinig betoog, dat Van 
Heukelom de oudste onzer hypotheekbanken, schepping van Sarpbati, 
!nstelling, waaraan v66r hem andere onder zijne naamdragers op eervolle 
wijze hadden medegewerkt, een warm hart toedroeg en voor haar belan
gen steeds op de bres stond. 

Begrijpelijkerwijs bleef Van Heukeloms aandeel in bet zakenleven niet 
bepaald bij rene vennootschap. Als bestuurder of commissaris werkte hij 
mede aan tal van andere, onder meer de Woning Mij., de Spaarbank voor 
de Stad Amsterdam, de Ontvang- en Betaalkas, de Kasvereeniging, de 
Algemeene Brand-Guarantie Mij. v. d. stad Amsterdam, de Verzekering 
Mij. Vesta. In aansluiting hieraan mag ik melding maken van zijn langjarig 
lidmaatschap van den Raad van Beroep voor de Directe Belastingen te 
Amsterdam, waartoe zijn kennis van het bedrijfsleven en van bet recht en 
zijn onkreukbare persoonlijkheid hem gelijkelijk voorbestemden. 

Het zou nog tot 21 Mei 1897 duren, eer de "Wet op de Kamers van Ar
beid" tot stand kwam; geen wonder, dat Van Heukelom als lid-patroon 

·van de te Amsterdam gevestigde voor bet Handels-, Crediet- en Ver
zekeringswezen te Amsterdam werd aangewezen, waarin hij tot haar 
opbeffing zitting hield. 

Is hiermede iets van den zakenman Van Heukelom gezegd, hij heeft 
tevens behoord tot dat - naar het lijkt uitstervend - type van Amsterdam
mers, dat zijn tijd ter beschikking stelt van maatschappelijk werk. 

Van vele functies, die hij op kerkelijk of maatscbappelijk gebied beeft 
bekleed, wil ik bier slechts twee noemen. Als zijn voorvaderen aan de Doops-
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gezinde Broederschap verknocht, heeft hij haar in menig opzicht gediend, 
onder meer gedurende bijna vijf en dertig jaren als penningmeester der AI
gemeene Doopsgezinde Societeit. Langer nog, bijna een halve eeuw, hield 
zijn zorg aan voor de gestichten ter vefPleging van blinden, ter zake waarvan 
Van Heukeloms verdiensten erkenning vonden door zijn benoeming tot 
Officier in de Orde van Oranje-Nassau. 

6 October 1898 trad Van Heukelom in het huwelijk met zijn achternicht 
Johanna Emilie van Heukelom, wier vader de laatste deelgenoot is geweest 
in Stadnitski & van Heukelom. Aan Mr H. P. van Heukelom is het te 
danken, dat het hoogst belangrijke archief van dit oude Amsterdamse 
handelshuis aan onze Vereniging is gekomen; later schook hij haar een 
merkwaardigen brief van zijn voorzaat Pieter Vreede, in 1790 aan een der 
Leidse Van Heukeloms, voorzaat zijner echtgenote gericht. 

Zo blijft Van Heukelom als in menigen kring, waaraan hij zijn belangstel
ling en arbeid heeft gegeven, ook in den onzen in dankbare herinnering. 
Hij leeft voort als iemand, die in den geest van zijn Doopsgezinde vaderen~ 
met den socialen inslag, die hem van Pieter Vreede en den onafhaokelijk-· 
heidszin, die hem van G. W. Vreede kwam, zijn land en zijn stad heeft 
iediend. 

CHR. P. VAN EEGHEN 



P. HOFSTEDE DE GROOT 

Amsterdam, 1870 - Amsterdam, 24 September 1951 

Op 24 September 1951 overleed Mr P. Hofstede de Groot, oud directeur 
van de Amsterdamsche Bank, op de leeftijd van 81 jaar. 

Mr Hofstede de Groot was in 1898, op 28-jarige leeftijd dus, in dienst 
getreden van de Amsterdamsche Bank. In 1903 aanvaardde hij de functie 
van onder directeur van de Amsterdamse Succursale der Banque de Paris 
et des Pays Bas, doch reeds 3 jaren later zag de Amsterdamsche Bank bern 
terug als directeur. Directeur is hij 35 jaar geweest, zodat hij de bank in 
totaal 40 jaren heeft gediend. 

In die tijd heeft hij de grote expansie van de Nederlandse handel en van 
het Nederlandse bedrijfsleven mede helpen leiden. Bij de concentratie van 
het bankwezen, die bij het begin van zijn Ioopbaan ais directeur tot ontwikke
ling begon te komen, beeft hij een zeer werkzaam aandeel gebad. In 1906 
werden de eerste werkelijke bijkantoren van de Amsterdamscbe Bank 
opgericht, bij bet aftreden van Hofstede de Groot beschikte de bank over 
een netwerk van vestigingen, verdeeld over het gebele land. De balans
telling beeft hij zien groeien van bijna f 44 millioen tot ruim f 324 millioen. 
Tijden van crisis en oorlog beeft hij doorstaan en steeds was hij de uitermate 
rustige en bebeerste figuur, bij wie de innerlijke stormen werden verborgen 
onder een aristocratiscb onbewogen uiterlijk. Een representatieve ver
schijning en karakteristieke voomaamheid gingen gepaard met geestigbeid 
en grote-eruditie en met uitgebreide kennis van bet bank- en effectenwezen 
in al zijn geledingen. In 1924 werd zijn werkzaamheid geeerd door zijn benoe
ming tot ridder in de orde van De Nederlandscbe Leeuwen zijn Ieiderscbap 
en kennis bracbten hem in het bestuur van zeer vele Nederlandse onder
nemingen. Zijn aftreden als directeur van de Amsterdamsche Bank, in 1941, 
werd dan ook als een groot gemis gevoeld. Gebeel verstoken van zijn er
varing bleef de bank weI niet, doordat hij tot commissaris werd benoemd, 
docb aan zijn dagelijkse intensieve Ieiding was toen tocb een einde gekomen. 

Hofstede de Groot zou ook toen nog weI de kracbt hebben bezeten om 
de Amsterdamscbe Bank met vaste band te Ieiden, docb het verlies van 
zijn ecbtgenote en zijn kinderen is bern tot een groot verdriet geworden 
en dit beeft bern mede aanleiding gegeven bet dageIijks bestuur van de bank 
aan jongere kracbten over te Iaten. Toen is ook tot uiting gekomen, dat zijn 
koele uiterlijk een warm voelend innerlijk verborg. 

Hij is een bankier geweest in de beste betekenis van bet woord. 

S. BROUWER 



W. M. HOUWING 

Hoorn, 24 Februari 1892 - Amsterdam, 23 November 1950 

Wesselius Marcus Houwing, die jarenlang grote bekendheid genoten heeft 
als directeur van de Amsterdamsche Bank, stamde uit een oud Drents 
geslacht. Hij werd geboren te Hoorn, waar zijn vader, die later een der meest 
bekende hoogleraren in het burgerlijk recht aan de Gemeentelijke Universi
teit te Amsterdam zou worden, bij de rechterlijke macht werkzaam was. 
Zoon van een groot jurist, en zelf begaafd in dezelfde richting, voelde de 
jonge Houwing zich evenals zijn vader aangetrokken tot de rechtsstudie. 
V66r het uitbreken van de eerste wereldoorlog begon hij zijn studie aan de 
Universiteit te Leiden, welke hij na verscheidene jaren van militaire dienst 
kort na het einde van de oorlog in lanuari 1919 beeindigde. 

Zijn verdere loopbaan week echter belangrijk af van die van zijn vader. 
De zoon gevoelde zich aangetrokken tot het bankvak en deed daarin op 
1 Februari 1919 zijn intrede als beambte van de Amsterdamsche Bank, 
die hem een plaats gaf bij haar Bijbank te Rotterdam. Snel is hij daar voor
uitgekomen. Reeds in 1919 werd hij procuratiehouder der Bijbank; op 16 
September 1921 werd hij benoemd tot Plaatsvervangend Directeur. Op 
1 April 1923 volgde zijn benoeming tot Algemeen Procuratiehouder der 
Vennootschap. Houwing werd in dat jaar overgeplaatst naar het Hoofd
kantoor en belast met de belangrijke functie van secretaris van (thans 
wijlen) Mr van Hengel, een der meest markante en dynamische figuren in 
de directie van de Amsterdamsche Bank. Toen deze een hoge functie bij 
de Rotterdamsche Bankvereeniging aanvaardde in verband met zekere 
reorganisatiemaatregelen bij deze instelling, nam hij Mr Houwing mee. 
Houwing werd op 1 November 1924 bij de Rotterdamsche Bankvereeniging 
te Amsterdam te werk gesteld. Zijn werkzaamheden aldaar hebben niet lang 
geduurd. In 1925 toch bood de Rotterdamsche Bankvereeniging hem een 
plaats aan als directeur van haar Bijbank te 's-Gravenhage. Houwing 
aanvaardde deze functie, maar keerde op 1 September 1927 bij de Amster
damsche Bank terug, thans als Directeur van de Bijbank der Amsterdamsche 
Bank te Rotterdam, bij welke hij, gelijk wij hierboven reeds opmerkten, de 
eerste schreden in zijn bankcarriere had gezet. Bijna 5 jaar werkte Houwing 
met grote voldoening in de Maasstad. Op 1 Mei 1932 kwam een einde 
aan deze periode en verhuisde hij naar Amsterdam, ditmaal om de hoogste 
functie bij zijn Bank te aanvaarden, die van Directeur der Vennootschap en 
weI als opvolger van zijn vroegere chef Mr van Hengel, die inrniddels naar 
het buitenland vertrokken was. Ruim 18 jaar heeft Houwing zich met hart 
en ziel gegeven aan de vervulling van zijn zo bij uitstek belangrijke taak. 
Op 23 November 1950 overleed hij volkomen onverwacht in de volle kracht 
des levens. 

Houwing behoorde niet tot die figuren, die op bijzonder spectaculaire 
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wijze optreden. Hij was een enigszins gesloten figuur, meer naar binnen 
dan naar buiten levend. Dat hij niettemin bij de Bank zelf en in de gehele 
Amsterdamse bankierswereld een volkomen onbetwist gezag genoot, was 
te danken aan bijzondere persoonlijke eigenschappen, die grote indruk 
maakten op al zijn medewerkers en vakgenoten. Begaafd met een uitzonder
lijk helder verstand, doorzag hij gecompliceerde zaken met een scherpte en 
een snelheid, die bijkans ongeevenaard waren, en vooral de fijne juridische 
verzorging van ingewikkelde transacties was bij hem in de beste handen. 
De telg uit een groot juristengeslacht verloochende zich hier niet. 

Daarbij kwam, dat hij volkomen onkreukbaar en betrouwbaar was. 
leder, die met hem te maken had, wist, dat men staat kon maken op zijn 
woord en dat hij wars was van alles, wat ook maar in de verte naar minder 
juiste zakenopvattingen zou zwemen. 

De tijd, gedurende welke Houwing bij de Arnsterdamsche Bank is werk
zaam geweest, vormde een interessante periode in de economische geschie
denis van Nederland. Jaren van grote prosperiteit hebben afgewisseld met 
hevige depressies. Aan het beleid van den bankier werden bij voortduring 
hoge eisen gesteld. Ook de Duitse bezettingsperiode bracht haar bijzondere 
moeilijkheden mede. Houwing was tegen de taak, die hij te vervullen had, 
in elk opzicht opgewassen en toen de Bank op 5 December 1946 haar 75-
jarig bestaan herdacht, kon hij in een toespraak tot het gezamenlijke per
soneel terugzien op een gunstige ontwikkeling van de instelling, in welker 
leiding hij zulk een belangrijk aandeel gehad had. Niet lang daarna verruim
de zich nog het terre in zijner werkzaamheden, toen de Amsterdamsche Bank 
en de Incasso-Bank tot een grote combinatie kwamen. Veel en belangrijk 
werk heeft Houwing daarbij verricht, veel meer nog lag op hem' te wachten. 
Door zijn volkomen onverwacht overlijden heeft hij dit niet meer kunnen 
volbrengen. 

Tot publicistisch werk is Houwing nooit gekomen. Hij had er onge
twijfeld de capaciteiten voor en men mag het slechts betreuren, dat zo veel 
persoonlijke kennis van een belangrijke bedrijfstak is heengegaan zonder 
te zijn geboekstaafd. Dit bing weer samen met zijn karakter. Anderen zouden 
belangrijk gevonden hebben, wat hij op schrift had gesteld, maar hij had 
zelf de neiging om dit niet van veel betekenis te achten en was ook daar 
bescheiden, waar een meer expansieve houding naar buiten door het na
geslacht met dankbaarheid zou zijn begroet. Zo leeft deze figuur dus slechts 
voort in de herinnering van diegenen, die hem persoonlijk hebben gekend. 
Deze blijven hem zien als een uitermate bekwaam bankier van ongewone 
intelligentie en scherpte van inzicht, maar vooral als de integere mens, 
die het vertrouwen van vrienden en medewerkers genoot en een verpersoon
lijking was van de beste tradities van het Nederlandse bankwezen. 

G. M. VERRUN STUART 



A. C. MEES 

Rotterdam, 23 December 1864 - Wassenaar, 31 Maart 1950 

Abraham Comelis Mees was een afstammeling uit het in Rotterdam 
sedert het begin van 1700 bekende geslacht van bankiers en kooplieden. 
Zijn grootvader Jacob Mees, het 5de kind van een der firmanten van het 
bankiershuis R. Mees & Zoonen, richtte een eigen firma op onder Mees, 
Boer en Moens, later Mees & Moens. Zijn vader Gualtherus Hendrik 
was het 11 de kind, zocht ook zijn eigen weg en associeerde zich met zijn 
zwager A. R. Dunlop onder de firma Dunlop & Mees. 

Zoo was A. C. Mees van zijn jeugd af vertrouwd geraakt met handels
zaken, vooral koloniale en in het algemeen overzeesche betrekkingen in 
het toen sterk opkomende Rotterdam, dat worstelde met de groote pro
blemen van de verbinding naar zee, haven aanleg en alle vraagstukken 
welker oplossing geleid hebben tot het epitheton omans van zijn vader
stad "de poort van Europa". Vele leden van het geslacht hebben zitting 
gehad in Kamer van Koophandel, gemeenteraad en regeeringslichamen, 
waar een breede en ruime kijk werd verkregen in alle zaken welke voerden 
tot de belangrijke plaats welke ons kleine vaderland in de vorige 100 jaren 
heeft ingenomen. 

Daar zijn vader benevens de firma Dunlop en Mees nauw betrokken 
waren in de catastrophe van Mei 1879 ontstaan door de vlucht van Lodewijk 
Pincoffs, heeft de toen 14-jarige A. C. Mees reeds vroeg de moeilijkheden 
van het leven leeren kennen. De uiterste zuinigheid moest in het gezin 
betracht worden, een kleinere behuizing werd gezocht, ieder lid van het gezin 
pakte op zijne of hare wijze het werk krachtig aan om de gevolgen op finan
tieel gebied het hoofd te bieden. Hij ontving een uitstekende en practische 
opvoeding in een zeer gelukkig gezin en dat alles heeft een stempel op zijn 
karakter gedrukt hetwelk onuitwischbaar, en voor wie hem leerden kennen, 
direct duidelijk werd: evenwichtigheid, beheerschtheid, eerlijkheid en on
kreukbare trouw, voomame eenvoud. 

Na zijn schoolopleiding, welke afgesloten werd in de 4de klasse van de 
H.B.S. toen hij als eenige leerling overbleef en zijn vader hem daarom in de 
praktijk deed gaan, begon hij op 17-jarige leeftijd als jongste bediende bij 
Philippi & Co. Daar was echter weinig te leeren en zoo kwam hij reeds het 
jaar daarop bij de Internationale Crediet- en Handels-Vereeniging "Rotter
dam", welke Naarnlooze Vennootschap hij trouw gebleven is voor de rest 
van zijn leven vanaf de laagste tot aan de hoogste plaats. 

De tijd in Rotterdam doorgebracht werd onder broken door een verblijf 
van P /4 jaar bij de firma Ellinger & Co. te Manchester, waar hij belast 
werd met de leiding van de afdeeling Algerie en Tunis (als Fransch sprekende 
Nederlander den Engelschen aangenaam); in die functie maakte hij een 
zakenreis naar Noord Afrika. 
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In 1888 vertrok hij voor Internatio naar Java waar hij op Semarang te 
werk werd gesteld. Reeds in 1893, met een Indische ervaring van weinig 
meer dan 4 jaren, werd hij chef van het kantoor aldaar wat hij gebleven is 
tot 1900 toen hij tot directeur in Rotterdam werd benoemd op 35-jarigen 
leeftijd. 

Tot 1931 was hij als zoodanig werkzaam, waarop hij zijn taak aanjongere 
krachten overdroeg, doch als comrnissaris aan Internatio verbonden bleef 
waarvan een aantal jaren als vice-president. De oorlog scheidde hem van 
het kantoor dat hij ook als comrnissaris trouw gediend had, doordat hij 
zich in Ellecom gevestigd had. Kort na den oorlog legde hij dan ook wegens 
hoogen leeftijd en gezondheidsredenen zijn taak van comrnissaris neer. 
Zijn laatste jaren bracht hij door in Wassenaar, waar hij in den hoogen 
ouderdom van 85 jaren overleed. 

Verscheidene malen heeft hij in diverse tijdschriften zijn meening over 
actueele vraagstukken gepubliceerd. Daarin getuigde hij van zijn onver
anderlijk standpunt van vrijhandelaar. Zoo plaatste hij in de Indische Gids 
van April 1915 een gedegen artikel over het voorgenomen rijstuitvoerverbod 
in Indie. Hij was kort voor den 1 sten wereldoorlog voor een inspectiereis 
naar Nederlandsch Oost Indie vertrokken via Amerika (twee malen maakte 
hij in zijn diensttijd aldus een reis rond de wereld), en in de eerste opwindende 
tijden van Augustus/September 1914 diende hij de regeering aldaar menig
maal van advies. Zijn invloed bij den Gouverneur-Generaal en korten tijd 
later op het Departement van Kolonien in Den Haag bewerkte, dat een 
rijstuitvoerverbod achterwege bleef. 

Zijn vele verdiensten werden ook van Regeeringswege erkend door zijn 
benoeming in 1924 tot Ridder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw, 
zulks op voordracht van den toenmaligen Minister van Kolonien speciaal 
wegens het werk in overheidsbemoeiing gedaan gedurende den eersten 
wereldoorlog. Het devies der Orde: Virtus nobilitat, paste hem terecht. 

Het duidelijkst komen zijn werk en opvattingen tot uiting in de beide 
Gedenkboeken van Internatio welke hij op knappe, bondige en zeer lezens
waardige wijze geschreven heeft in 1913 en 1938 bij het vieren der 50- en 
75-jarige jubilea van deze vennootschap. Deze boeken zullen handboeken 
van waarde blijven bij de bestudeering der economische geschiedenis van de 
bewogen tijden van de emancipatie van Indie tot kort voor den 2den wereld
oorlog. 

Uitzonderlijk interessant zijn zijn beschouwingen over de oorzaken, het 
verloop en de gevolgen van de groote crisis van 1884 in Indie. Midden in 
die moeilijke toestanden naar Java gekomen, heeft hij zijn maatschappij 
geholpen om zonder kleerscheuren door aIle gevaren heen, ten slotte op een 
solide basis te belanden waarop de volgende jaren van voorspoed tot hun 
recht kwamen. Hij zelf verhaalt, dat het tot 1905 duurde alvorens verklaard 
kon worden dat aIle achterstand geheel was ingehaald en de taak der sa
neering was volbracht. Voorwaar, een levenswerk waarop hij later met 
voldoening mocht terugzien. 

Als mensch en als leider had hij bijzondere gaven. Scherp van inzicht 
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doch mild in het beoordeelen van zijn medemenschen, inderdaad fortiter 
in re, suaviter in modo. Aangenaam in den omgang, man van fijne bescha
ving, aldus geeerbiedigd zonder gevreesd te zijn, invloed hebbende op zijn 
omgeving zonder een schijn van zich naar voren te dringen, een leider: 
et par droit de conqueste et par droit de naissance. In de vergaderingen werd 
naar hem geluisterd en zijn oordee1 gaf doorslag; zijn personeel volgde hem 
gaarne en in vol vertrouwen waarbij hij het initiatief wist te stimuleeren en 
de juiste richting aangaf. 

Was hij in Semarang naast zijn gewone werk secretaris van de Kamer van 
Koophandel (daar Handelsvereeniging geheeten), in zijn Rotterdamsche 
jaren was het een lange lijst van commissariaten en bestuursfuncties, waarin 
hij deelnam: 

Commissaris van: De Nederlandsche Bank van 1917-1934; de Amster
damsche Bank van 1924-1939; Marx & Co's Bank en van de Bank voor 
Indie; de Ver. Transatlantische Hypotheek Banken; Nieuwe Mrikaansche 
Handels Vennootschap; Holland-China Handels Compagnie; Japarascbe 
Cultuur Maatschappij; Landbouwmaatschappij Bangak, Mij. tot Exploi
tatie van Tjomal; Cultuur Maatschappijen Gending en Maron; Rotter
damscbe Cultuur Maatscbappij; Verzekering Mij. te Rotterdam; Zee- en 
Brand-Assurantie Societeit; 's-Gravenhaagsche Mij. tot Verzekering tegen 
Zee- en Brandgevaar. 

In bet sociale leven nam hij deel, doordat hij was: lid van de Kamer van 
Koophandel van 1908-1920; directeur van de Zuid Hollandsche Mij. tot 
redding van schipbreukelingen; directeur van het Vrij-Entrepot der Ge
meente Rotterdam; lid van de Raad van Beheer van het Koloniaal Instituut 
te Amsterdam; voorzitter van de Rotterdamsche Burgerwacht 1923-1925; 
bestuurslid van de Rotterdamsche Diergaarde; lid van de boofdcommissie 
van bet Rotterdamscb Leeskabinet. 

Hoezeer hij in al deze zaken een actief deel heeft genomen en zijn invloed 
heeft doen gelden, bovenal zijn bet zijn gezin, Intematio, en het zakenleven 
in het algemeen geweest, die geprofiteerd hebben van dit rijke leven. 

Hoewel - zooals dit bij het bereiken van den leeftijd der zeer sterken 
vaak bet geva1 is - vele tijdgenooten reeds zijn weggevallen nu bet oogen
blik gekomen is hem in een necrologie te herdenken, kan nog steeds worden 
getuigd dat zijn werk en invloed niet eindigden toen hij zich twintig jaren 
geleden uit het zakenleven terugtrok. Veel is veranderd, maar zijn leven 
is van waarde gebleken ook na zijn vertrek, zijn invloed wordt nog onder
vonden, en de herinnering aan dezen nobelen en vooraanstaanden man zal 
nog lang dankbaar worden herdacht. 

J. D. DAUBANTON 



Z. W. SNELLER 

Winsum (Fr.), 11 December 1882 - Amsterdam, 10 November 1950 

Niet alleen omdat hij lid, verscheidene jaren bovendien bestuurslid van
onze vereniging is geweest, behoort Sneller in dit Jaarboek te worden her
dacht. Door zijn vele en veelzijdige publicaties, zijn langjarige werkzaam
heid als hoogleraar, zijn stimulerenden invloed op menig terrein, moet hij 
gerekend worden tot de grondleggers van de nog jonge wetenschap der 
economische geschiedenis hier te lande. Met de stoere kracht, die hem als 
Fries en Calvinist kenmerkte, heeft hij gewerkt omdat het werken hem lief 
was; met een onverzettelijke wil, die ieders respect afdwong en die hem ook 
weI botsen deed met anderen, heeft hij zijn taak met grote nauwgezetheid 
en even groot doorzettingsvermogen vervuld. Ook toen zijn krachten door 
de ontberingen van den laatsten wereldoorlog waren gaan minderen bleef 
hij zijn plicht doen, tot de dood hem riep. 

De levensloop van Zeger Willem Sneller was zoals hij zelf: een rustige 
stage groei, rechtlijnig, zonder perioden van diepe dating, pijlsnelle stijging 
of markante richtingsverandering. Het verhaal van zijn leven is spoedig 
verteld. Opgeleid voor onderwijzer besefte hij, dat zijn polsstok verder reiken 
kon. Te Utrecht ging hij studeren in de Nederlandse letteren; Oppermann 
en Kernkamp waren het daar, die aan zijn lief de voor de geschiedenis inhoud 
en richting gaven. Ret leraarschap aan de Rijkskweekschool te Middelburg, 
dat op den universitairen studietijd volgde, schonk hem de gelegenheid het 
proefschrift te bewerken, dat hem in 1916 den doctorstitel deed verwerven: 
"Walcheren in de vijftiende eeuw" was het onderwerp. In deze dissertatie, 
terecht met het praedicaat "cum laude" onderscheiden, behandelde de jonge 
promovendus naast andere ook economische aangelegenheden. Ret was 
zijn eerste aanraking met de economische geschiedenis. 

De qualiteiten, waarvan het proefschrift getuigde, bezorgden Sneller -
hij was inmiddels leraar aan de Christelijke Hogere Burgerschool in Den 
Haag geworden - een aanstelling als onderdirecteur bij het bureau voor 
's Rijks geschiedkundige publicatien; hij bewerkte daar de bronnen tot on
zen handel met Frankrijk, waarvan het eerste deel, te zamen met dr W. S. 
Unger voorbereid, in 1930 het licht zag. Op dat ogenblik was hij reeds in 
een andere functie overgegaan. Toen in 1921 de leerstoel voor economische 
geschiedenis aan de hogeschool te Rotterdam vacant kwam door Posthumus' 
overgang naar Amsterdam, werd Sneller in de Maasstad benoemd. Een 
credietbenoeming was dit ongetwijfeld: Sneller had op dat moment buiten 
zijn dissertatie nog geen historische publicatie op zijn naam staan. Doch 
men had vertrouwen in zijn kunnen en kunde, een vertrouwen, dat hij niet 
heeft beschaamd. Zijn inaugurele oratie over "Economische en sociale denk
beelden in den aanvang der negentiende eeuw" (1922) bracht geen pro
gramma of beginselverklaring, maar onthulde weI de eigenschappen die 
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hem zouden blijven sieren: rustige, heldere betoogtrant; verzorgde, soms 
markante stijl; streven naar ontdekking van de essentie der dingen. Het 
waren deze eigenschappen, die zijn hoogleraarschap tot een succes deden 
worden. Hoewel zijn leerlingen uit den aard der zaak geen historici waren, 
wist hij hun belangstelling voor de geschiedenis zozeer te prikkelen, dat 
velen op een economisch-historisch onderwerp gingen promoveren. Een 
reeks goede, veelal zelfs voortreffelijke dissertaties bewees het slagen van 
Sneller's arbeid te Rotterdam. Ook de bundel Economisch-historische op
stellen, hem bij zijn 25-jarig hoogleraarschap aangeboden door oud
leerlingen en medewerkers, legt daarvan welsprekend getuigenis af. 

Het is niet noodzakelijk, hier een volledig overzicht te geven van hetgeen 
Sneller op wetenschappelijk gebied heeft gepubliceerd. De lijst van zijn ge
schriften, opgenomen in den zoeven genoemden bundel, loopt tot 1947 en 
behoeft aIleen voor de jaren die daarna kwamen enige aanvulling. Slechts 
enkele opmerkingen van algemenen aard over zijn oeuvre behoren hier 
een plaats te vinden. 

Sneller was niet de man, die zich blijft vermeien in het detail. Hij had 
behoefte aan grote lijnen, algemene inzichten. Maar hij was tegelijkertijd 
de mening toegedaan, dat synthese aIleen mogelijk is na uitgebreid en 
minutieus feitenonderzoek; zijn methodische, nauwkeurige geest was wars 
van algemeenheden die niet op feiten gegrondvest waren. Vele van zijn tijd
schriftartikelen moeten dus worden gezien als voorstudies voor een meer 
samenvattend werk; hij dacht aan een geschiedenis van de industrie in Neder
land, later ook aan een geschiedenis van den Nederlandsen landbouw. Die 
industriegeschiedenis is er nooit gekomen; zij kon ook niet komen zolang 
over zovele onderdelen zelfs het eerste woord nog niet was gezegd. Maar de 
landbouwgeschiedenis bereikte haar eerste stadium van voltooiing: dank zij 
de medewerking van een groot aantal deskundigen kon in 1943 een "Ge
schiedenis van den Nederlandschen landbouw 1795-1940" verschijnen, 
waarin Sneller als redacteur de algemene overzichten had geschreven. 
Een tweede druk van dit belangrijke en onmisbare werk is onlangs gereed 
gekomen. Ook aan de voorbereiding van een geschiedenis van Nederlands 
landbouw in vroegere eeuwen werd gewerkt; hier echter bleken de moei
lijkheden nog groter, zodat het zich laat aanzien, dat dit punt van Sneller's 
programma vooralsnog niet zal worden verwezenlijkt. 

Naast de landbouwgeschiedenis verdienen enkele andere grotere werken 
van Sneller vermelding. Bepaalde zijn publicistische arbeid zich aanvankelijk 
tot tijdschriftartikelen en de reeds genoemde bronnenpublicatie, in 1936 
zag een brede studie over de Deventer jaarmarkten het licht; zij verscheen 
onder den titel "Deventer, die Stadt der Jahrmiirkte" in de Pfingstbliitter 
van de Hansischer Geschichtsverein. Het is een van zijn voortreffelijkste 
studies, waarin hij zich een bekwaam leerling van Oppermann toont. 
Verdienstelijk is ook zijn "Geschiedenis van den steenkolenhandel van 
Rotterdam" (1946), welker inhoud veel ruimer is dan de titel zou doen 
vermoeden: het boek geeft een breed overzicht van het steenkoolgebruik 
en den steenkoolhandel in Nederland van de Middeleeuwen af tot in den 
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jongsten tijd. In zekeren zin sloot dit werk aan bij het boek "Rotterdams 
bedrijfsleven in het verleden" (1940), waarin de auteur een aantal zijner 
tijdschriftartikelen bundelde. 

Ondanks de intensiteit, waarmede Sneller zich op de economische ge
schiedenis toelegde, bleef zijn belangstelling zich ook naar de "algemene" 
geschiedenis richten, getuige o.a. zijn ,,1914-1939. Vijfentwintig jaren 
wereldgeschiedenis", een publicatie overigens, die niet tot zijn meest mar
kante behoort. Hij miste te Rotterdam het dagelijks contact met vakgenoten 
in engeren zin, met studenten in de geschiedenis ook. Het was dan ook met 
vreugde, dat hij in 1939 een neventaak aanvaardde: het bijzonder hoog
leraarschap in de economische geschiedenis te Leiden. Zijn inaugurele oratie 
aldaar bevatte de algemene beschouwing over zijn yak, waaraan hij in 1922 
nog niet toe was; zij behandelde "De economische geschiedenis in hare 
betrekking tot economie en geschiedenis". Helaas heeft deze nieuwe functie 
niet gebracht wat hij ervan hoopte; weldra brak de oorlog uit, de Leidse 
universiteit werd gesloten en na den bezettingstijd belette zijn gezond
heidstoestand hem, de wekelijkse reis naar het Rapenburg te onder
nemen. 

Toch zou zijn leven nog een belangrijke wending nemen toen hij reeds den 
65-jarigen leeftijd bad bereikt. De Vrije Universiteit te Amsterdam ging in 
1948 een faculteit voor economiscbe wetenschappen openen en zocbt 
Sneller aan, daarin bet voorzitterschap en tevens den leerstoel voor econo
mische geschiedenis te bekleden. Er waren verschillende overwegingen, die 
bern tot aanneming van het aanbod leidden. Man van overtuigde Calvi
nistische beginselen die hij was, gevoelde hij bet gehoor geven aan de roep
stem van de hem gelijkgezinde universiteit als een plicht tegenover de broe
ders in den gelove. Het contact met vakgenoten lokte hem voorts aan. 
En dan: hij ging zich te Rotterdam eenzaam gevoelen nu zijn vrouw, aan 
wie hij innig was verknocht, overleden was, en zijn ledig geworden woning 
aan de Bergsingel met inwoning door vreemden werd bedreigd. Hij is naar 
Amsterdam gekomen om, van gezinsleven verstoken, aIleen in zijn werk 
bevrediging en vergetelheid te vinden. 

Ook in wetenschappelijk opzicht heeft Sneller's overgang naar Amster
dam een ommekeer betekend. De economische geschiedenis geraakte 
op den achtergrond. In samenwerking met dr H. J. Smit belast met de uit
gave der papieren van Robert Fruin, ging hij zich verdiepen in Fruins 
verhouding tot mannen als Opzoomer, Groen van Prinsterer en Abraham 
Kuyper. Over "Opzoomer en Fruin" sprak hij in de Koninklijke Academie 
van Wetenschappen, waarvan hij in 1946 tot lid,was benoemd. Daarnaast 
hielden practisch-organisatorische vraagstukken hem bezig, niet aIleen in 
de nieuwe faculteit, maar ook in bet Rijksinstituut voor Oorlogsdocumen
tatie, waar hij voorzitter van het directorium was geworden. Het was voorts 
op zijn initiatief, dat de beoefenaars der economische geschiedenis sedert 
1949 telken jare bijeen komen ter bespreking van de problemen en de be
langen van hun vak; dat Sneller in die bijeenkomsten, gehouden in de 
Economisch-Historische bibliotheek, als voorzitter optrad spreekt vanzelf, 
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En ook legde hij te zelfder tijd de grondslagen voor een plan, dat naar ver
wacht mag worden tot spoedige uitvoering zal komen: het publiceren van 
een nog altijd ontbrekende economische geschiedenis van Nederland. 
Degenen, die aan de totstandkoming van dit werk zullen bijdragen, zullen 
dit doen in diep besef van hun verantwoordelijkheid tegenover Sneller's 
nagedachtenis. 

1. J. BRUGMANS 





JAARVERSLAGEN 1949-1951 





VEHSLAG VAN HET BESTUUR OVER HET JAAR 1949 

Het jaar 1949 kan worden aangeduid als een jaar, waarin naar 
de schijn weinig belangrijks voorviel, doch in werkelijkheid 
velerlei tot stand kwam, dat eerst in 1950 naar buiten zal blijken. 
Dit geldt al dadelijk voor de publicaties. Zeer tot ons leedwezen 
kon het24e Economisch-Historisch Jaarboek, waarop bij de 
begroting was gerekend, in 1949 niet meer verschijnen, of schoon 
de persklare copie reeds in J uni volledig aan de drukker was 
afgeleverd. Naar het zich bij het opstellen van dit verslag laat 
aanzien, kan op verschijning in April 1950 worden gerekend; 
in ieder geval is bij het begin van dat jaar met het zetten van de 
tekst een aanvang gemaakt 1) . Hieraan kan worden toegevoegd, 
dat ook voor een volgend Jaarboek reeds diverse bijdragen zijn 
toegezegd; de hoop is dus gewettigd, dat het 25e Jaarboek in het 
jaar 1951 zal kunnen verschijnen. Alhoewel de financiele toe
stand van de Vereniging vooralsnog niet zal gedogen, dat gelijk 
vroeger telken jare een Jaarboek het licht ziet, zal het Bestuur 
dit ideaal toch zoveel mogelijk blijven nastreven; beperking 
van de omvang van deze publica tie zal tot verwezenlijking van 
dit doel kunnen bijdragen. 

De overbelasting van de Nederlandse drukkerijen heeft mede 
ten gevolge gehad, dat ook de publicatie van Prof. van Winter 
over de hoogstaangeslagenen in het Departement van de Wester
Eems in de Napoleontische tijd anders dan in de bedoeling lag 
nog niet gereed kon komen. WeI was bij het einde des jaars een 
deel van de tekst reeds gezet, zodat het eerste deel van deze 
publicatie als no. 12 in de serie Werken van de Vereniging in 
1950 zal kunnen verschijnen; in 1951 zal dan het tweede en 
laatste deel het licht kunnen zien. 

Nog een andere omvangrijke arbeid kwam in het verslagjaar 
gereed. De heer A. W. Wichers Hoeth voltooide de bewerking 
van de zich in het Amsterdamse Gemeente-archief bevindende 
registers van vonnissen in, averijgrosse over de jaren 1700-1810; 

1) Inderdaad is het Jaarboek in April verschenen. 
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het Bestuur bracht hem dank voor de vele moeite, die hij zich 
heeft getroost om deze arbeid tot een goed einde te brengen. 
Het omvangrijke, in totaal meer dan 9000 vonnissen omvattende 
materiaal bleek zich, ook naar het oordeel van de bewerker, 
niet voor publicatie te Ienen. WeI bleek het wenselijk en mogelijk 
daaruit een kaartregister samen te stellen, dat inlichtingen zal 
kunnen verschaffen omtrent de werkzaamheden van de talrijke 
Amsterdamse handelsfirma's, de plaatsen waarop zij handel 
dreven en de artikelen, die zij vandaar aanvoerden of daarheen 
zonden. De assistent voor economische geschiedenis bij de 
faculteit van economische wetenschappen, de heer I. Schaffer, 
belastte zich op verzoek van het Bestuur met een onderzoek 
naar de meest gewenste bewerkingswijze van de vonnissen en 
inrichting van het kaartsysteem, waarbij een tweetal jaren bij 
wijze van proef op kaart werden gebracht. Aan het einde van het 
jaar was deze voorbereidende arbeid goeddeels voltooid, zodat het 
Bestuur zich in 1950 zal hebben te beraden over de definitieve 
wijze van bewerking van het volledige materiaal. 

Zoals het vorig verslag reeds vermeldde, werden de door het 
Koningin Wilhelminafonds aan de Vereniging overgedragen 
gelden bestemd voor publicatie van de gegevens, door Dr. J. 
Woltring verzameld omtrent handel en scheepvaart van Amster
dam in de 16e eeuw. De heer Woltring voltooide de tekst van 
de technische toelichting, die dit omvangrijke materiaal ver
eiste. De hierbij behorende economisch-historische inleiding is 
thans in bewerking bij Prof. Posthumus; wij hopen, dat deze 
in het komende jaar hieraan de laatste hand zal kunnen 
leggen. 

De voorgenomen publicatie van het oudste aandeelhouders
register van de Kamer Amsterdam der Oost-Indische Com
pagnie is nog niet verder gevorderd, o.a. ten gevolge van ziekte 
van de bewerker, Dr. Stapel. 

Een symptoom van groeiende belangstelling voor de econo
mische geschiedenis is te vinden in de oprichting van het Neder
lands Agronomisch-Historisch Instituut te Groningen, dat de 
bevordering van de wetenschappelijke beoefening der geschiede
nis van de landbouw, in het bijzonder die in Nederland, ten 
doel heeft. Wij hebben het zeer op prijs gesteld, dat in de statuten 
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van dit Instituut onze Vereniging is opgenomen in de lijst van 
instellingen en organisaties, die bevoegd zijn een bestuurslid aan 
te wijzen. Wij hebben als zodanig benoemd de Directeur van het 
archief, Prof. Brugmans. 

In ons vorige verslag maakten wij gewag van een regeling met 
Prof. Sneller, waardoor het contact tussen de Vrije Universiteit 
te Amsterdam en onze Vereniging zou zijn verstevigd. Tot onze 
spijt moeten wij thans mededelen, dat Prof. Sneller bij nadere 
overweging geen behoefte gevoelde aan een werkkamer in ons· 
bibliotheekgebouw en evenmin gebruik meende te behoeven 
maken van onze collegezaal. Wij spreken intussen de hoop uit,. 
dat de Vrije Universiteit op andere wijze het belang zal erkennen,. 
dat onze bibliotheek voor haar studenten, met name die van 
haar nieuwe economische faculteit, ongetwijfeld bezit. 

Maakten wij in het vorige jaarverslag reeds melding van de 
minder gunstige toestand van de financien onzer Vereniging, 
thans moet deze opmerking worden herhaald. De Vereniging 
is in het algemeen weI in staat, bibliotheek en archief op de 
bestaande voet te exploiteren, maar de extra onkosten, waar
me de het uitgeven van publicaties gepaard gaat, legt een zware 
last op ons budget, die ondanks de daarvoor gegeven subsidies. 
nauwelijks te dragen is. 

Het verhogen van de inkomsten door vergroting van het 
aantalleden en donateurs heeft dan ook in het afgelopen jaar 
de volle aandacht gehad. Enig succes is in die richting inderdaad 
bereikt: er werden 28 nieuwe leden en 9 nieuwe donateurs. 
geboekt. Daar 5 leden werden afgevoerd wegens overlijden, 
bedroeg het aanta1leden aan het einde des jaars 341 tegen 31& 
op I Januari 1949. Terwijl het aantal donateurs voor het leven 
16, het aantal donateurs van het Publicatiefonds 14 bleef, steeg 
het aantal gewone donateurs van 30 tot 39. Dit laatste was het 
gevolg van een circulaire, door de Vereniging verspreid onder 
diverse grote bedrijven te Rotterdam en Den Haag en in de 
provincie Utrecht. Dat ondanks de minder gunstige economische 
toestand dit resultaat kon worden bereikt - al hadden wij 
gaarne grotere resultaten gezien - stemt tot vertrouwen in de 
toekomst; voortdurende werkzaamheid op dit gebied blijft. 
echter geboden. Zulks is onder meer nodig, nu de toegemeten 



xx VERSLAG VAN HET BESTUUR OVER 1949 

gelden voor aanschaffingen ten behoeve van de bibliotheek 
kennelijk te laag zijn. In het verslagjaar kon nog, dank zij het 
restant van het aanvullingsfonds, een bedrag van f 1400 aan 
boeken worden besteed; daarmede is echter dit fonds vrijwel 
opgebruikt, zodat in 1950 niet meer zal kunnen worden besteed 
dan het normale bedrag van f 800. 

Een verzoekschrift, bij het gemeentebestuur van Amsterdam 
ingediend tot verhoging van de subsidie, ten einde o.a. de 
boekenaankoop tot f 900 's jaars te kunnen opvoeren, bleef 
tot ons leedwezen onbeantwoord. Wij spreken de hoop uit, dat 
het gemeentebestuur blijk zal geven van het besef, dat de sterk 
gestegen prijzen van binnen- en buitenlandse boeken - een 
stijging, die door de devaluatie van de gulden verscherpt is voor 
zover Amerikaanse boeken betreft - een verhoging van de 
subsidie onafwijsbaar noodzakelijk maken. 

In de algemene vergadering, die dit jaar op 25 Juni werd 
gehouden in het archiefgebouw te 's-Gravenhage, kon de ten 
vorige jare benoemde kascommissie, bestaande uit de heren 
Mr. J. Baert en Mr. H. de la Fontaine Verwey, geen verslag 
uitbrengen tengevolge van ziekte van de heer Baert. De ver
gadering besloot daarom, de beide genoemde heren eveneens tot 
het nazien van de boeken over 1949 uit te nodigen. Hierbij 
kan worden medegedeeld, dat de kascommissie bij brief van 
23 November 1949 bericht heeft gezonden, de boekhouding 
over 1948 accoord te hebben bevonden. 

Omtrent de gang van zaken in het archiefgebouw en in de 
bibliotheek zijn nadere gegevens te vinden in het verslag van de 
Directeur, Prof. Dr. I. J. Brugmans, waarheen kortheidshalve 
moge worden verwezen. 

Dit verslag worde beeindigd met enige mededelingen 
omtrent de mutaties in het Bestuur en in de Raad van 
Advies. 

Een groot verlies leed het Bestuur door het overlijden van de 
heer B. E. Ruys, die sinds 1929 daarin zitting had en nog in de 
algemene vergadering van J uni als zodanig was herbenoemd. 
Ter vervanging van de heer Ruys en ter vervulling van enige 
reeds langer bestaande vacatures werden in de algemene ver
gadering overeenkomstig het voorstel van het Bestuur tot 
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nieuwe leden van het Bestuur benoemd de heren Mr. H . ter 
Meulen, T. J. Twijnstra en Dr. G. van der Wal. 

De Heer Mr. A. G. Fennema berichtte ons bij de aanvang des 
jaars, dat zijn veelvuldige aanwezigheid in het buitenland hem 
belette, zijn lidmaatschap van het DageIijks Bestuur te conti
nueren; weI verklaarde hij zich be reid in het Aigemeen Bestuur 
zitting te blijven houden. Gaarne zeggen wij de heer Fennema 
dank voor hetgeen hij in de door hem thans neergelegde functie 
voor de vereniging heeft verricht. Tot onze bijzondere voldoening 
vonden wij de heer Ir. H . 1. Keus genegen, de openvallende 
plaats in het Dagelijks Bestuur te bezetten. 

Voorts verklaarde de heer ]. W. B. Everts, die enige jaren 
geleden door bijzondere omstandigheden het lidmaatschap van 
het Dagelijks Bestuur tijdelijk had neergelegd, zich bereid om 
zijn functie te hervatten. Aangezien hij destijds slechts tijdelijk 
was teruggetreden, kon hij zonder machtiging van de algemene 
vergadering zijn vroegere plaats weder innemen ; wij stellen 
het op prijs, dat de heer Everts zich hiertoe bereid heeft ver
klaard. 

Tot leden van de Raad van Advies werden ter algemene 
vergadering benoemd de heren Mr. J. Bierens de Haan te 
Bloemendaal en C. van Stolk te Rotterdam. 

De heren Mr. Chr. P. van Eeghen, Mr. W. Cnoop Koopmans, 
Dr. F. H . Fentener van Vlissingen en Dr. E. Heldring, wier 
beurt tot aftreden als bestuurslid was gekomen, werden in de 
algemene vergadering als zodanig herbenoemd. 
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Het aantal bezoeken aan de Economisch-historische biblio
theek, die onder leiding stond van de heer Dr. J. Suys, 
bleef in 1949 in de stijgende lijn en evenzo het aantal uit
geleende boeken; resp. waren dit er 512 en 550. Daartegen
over zette zich in de nieuw ingeschreven en tegelijk gecatalo
giseerde boeken, door aanschaffing of schenking verkregen, de 
dalende lijn voort; het waren er dit jaar slechts 189. In hoofd
zaak is dit toe te schrijven aan de sterk gestegen prijzen bij 
gelijkgebleven middelen, een discrepantie die in het belang van 
de bibliotheek zoveel mogelijk zal moeten worden opgeheven. 
Vooral van aanschaffing van oude, min of meer zeldzame, 
uitgaven moest doorgaans wegens de kosten worden afgezien. 
De bezoekers waren ook dit jaar merendeels studenten; af
zonderlijke vermelding verdienen daarnaast de leerlingen van de 
Amsterdamse School voor maatschappelijk werk, die, hiertoe 
door Dr. Klompmaker aangespoord, een dankbaar gebruik 
van de bibliotheek hebben gemaakt. Het lijkt gewenst de aan
dacht van de studenten nog meer in deze richting te leiden, 
zodat de boekenschat van de bibliotheek beter tot zijn recht 
kan komen dan thans, nu het al te vaak enkele veel gebruikte 
handboeken zijn, waar zij naar vragen. 

Van de schenkingen zijn te vermelden de aaneengesloten 
reeks verslagen van de Vereniging voor den effectenhandel te 
Amsterdam, lopende van 1887 tot 1941, die de heer Carel F. 
Overhoff afstond. De bestaande tijdschrift-abonnementen 
werden gehandhaafd en uitgebreid met een abonnement op 
het weder verschenen Weltwirtschaftliches Archiv. 

In de zomer he eft Prof. van Dillen met een aantal Utrechtse 
student en een bezoek aan de bibliotheek gebracht. Van buiten
landse belangstelling is, eveneens in de zomer, slechts te vermelden 
het bezoek van het Parijse echlpaar Bertrand Gille, van de 
heer Maurice Levy uit Parijs, die hier gedurende enige weken 
litteratuur over de Nederlandsche Handel-Maatschappij en de 
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katoenindustrie in de Ie helft van de Ige eeuw raadpleegde in 
verband met zijn stu die over de crisis van I836, en van de heer 
Kristof Glamann uit Kopenhagen, die hier de gewenste gegevens 
kon verzamelen over wereldprijzen van ruwe tabak. 

In het gebouw was voor I949 een kamer gereserveerd voor 
Prof. Sneller, die hiervan echter slechts kortstondig gebruik 
heeft gemaakt. Van Januari tot Augustus werd gastvrijheid 
verleend aan de heer Carel F. Overhoff, voor de samenstelling 
van een rapport in opdracht van het Rijksinstituut voor Oorlogs
documentatie. Zijn kamer werd na zijn vertrek betrokken door 
de heer I. Schaffer, assistent van Prof. Brugmans. De heer 
Reerland van het Instituut voor sociaal onderzoek van het 
Nederlandse volk werkte ook gedurende dit jaar nog met zijn 
lichtdrukapparaat op de zolder van nummer 220. Ret collo
quium onder leiding van Prof. Romein werd evenals tevoren op 
een avond in de week in de studiezaal gehouden, waarbij Dr. 
Klompmaker aanwezig was. 

De collectie-Ritter, die werken betreffende het middenstands
vraagstuk bevat, werd dit jaar geordend en gecatalogiseerd. 
Met de ordening van de vakbladen in de kelder van nummer 2I8 
werd eindelijk in November en December een begin gemaakt 
door de extra-hulp van een student. Voor de voortzetting en 
voltooiing van dit werk zal ook in I950 betaalde hulp worden 
ingeroepen. 

Ret schoonmaken en het onderhoud van het gebouw bleven 
hoge eisen stellen, die de krachten van de concierge, ondanks 
aile ijver, te boven gaan. Evenals vorig jaar zijn ook thans 
tegen 'extra-betaling de zolders en het trappenhuis eenmaal 
grondig schoongemaakt. In verband met de ziekte van de 
heer Karemaker moest van Maart tot Mei van de diensten 
van een stoker w( .rden gebruik gemaakt. Van gemeente
wege is de achterge,el van het gebouw geschilderd. Verder is 
in de studiezaal het 11lafond, daar waar de triplexplaten hadden 
losgelaten, hersteld € n bijgeschilderd, evenals een gedeelte van 
de muur. Begin I950 komt het schilderen en witten van de 
lunchkamer aan de beurt. In de zomer werden twee nieuwe 
ketels voor de centra Ie verwarming geplaatst. Op de zolder van 
nummer 220 werden de bovenlichten vernieuwd. 
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De tuin, evenals vorige jaren goed onderhouden, eiste dit 
maru extra kosten voor het aanbrengen van grint op de paden 
en van rozen in het perk, waardoor hij een beter aanzien kreeg. 

In het archiefgebouw te 's-Gravenhage konden de dagelijkse 
werkzaamheden weder geregeld voortgang vinden, dank zij het 
feit, dat de centrale verwarming was gerepareerd, zodat deze 
in het najaar in gebruik kon worden genomen en het gehele 
gebouw weder behoorlijk kon worden verwarmd. De werkzaam
heden, verricht door de commies Mejuffrouw W. van der Burg, 
best on den in de eerste plaats in het completeren en ordenen 
van de jaarverslagen van talrijke naamloze vennootschappen 
op het gebied van nijverheid, handel, verkeer · en bankwezen. 
Deze verzameling was ten gevolge van de oorlogsomstandig
heden in onvoldoende mate bijgehouden en moest dus worden 
aangevuld en uitgebreid. Thans is het resultaat bereikt, dat 
nagenoeg alle lacunes zijn aangevuld; van elke onderneming 
worden de verslagen in een portefeuille opgeborgen, zodat zij 
aanstonds op aanvraag kunnen worden geraadpleegd. Aange
tekend worde hierbij, dat de gedrukte verslagen van openbare 
diensten en bedrijven in de bibliotheek te Amsterdam zijn 
ondergebracht. 

Een belangrijke verwerving was het archief van de firma 
Kerkhoven & Co. te Amsterdam. Deze firma, die in 1948 werd 
geliquideerd, heeft van 1812 af bestaan en is een der oudste 
commissiehuizen in effecten te Amsterdam geweest. Ret gehele 
materiaal werd ondergebracht in het archiefdepot in de Colen so
straat. Voor de inventaris zie bijlage L 

Geordend en geinventariseerd werd het in 1949 verworven 
archief van de heer A. Kapteyn, Vice-president van de Westing
house Rem in Nederland; de inventaris wordt hierachter als 
bijlage II afgedrukt. Dit archief yond plaatsing in het hoofd
gebouw. 

De firma Vlaer en Kol te Utrecht, die haar belangrijk ban
kiersarchief, destijds aan ons in beheer gegeven, gedurende de 
oorlog tijdelijk had teruggevraagd, deed de toezegging, dat het 
weder aan de vereniging ter beschikking zal worden gesteld. 
Aan het eind van het verslagjaar was zulks echter nog niet 
geschied. 
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Pogingen werden gedaan tot verwerving van het archief van de 
in liquidatie verkerende N.V. Van Vollenhoven's bierbrouwerij 
te Amsterdam. Een toezegging tot medewerking van de zijde 
van dit bedrijf werd reeds verkregen; een definitief resultaat 
werd echter nog niet bereikt. 

De Vereniging voor waardevast geld zegde ons in verband 
met haar opheffing de onderbrenging van haar archief bij oI}ze 
vereniging toe. De secretaris van de Vereniging, Mr. H. Boogaard 
te 's-Gravenhage, zal een inventaris samenstellen van dit archief; 
verwacht mag worden, dat de overbrenging in het komende 
jaar zal kunnen plaats hebben. 

De opberging van een drietal archiefcollecties werd verbeterd 
door de documenten in portefeuilles in stede van pakketten te 
bundelen; een en ander komt zowel het behoud der stukken 
als het opzoeken daarvan ten goede. 

Het aantal bezoekers aan het archiefgebouw in de Laan Copes 
van Cattenburch bewoog zich in stijgende lijn. Mej. W. H. A. 
Croll zette haar arbeid voor het gedenkboek voor Van Stolks 
Commissiehandel voort. De heer Maurice Levy, wiens naam 
reeds vermeld werd, raadpleegde verschillende prospectussen 
van leningen. De heer P. de Vos raadpleegde het archief-Boisse
vain inzake de zeilscheepvaart. Voorts kwamen er verschillende 
bezoekers voor het archief van de Nederlandse Maatschappij 
voor Nijverheid en Handel. Ook de jaarverslagen van ver
schillende naamloze vennootschappen, speciaal die van cultuur
maatschappijen en hypotheekbanken, werden ingezien. Een 
aantal student en van de Economische faculteit der Universiteit 
van Amsterdam werd onder leiding van de steller van dit ver
slag vertrouwd gemaakt met inhoud en werkwijze van het 
archief. 

Aan het archiefgebouw in de Laan Copes werden verschillende 
reparaties verricht. Het dak en de goot aan de achterzijde 
ondergingen herstellingen. Binnenshuis werden verschillende 
timmermanswerkzaamheden verricht. De voorzijde van het 
gebouw dient noodzakelijk te worden gerepareerd en opnieuw 
te worden geverfd; fondsen waren hiertoe echter in 1949 niet 
beschikbaar. Een aanvang werd gemaakt met een verbouwing 
van de benedenverdieping, ten einde deze in te richten voor 
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bewoning door de commies. Daartoe moesten de archiefstukken, 
op deze verdieping opgesteld, naar een andere plaats worden 
overgebracht. De verbouwing, bestaande in het leggen van een 
vioer in de keiderruimte en het aanbrengen van een verbindings
deur tussen deze ruimte en de achterkamer, was aan het einde 
des jaars nagenoeg voltooid. Het Bestuur he eft gemeend aan 
deze verandering, die voor de verenlging geen kosten meebracht, 
te moeten medewerken, omdat door het inwonen van mej. 
van der Burg het nadeel vervalt, dat somtijds niemand in het 
gebouw aanwezig is en het publiek dan geen toegang kan 
verkrijgen. 

In het depot-Colensostraat werd ruim 800 strekkende meter 
aan stellingen getimmerd. De archieven uit een lokaal werden 
daarin opgesteld, zodat plaats kon worden gemaakt voor nieuwe 
archieven. Daarna werd de gehele etage schoongemaakt. Het 
depot in de Hilversumsestraat onderging geen verandering; 
hier had slechts een grondige schoonmaak plaats. 

De volledige lijst der aanwinsten gedurende het jaar 1949 

luidt als voIgt: 

1. Archief van de Westinghouse Rem, Vice-president de heer 
Albert Kapteyn te 's-Gravenhage, over de jaren 1896-1922. 

Door bemiddeling van de heer D. F. Lunsingh Scheurleer. 

2. Archief van de firma Kerkhoven en Co. te Amsterdam. 
Grootboeken, Rekening-courantboeken, Journalen en Copie
boeken over de jaren 1813-1902, ongeveer 163 boeken in het 
geheeL 

3. Aanvulling telkaarten van nalatenschappen over de jaren 
1937-1942, van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 

4. Een aantal boeken en verslagen, geschenk van de heer 
Th. C. Geudeker te 's-Gravenhage. 

5. Kladboek van een Rotterdams koopman over de jaren 
1760-1800 (uit ander archief). 

6. Drie brieven van Maus, controleur der Posterijen te Luik, 
over de jaren 1815 en 1816. 

Aankoop bij Van Huffel, coli. A. J. Nijland. 
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7. Brief van Justus de St. Huybert, secr. der Staten van 
Zeeland, aan de pachters van het gemael, wijnen, bieren en 
brandewijnen, ten platten lande in Walgeren woonende 
binnen eene van de drij steden d'allen tijden in alle quar
tieren en ressorten van het voorn. vrijlandt sullen mogen 
gaen veijlen enz. 25 November r680. 

Aankoop bij Van Huffel, colI. A. J. Nijland. 
8. Lijst van wijnmaten, brandewijnen, bieren, melk, olyf-olie, 

zaad-olie, traan-olie, kooren of granen, en grutterswaren, 
fruyten, steenkolen, houtkolen, zout, zeep, kalk en cement, 
kalk en biksteen, turv-ton, haring-ton. r8e eeuw. 

Geschenk van het Internat. Inst. v. Soc. Gesch. te 
Amsterdam. 

9. Handschrift perkament, met zegel, uit het jaar r633, 
waarbij Huismeesters, broederen en raden van het St. 
Nicolaes-hospitael binnen Arnhem bekennen ontvangen te 
hebben van Theodora Maria van Zalland, weduwe van 
Jr. Zeger van Middachten een som van 600 Car. gulden, 
waarvoor zij zich verbinden jaarlijks op drie termijnen elk 
een molder te doen "spinden" en die aan de armen te 
deelen; aan genoemde weduwe beloven zij een aantal 
"teyckenen" te geven voldoende om telkens de helft van 
een molder weit aan de armen uit te delen. Afschrift op 
papier r8e eeuw. 

Aankoop bij Van Huffel, colI. A. J. Nijland. 

ro. De heer A. van Vollenhoven schonk weder enige jaarver
slagen en andere gegevens op economisch gebied. 



Bijlage I. 

Archief van Kerkhoven & Co., Commission airs In effecten, 

te Amsterdam 

Grootboeken over de jaren 1813-1902 
Rekening-courantboeken over de jaren 1847-1900 (voor buiten 

de stad) 
Rekening-courantboeken 1848-1915, voor binnen de stad 
Joumalen, 1847-1917 
Balansboeken 1896-1900 
Copieboeken 1849-1871 



Bijlage II. 

Archief van de Westinghouse Rem, Vice-president den heer 

Albert Kapteyn, te 's-Gravenhage, 1896-1922 

2 Copieboeken General 1909-1922 
I Copieboek Italie 1909-19II 
I Copieboek A. Kapteyn 1898-1900 
2 Copieboeken Londen 1909-1914 
I Copieboek Opperman (Zurich) 1909-19II 
I Copieboek ZUrich 1906-1909 
I Copieboek Rusland 1908-1912 
I Copieboek Personal Accounts 1908-1913 
I Copieboek Luchtvaart 1910-19II 
2 Brievenboeken 

Brighton Railway Experiments 1878, een boek en een map 
Continental Brake Experiments 188S 
The American Company, Foreign Catalogue 1899 
Freins Automatiques Westinghouse, 1899 

4 port. correspondentie met Hannover, over de jaren 1896-1922 
I port. correspondentie met Budapest, over het jaar 1904, idem 

Hungarische Versuche 1904 
1 port. correspondentie Cleveland Tractor My., correspon

den tie over het jaar 1919 met Holland en Belgie 
6 port. correspondentie met Londen, over de jaren 1899-1923 

10 port. correspondentie met St. Petersburg, over de jaren 
1898-1918 

I port. correspondentie met Parijs, over de jaren 1901-1908 
3 port. correspondentie met Turijn, over de jaren 1901-1918 
I port. correspondentie met Zwitserland, Bern 1902-1905, 

Schaffhausen 1904-1906, Zurich 1902-1904, 1906-1919 
I port. correspondentie van A. Kapteyn, gemengde zaken, 

over de jaren 1899-1919 
I pak, correspondentie Pablo Horns, Automobiel Maatschappij 

te New York, 1919 
I pak, Gegevens en bescheiden over Gasmotoren, en motoren 

1905 
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I pak, gegevens Chronometers 
I map, Paris-Lyon, Brake tests 
I pak, Gegevens over het lev en en werken van George 

Westinghouse, geboren I846, overleden I9I4 
I pak, technische gegevens over de Westinghouse rem 
I pak, gegevens over de Westinghouse rem, Schraubenrad

bremse, Knorr Luftdruckbremse, Fotografische toon
waarden en hare willekeurige wijzingen, Gyroscopische 
werking, Photografische exhibitions 

I pak, gegevens over de Oceaan-lucht kruiser, systeem 
" Boerner", met voordracht van het jaar I9I8 

I pak, gegevens over Vliegmachines en bestuurbare lucht
schepen en het luchtverkeer in de naaste toekomst 
I9II- I 92 4 
Gegevens: Vliegtuigen, Vliegterreinen, enz. enz. Ma
rineluchtvaartdienst. Voordracht : over het Vliegen 

I pak lezingen over St. Petersburg, congres en tentoon
stellingen 

I pak, Friction draft gear Central coupler. Rapports 
I pak, Gegevens over de Technische Hoogeschool, Hugo 

Grob's System of electric lighting for trains 
I pak, Patent aanvrage Stork. Staatsmijnen arbitrage. Over

eenkomst betr. het leveren v. draaistroom-turbo
generator met condensatie-inrichting, staatsmijn 
Emma, te Hoensbroek. 

I pak, Gegevens over de Duinwaterleiding van 's-Gravenhage. 
Geschiedenis van de Haagsche Waterleiding over de 
jaren I874 tot I9I4, Gegevens over den heer Theodoor 
Stang. 

I pak, Rapporten en prospectussen over de Westinghouse rem,. 
over de jaren I900-I9I5 

I pak, Blauwdrukken van machines, motoren, pompen enz. 
enz. 
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Zoals in het jaarverslag over 1949 reeds in uitzicht werd ge
steId, ontplooide de vereniging gedurende 1950 een toenemende 
activiteit. De bibliotheek mocht zich in een stijgende belang
stelling yerheugen, het aantal verworven archieven was groter 
dan in het voorafgaande jaar, en op publicatiegebied werden 
niet onbelangrijke vorderingen gemaakt. Wat dit laatste punt 
betreft kan eraan worden herinnerd, dat in April 1950 het 24e 
Economisch-Ristorisch Jaarboek het licht zag. De jaarverslagen 
over 1946, 1947 en 1948 vonden daarin naast de wetenschappe
lijke bijdragen een plaats. Voorts bevatte dit jaarboek - een 
novum - de levensberichten van een tweetal leden, die aan de 
vereniging door de dood waren ontvallen. Nu de publicatie van 
dit Jaarboek zoveel later is geschied dan wij hadden gehoopt, 
zal de verschijning van het 25e deel bezwaarlijk nog in 1951 
kunnen plaats hebben en zal hiermede dus tot 1952 moeten 
worden gewacht. In ons vorige verslag hebben wij reeds do en 
uitkomen, dat een meer frequente publicatie van het Jaarboek 
door ons werd nagestreefd; dit is niet aIleen uit wetenschappelijk 
oogpunt van belang, maar wordt ook door de leden op prijs 
gesteld. Wij moeten er echter op wijzen, dat de bij voortduring 
stijgende drukkosten - een stijging, waarmede onze inkomsten 
geen gelijke tred houden - aan de verwezenlijking van dit 
streven een ernstige belemmering in de weg leggen. 

Mochten wij in het vorige verslag de spoedige verschijning van 
de publicatie van prof. Van Winter over de hoogstaangeslagenen 
in het depactement van de Wester-Eems gedurende de Napole
ontische tijd in uitzicht steIlen, deze gerechtvaardigde ver
wachting werd niet verwezenlijkt ten gevolge van voortdurende 
stagnatie bij de drukkerij, die blijkbaar niet te vermijden is. 
Wanneer wij op deze plaats de stellige verwachting uitspreken, 
dat deze studie in 1951 als deel 12 in de serie "Werken" der 
verengiing het licht zal zien, dan doen wij dit op grond van het 
feit, dat de tekst bij het einde des jaars geheel was afgedrukt, 
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zodat nog slechts het noodzakelijke bindwerk diende te ge
schied~n. Wanneer het vervolgdeel van het werk van Jhr. Van 
Winter zal verschijnen kan nog niet met zekerheid worden aan
gegeven; zulks zal afhangen van de beslissing, die de Neder
landse organisatie voor zuiver wetenschappelijk onderzoek 
(Z.W.O.) zal nemen ten aanzien van een door de vereniging 
ingediende subsidieaan vraag. 

De bewerking van het door de heer A. W. Wichers Hoeth 
verzamelde materiaal van vonnissen in averij-grosse over de 
jaren 1700-1810 werd voortgezet. De heer I. SchOffer, hist. cand., 

. die zich met deze werkzaamheden belastte, schiftte uit het zeer 
omvangrijke materiaal die vonnissen, die betrekking hebben op 
schepen uit of naar de Oostzee; zulks geschiedde op grond van 
de beslissing van het Dagelijks Bestuur, dat de gegevens in 
eerste instantie regionaal dienden te worden geordend en be
werkt. Twee kaartregisters zijn door de bewerker samengesteld 
(voorlopig slechts voor de periode 1700-1770); het ene bevat de 
namen der inladers, het andere de namen der plaatsen vanwaar 
of ·waarheen het schip voer, met alfabetische onderverdeling 
naar de vervoerde goederen. Dat op deze wijze waardevolle 
gegevens kunnen worden bijeengebracht omtrent Amsterdams 
Oostzeehandel in de 18e eeuw is duidelijk. Opneming van ver
schillende dezer gegevens in het J aarboek verdient dan ook 
zeker overweging. Voltooiing van de bewerking van het Oostzee
gebied dient dus allereerst te worden nagestreefd; bewerking van 
de overige handelsgebieden is eveneens wenselijk, doch zal 
voorshands wegens gebrek aan financiele middelen achterwege 
moeten blijven. 

De door Dr. J. Woltring verzamelde gegevens betreffende 
handel en scheepvaart van Amsterdam in de r6e eeuw konden 
in het verslag jaar nog niet worden gepubliceerd, doordien prof. 
Posthumus geen gelegenheid kon vinden de bij dit werk be
horende economisch-historische inleiding samen te stellen. Wij 
hopen, dat dit laatste in het komende jaar weI het geval zal zijn; 
de voor de publicatie benodigde gelden zullen echter zo hoog zijn, 
dat de in het verslag over r948 vermelde gift van het Koningin
Wilhelminafonds niet toereikend zal blijken. 

Omtrent de voorgenomen publica tie van het oudste aandeel-
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houdersregister van de Kamer Amsterdam der Oost-Indische 
Compagnie kunnen gunstiger berichten worden gegeven dan ten 
vorigen jare. Prof. van Dillen, die te zamen met Dr. F. W. Stapel 
deze uitgave verzorgt, hoopt zijn annotatiearbeid met behulp 
van een assistent in I95I te voltooien, zodat Dr. Stapel dan de 
definitieve redactie van de inleiding ter hand kan nemen. Het 
lijkt waarschijnlijk, dat het werk in het komende jaar voor de 
druk gereed zal zijn. 

Op 7 J anuari I950 overleed de heer J. H. J. van Deventer, 
lid van onze Raad van Advies. De heer Van Deventer had in 
I935 (zie XXe J aarboek, bIz. XXIX) zijn uitgebreide bibliotheek, 
bevattende een unieke verzameling van werken op het gebied 
van ambacht en handwerk in het algemeen en van het kleer
makersbedrijf in het bijzonder, aan onze vereniging in eigendom 
overgedragen onder het beding, dat zij te zijnen huize zou be
waard blijven en eerst na zijn dood naar onze boekerij zou 
worden overgebracht. Prof. Brugmans vertegenwoordigde onze 
vereniging bij de begrafenis en gaf bij die gelegenheid uitdruk
king aan onze diepe erkentelijkheid voor de wijze, waarop de 
overledene een al te zeer verwaarloosde tak der economische 
geschiedenis heeft bevorderd. In de loop van het j aar werd de 
collectie naar de Economisch-historische bibliotheek overge
bracht, waar zij in de vroegere Twentse kamer plaatsing yond. 
De ordening en catalogisering werd aanstonds ter hand ge-

. nomen; ten gevolge van de karige personeelsbezetting was deze 
arbeid echter bij het einde des jaars nog niet voltooid. Wij stellen 
ons voor om, wanneer de werkzaamheden aan de "Van Deventer 
bibliotheek" zullen zijn voltooid, daaraan in ruimere kring be
kendheid te geven. Te dezer plaatse moge ten slotte een woord 
van dank worden geuit aan de weduwe en de zoon van de heer 
Van Deventer, die beiden de grootst mogelijke medewerking 
hebben verleend bij de uitvoering van de laatste wi! van de 
overledene. 

Een andere belangrijke gebeurtenis in het leven der bibliotheek 
was het feit, dat de bibliothecaris Dr. J. Suys met ingang van 
I September I950 ontslag vroeg wegens zijn benoeming tot 
lector aan de universiteit 'van Amsterdam; wij hebben dit ont
slag op de meest eervolle wijze verleend. Hoewel de heer Suys 
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door zijn minder gunstige gezondheidstoestand niet zelden in de 
uitoefening zijner werkzaamheden werd belemmerd, zeggen wij 
hem gaarne dank voor hetgeen hij als bibliothecaris voor de 
vereniging heeft verricht. Wij benoemden tot zijn opvolgster 
Mej. D. Sachse, hist. dra., die over bibliotheekervaring beschikt 
en die zich tijdens haar academische studie in het bijzonder op 
de economische geschiedenis heeft toegelegd. Mej. Sachse 
aanvaardde haar functie op I September. 

Ret archief te 's-Gravenhage werd met enige belangrijke 
aanwinsten verrijkt, waaronder speciaal genoemd moeten worden 
het nieuw archief van het hoofdbestuur der Maatschappij voor 
Nijverheid en Handel te Haarlem (sinds 1921), de archieven van 
de departementen Haarlem en Rotterdam dier maatschappij en 
het archief van de Federatie van Nederlandse Kamers van 
Koophandel in het buitenland. Voorts verdient vermelding de 
verwerving van de boeken van D. P. van Cappel1en's Veehandel 
en Boerenbedrijf te Capel1en aid IJsel over de jaren 1847-1917. 

Voor een vol1edig overzicht der aanwinsten van het archief kan 
worden verwezen naar het verslag van de Directeur. 

Een onaangename verrassing wachtte de vereniging kort v66r 
de jaarwisseling. In een 28 December 1950 gedateerde brief 
zegde het gemeentebestuur van 's-Gravenhage ons met ingang 
van I April 1951 het gebruik op van de archiefruimte, welke 
ons ter beschikking was gesteld in de schoolgebouwen in de Colen
sostraat en de Rilversumsestraat. Hoewel deze opzegging ge
motiveerd werd door de dringende behoefte aan grot ere ruimte 
voor onderwijsdoeleinden trof zij ons vooral pijnlijk, omdat 
het gemeentebestuur, dat destijds aan de vestiging van het 
archief te 's-Gravenhage veel waarde bleek te hechten, geen 
blijk gaf van enige bereidheid, andere bergruimte te onzer be
schikking te stel1en. Gelukkig is in een onderhoud, dat de 
Directeur begin Januari d.a.v. met de Burgemeester heeft ge
had, de toezegging verkregen, dat het gemeentebestuur alles in 
het werk zal stell en om ons andere archiefruimte toe te wijzen. 
Wij hopen in ons volgende verslag van een gunstige afioop dezer 
aangelegenheid te kunnen gewagen. 

De financiele toestand der vereniging blijft nog steeds zorg 
baren. Het nadelig saldo over 1950 beliep f 3.077.77, terwijl dat 
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over 1949 t 2.271.20 had bedragen. Aangezien in 1950 een 
Economisch-historisch J aarboek verscheen, dat ruim t 6000 

heeft gekost, terwijl in het voorafgaande jaar geen publicaties. 
tot stand kwamen, blijkt de positie in relatief opzicht sterker te 
zijn geworden, en weI doordat de inkomsten in 1950 hoger waren 
dan in het jaar te voren. Dit laatste was aan verschillende fac
toren te danken. Het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen werd bereid gevonden, de Rijkssubsidie voor het 
J aarboek, waartoe een bedrag van t 2000 was toegezegd, wegens 
de gestegen kosten tot t 3000 te verhogen. Een voordracht, door 
de Directeur gehouden voor de "Amsterdamsche kring", had tot 
verheugend resultaat, dat het onder de auspicien van deze 
organisatie staande "Amsterdamsche fonds" een gift van t 1000· 

schonk ten behoeve van de noodzakelijke aanvulling van de 
boekerij, welker aanschaffingen reeds enige j aren het daarvoor 
uitgetrokken bedrag hebben overschreden. In de derde plaats 
stegen de inkomsten door de vermeerdering van het getal der 
donateurs. Met name werden in Twente een aantal nieuwe 
donateurs geboekt, zulks als gevolg van een reis, door de Direc
teur naar deze streek gemaakt, waarbij de Kamer van Koop
handel en Fabrieken te Hengelo en een aantal grote onder
nemingen te Almelo, Hengelo en Enschede werden bezocht. 
De ervaring he eft uitgewezen, dat langs deze weg meer resultaat 
wordt verkregen dan door de enkele toezending van brieven en 
circulaires. 

Ter completering van deze mededelingen dienen nog enkele' 
cijfers te worden gegeven. Ret aantal leden aan het einde des. 
jaars bedroeg 307, tegen 299 een jaar tevoren. Dit laatste getal 
stemt niet overeen met het in het voorafgaande jaarverslag 
vermelde (341), doordien gebleken is, dat de vorige boekhouder 
meermalen heeft verzuimd de ledenmutaties, die te zijner kennis 
kwamen, aan het secretariaat door te geven. Er werden 10· 

nieuwe donateurs geboekt, terwijl een he eft bedankt; het totale 
aantal donateurs beliep eind 1950 47. Bovendien waren er op dat 
tijdstip 16 donateurs voor het leven en 14 contribuanten voor 
het Publicatiefonds. 

Moesten wij in ons vorige verslag vermelden, dat het gemeente
bestuur van Amsterdam aan ons verzoek om een bescheiden 
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subsidieverhoging geen gevolg had gegeven, thans kunnen wij 
mededelen, dat als gevolg van besprekingen ten stadhuize de 
subsidie voor I95I van t 6IOO op t 6700 werd gebracht. Wij zijn 
erkentelijk voor deze verhoging, waardoor het mogelijk zal zijn 
op iets minder krappe schaal boeken aan te schaffen en de be
zoldiging van het personeel van de bibliotheek enigszins te ver
beteren. 

De algemene vergadering, die op 24 J uni I950 te Amsterdam 
werd gehouden, keurde de door het Bestuur voorgestelde 
wijzigingen in de statuten goed. Deze wijzigingen waren, op een 
uitzondering na, niet van ingrijpende aard en vonden haar aan
leiding in de omstandigheid, dat de termijn van de koninklijke 
goedkeuring in I95I zou zijn verstreken. In de bijlage bij dit 
verslag kan men een overzicht van de veranderingen aantreffen. 
Aangezien nader overleg met het Ministerie van J ustitie nodig 
bleek, was de koninklijke goedkeuring in het verslagjaar nog 
niet in definitieve vorm aangevraagd. 

De uitzondering, waarvan zoeven gewag werd gemaakt, 
betrof de regeling van de contributie. Volgens art. 7 der sta
tuten bedroeg deze voor de gewone leden t I2.- 's jaars. Dit 
bedrag, dat sedert het jaar I920 onveranderd was gebleven, 
kon in verband met de stijging van het prijsniveau onmogelijk 
worden gehandhaafd. Op voorstel van het Bestuur besloot 
daarom de algemene vergadering, de jaarlijkse contributie van 
t I2.- op t I6.- 's jaars te brengen, met dien verstande, dat de 
v66r I95I toegetreden leden desgewenst de oude contributie 
konden blijven doorbetalen. Deze regeling was mogelijk geworden 
door de even te voren vastgestelde wijziging van de statuten, 
waarbij de vaststelling van de contributie aan de algemene 
vergadering werd overgelaten. Aangetekend moge hierbij worden, 
dat slechts een zeer gering aantalleden de wens te kennen heeft 
gegeven, het vroeger vastgestelde contributiebedrag te conti
nueren; dit stemt ons tot voldoening. 

In de bovenvermelde algemene vergadering verkreeg de 
penningmeester decharge van zijn beheer over de jaren I948 en 
I949, zulks op voorstel van de kascommissie, bestaande uit de 
heren Mr. J. Baert en Mr. H. de la Fontaine Verwey. Te dezer 
plaatse zeggen wij aan deze beide heren dank voor de door hen 
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genomen moeite. Tot leden van de nieuwe kascommissie werden 
benoemdde heren Prof. M. van Haaften en H. J. Manschot. 

De vereniging had het verlies te betreuren van haar Bestuurs
lid Prof. Dr. Z. W. Sneller, die in November kwam te overlijden. 
Zijn betekenis voor de beoefening der economische geschiedenis 
hier te lande zal in het eerstkomende Economisch-historisch 
J aarboek worden uiteengezet. Voorts bedankte de heer Dr. E. 
H. Krelage wegens zijn hoge leeftijd als lid van de Raad van 
Advies. Wij behoeven niet te zeggen, dat wij met leedwezen het 
besluit van deze grondlegger van de geschiedenis van de bloem
bollenteelt en -handel hebben vernomen. 

Tot leden van het Bestuur benoemde de algemene vergadering 
de heren E. G. M. Driebeek te Rotterdam en Prof. Ir. R. J. Forbes 
te Amsterdam. Zulks was mogelijk op grond van de verandering 
in art. 9 der statuten, waarbij het maximum aantal bestuurs
leden van 40 op 50 werd gebracht. De samenstelling van het 
Dagelijks Bestuur bleef onveranderd. De Raad van Advies werd 
aangevuld met de heren Mr. A. J. Guepin te Eindhoven, Mr. E . 
A. Hofman te Rotterdam, Prof. dr. T. S. Jansma te Amsterdam, 
Prof. dr. J. H. Kernkamp te Bilthoven en William Schrikker 
te Amsterdam. De aftredende bestuursleden verkregen een 
herbenoeming; het waren de heren Mr. A. J. d'Ailly, Dr. F. 
Ph. Groeneveld, Dr. M. W. Holtrop, Ir. H. I. Keus, Prof. dr. 
G. M. Verrijn Stuart en A. W. Wichers Hoeth. 

Bijlage 

WIJZIGINGEN IN DE STATUTEN 
aangenomen in de Algemene Vergadering van 24 Juni 1950 

A. In artikel 2 wordt in plaats van "Nederland, Nederlandsch
rndie, Suriname en Cura~ao" gelezen: 
"Nederland, Suriname, de Nederlandse Antillen en Indo
nesii~" . 

B. In artikel 3 sub c wordt in plaats van "in het archiefgebouw" 
gelezen: 
lIm een der archiefgebouwen". 
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c. In artikel 3 sub f wordt in plaats van "op het gebied der 
economische geschiedenis van Nederland" gelezen: 
"op het terrein van de economische geschiedenis der in artikel 
2 genoemde gebieden", terwijl in de volgende zin het woord 
"gebied" vervangen wordt door het woord "terrein". 

D. In artikel 4 wordt in plaats van "zal een archiefgebouw 
worden gesticht" gelezen: 
"zuilen een of meer archiefgebouwen worden ingericht". 

E. In artikel 7 wordt in plaats van "De jaarlijksche contributie 
bedraagt twaalf gulden" gelezen: 
"De jaarlijkse contributie wordt door de Algemene Vergade
ring vastgesteld". 

F. In artikel . 7 vervallen de woorden: "maar betalen geen 
contributie" . 

G. In artikel 7 vervallen de woorden "een gift ineens van ten 
minste t 200.- aan de Vereniging te schenken, of". 

H. In artikel 9, eerste lid, wordt in plaats van "door en uit 
de leden der Vereeniging te kiezen" gelezen: 
"uit de leden der Vereniging te kiezen door de Algemene 
Vergadering" en wordt het woord "veertig" vervangen door 
het woord "vijftig". 

1. Artikel II, tweede lid, wordt gelezen ais voIgt: 
"De Directeur wordt zo nodig voor zover de werkzaamheden 
in de bibliotheek betreft ter zijde gestaan door een Biblio
the caris, voor zover de archivalische werkzaamheden be
treft door een Conservator. Deze functionarissen worden 
benoemd door het Bestuur". 

J. In artikel 12 sub b wordt in plaats van , .lll het archief
gebouw" gelezen: 
"in een der archiefgebouwen". 

K. In artikel IS wordt in plaats van "van het Archief" gelezen: 
"van het Archief en van de Bibliotheek". 

L. In artikel 17, eerste lid, wordt in plaats van: "in Maart of 
April" gelezen: 
"v66r I J uli". 
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Het aantal bezoekers van de Economisch-historische Biblio
theek bleef ook in 1950 een stijgende lijn vertonen. Het waren 
er 625, tegen 512 in 1949. Ret aantal uitgeleende boeken nam 
niet in dezelfde mate toe. Uitgeleend werden 575 boeken tegen 
550 in het vorige jaar. Ook dit jaar vormden de studenten weer 
het voornaamste bestanddeel van het bibliotheekbezoek. In 
verreweg de meeste gevallen waren het de gebruikelijke studie
boeken, die door hen ter leen gevraagd werden. In December 
bracht een groep leerlingen van de School voor maatschappelijk 
werk onder leiding van Dr. Klompmaker een bezoek aan de 
bibliotheek. Ook van buitenlandse zijde werd belangstelling 
ondervonden. Te vermelden vaH het bezoek van Prof. ]. A. van 
Houtte uit Leuven in Februari. In de zomer werd van de biblio
theek gebruik gemaakt door mrs. A. M. C. Carter van de London 
School of Economics, met het oog op een onderzoek naar Neder
landse beleggingen in Engelse fondsen, voornamelijk gedurende 
de zevenjarige oorlog, door de heer E. Rasmussen uit Kopen
hagen, die litteratuur raadpleegde betreffende Nederlandse 
financiers, die in relatie stonden met de in 1736 opgerichte en 
in 1773 aan de Staat getrokken Bank van Kopenhagen, en door 
de heer B. Helmfrid uit Aby (Zwedell), die verschillende boeken 
raadpleegde in verband met een onderzoek naar de betrekkingen 
tussen Zweden en de Republiek in de 17e eeuw. 

Evenals in de voorafgaande jaren werd ook nu weer gast
vrijheid verleend aan het colloquium van prof. Romein, 
waarbij Dr. Klompmaker tegenwoordig was. 

In September had in de bibliotheek de jaarlijkse bijeenkomst 
plaats van een vijftiental beoefenaars der economische geschie
denis onder leiding van prof. Sneller. Deze bijeenkomsten -
de eerste werd in September 1949 gehouden - beogen het con
tact tussen de vakgenoten te versterken door bespreking van 
onderzoekingen en plannen op economisch-historisch gebied. 

De boeken die binnenkwamen werden gecatalogiseerd en de 
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titels in de alphabetische en systematische catalogi ingevoegd. 
Ret waren er dit jaar 183, dus ongeveer een gelijk aantal als in 
1949, toen 189 nieuwe boeken werden ingeschreven. In de tijd
schriftabonnementen werden geen veranderingen aangebracht. 
Een belangrijke aanwinst was de collectie-Van Deventer, die 
gedurende de zomermaanden naar de bibliotheek werd overge
bracht. Deze verzameling, die door wijlen de heer J. R. J. van 
Deventer in 1936 aan de bibliotheek werd vermaakt en die voor
namelijk werken bevat op het gebied van het handwerk in het 
algemeen en van het kleermake'rsbedrijf in het bijzonder, werd 
na diens overlijden ondergebracht in de vroegere "Twentse 
Kamer". Met het catalogiseren werd een begin gemaakt, maar 
door tijdsgebrek vordert dit werk slechts uiterst langzaam. 
Verder werd begonnen met het controleren van de boeken die op 
de studiezaal staan. Deze controle is verre van overbodig. Ret 
komt namelijk herhaaldelijk voor, dat boeken op de verkeerde 
plaats worden opgeborgen, hetgeen natuurlijk het opzoeken 
zeer bemoeilijkt. Ook dit werk neemt veel tijd in beslag, daar 
tegelijkertijd kleine verbeteringen in de catalogi worden aange
bracht; het is nu ongeveer voor de helft voltooid. Door de heer 
en mevrouw Van Buuren werden de vakbladen in de kelder van 
perceel 220, na verwijdering van duplicaten, alph<1,betisch ge-
ordend en gecatalogiseerd. . 

Door bemiddeling van Dr. J. F. G. M. de Meyer, die ter zake in 
de jaarvergadering een voorstel had gedaan,werd een omvangrijke 
lijst ontvangen van gedenkboeken en jubileumgeschriften, uit
gegeven door ondernemingen in de Verenigde Staten. Op grond 
van een keuze, nit deze lijst gedaan, werd namens de vereniging 
tot een Iso-tal Amerikaanse ondernemingen het verzoek gericht, 
een exemplaar van hun gedenkschrift aan de bibliotheek af te 
staan. Deze actie heeft een groot succes opgeleverd; bij het 
schrijven van dit verslag (Maart 1951) waren reeds een honderd
tal publicaties ontvangen. Roewel de wetenschappehjke waarde 
der binnengekomen werken sterk uiteenloopt, is hiermede een 
belangrijke collectie aan de boekerij toegevoegd. Ret verdient 
overweging, aan de verwerving van dit nieuwe materiaal in 
ruimere kring bekendheid te geven. 

Van gemeentewege werden in de loop van dit jaa:r verschil-
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lende herstelwerkzaamheden aan het bibliotheekgebouw uit
gevoerd. De gangen werden gewit, enige kamers bovendien 
geschilderd en behangen. Verder werden reparaties verricht 
aan het dak en werd een deel van de radiatoren geschilderd. 
Het schoonmaken van de kamers en gangen, waarin deze werk
zaamheden waren verricht, was voor de concierge, die aan het 
onderhoud van het gebouw toch reeds de handen vol heeft, te 
2;waar, zodat daarvoor extra hulp van een werkster noodzakelijk 
was. 

De personeelsbezetting van de bibliotheek onderging in het 
verslagjaar een verandering. In Mei verliet de assistente Me
vrouw M. Meeuwse-Brink wegens gezinsomstandigheden onze 
dienst, na gedurende welhaast drie jaar tot onze volle tevreden
heid werkzaam te zijn geweest. Tot haar opvolgster werd be
noemd Mej. W. Zeeman, te voren werkzaam bij de openbare 
leeszaal te Haarlem, die wegens haar vroegere functie en haar 
bezit van het diploma van leeszaalassistente de meest geschikte 
onder de sollicitanten werd geoordeeld. Dat voorts de Biblio
thecaris Dr. J. Suys met ingang van I September op zijn ver
zoek eervol ontslag verkreeg en op die datum werd opgevolgd 
door Mej. D. Sachse heeft reeds in het verslag van het Bestuur 
vermelding gevonden. 

Aan Prof. dr. T. S. Jansma, die in Mei zijn functie als hoog
leeraar in de economische geschiedenis bij de faculteit der 
letteren en wijsbegeerte aan de universiteit van Amsterdam 
aanvaardde, werd de bronnenkamer van de bibliotheek als 
werkkamer beschikbaar gesteld. Daarmede werd de van ouds 
bestaande relatie tussen de Economisch-historische Bibliotheek 
en de gemeentelijke universiteit nog nauwer. Te hopen valt, 
dat weldra ook met de Vrije universiteit dergelijke betrekkingen 
kunnen worden aangeknoopt. 

De heer Heerland, die sedert enkele jaren op de zolderver
dieping van de bibliotheek werkzaamheden verrichtte ten 
behoeve van het Instituut voor sociaal onderzoek van het 
Nederlandse Yolk, kon bij het begin des jaars door dit Instituut 
elders worden ondergebracht. 

Het bezoek aan het ~rch,iefgebo~w te 's-Gravenhage vertoonde 
·wederom enige toeneming; cijfers kunnen daaromtrent bezwaar-
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lijk worden verstrekt omdat juist die bezoekers, die materiaal 
opsporen dat voor hun wetenschappelijke onderzoekingen 
dienstig is, dit materiaal naar het archief van hun woonplaats 
ter raadpleging plegen te doen opzenden. Opmerkelijk is voorts, 
dat het aantal schriftelijke verzoeken am inlichtingen een tendens 
tot stijging vertoont; dit geldt trouwens evenzeer voor de bi
bliotheek. Hoewel onze vereniging niet tot een economisch
historisch inlichtingencentrum mag of kan worden, is zoveel 
mogelijk getracht de gevraagde informaties te verstrekken, 
bepaaldelijk wanneer deze uit het buitenland of door onze leden 
werden ingediend. 

Enkele bijzonderheden hieromtrent mogen thans volgen. 
Mej. W. H. A. Crol kwam gereed met het gedenkboek voor van 
Stolk's Commissiehandel te Rotterdam; de door haar laatstelijk 
geraadpleegde boeken kwamen weer terug. Het archief van de 
Maatschappij voor Nijverheid en Handel werd door verschillende 
personen geraadpleegd, terwijl ook enige malen schriftelijk 
inlichtingen over dit archief werden gegeven. De Heer L. W. 
Bruins, arts te Leens, raadpleegde het archief van genoemde 
maatschappij voor een biografie van Geert Reinders (1737-1815); 
op zijn verzoek werden ook fotocopieen gemaakt. De heer G. J. 
Honig te Zaandijk vroeg gegevens over de blauwselfabrieken te 
Zaandijk. De heer E. A. Veen ontving gegevens in verband met 
het 50 jarig bestaan van de afdeling Zaanstreek van de Maat
schappij voor Nijverheid. Rotterdamse student en raadpleegden 
het archief-Feijenoord en dat van Van Eelde's zoutziederij. De 
Heer Bjorn Helmfrid, archivaris te Aby in Zweden en Dr. P. H. 
Mertens uit Dortmund brachten een bezoek aan het archief. 
Voor Ir. G. A. de Mol te Amsterdam werden fotocopieen ge
maakt van enige stukken uit het archief van de maatschappij 
voor Nijverheid en HandeL Voor het stads-archief te Antwerpen 
werden fotocopieen gemaakt van het hs. van de Stadsrent
meester van Antwerpen over de jaren 1330-1344. 

De werkzaamheden van Mej. W. van der Burg, commies bij 
het archief, bestonden behalve in het verstrekken van de hier
boven vermelde inlichtingen en het verrichten van de gebruike
lijke secretariaatsarbeid, in het opnieuw ordenen van de aan
wezige archiefcol1ecties. In het verslagjaar geschiedde dit ten 
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aanzien van de volgende archieven: Graanhandel P. W. Janssen 
t'e Amsterdam, textielfabriek J. en A. Ie Poole te Leiden, Asahan 
Tabak Maatschappij te Amsterdam en Algemeene Maatschappij 
voor Handel en N ijverheid te Amsterdam. Daarbij werd de minder 
gewenste verpakking in pakketten door die in portefeuilles ver
vangen. Voorts werd een aanvang gemaakt met een algehele 
herordening van de uitgebreide collectie-VelIe, die vooral be
treffende het economisch leven van de stad Antwerpen zeer 
vele gegevens bevat. 

De nieuw verworven archieven werden voorlopig geordend 
en ten dele geinventariseerd. In het jaar I950 werden de volgende 
archivalia en document en door de vereniging verworven en 
deels in het hoofdgebouw aan de Laan Copes van Cattenburch, 
deels in de depots in de Colensostraat en de Hilversumsestraat 
ondergebracht: 

I. Boeken van Veehandel en Boerenbedrijf D. P. van Cappellen, 
te Capellen aid IJsel, over de jaren I847-I9I7. 

Geschenk van de Heer A. van Walsum te Zwolle (zie 
inventaris no. I). 

2. Grondmateriaal voor de belastingen, van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (zie inventaris no. 2) . 

3. Stukken van de Federatie van Nederlandsche Kamers van 
Koophandel in het buitenland. 

Ontvangen van de Maatschappij voor Nijverheid en 
Handel te Haarlem (zie inventaris no. 3). 

4. Archief van de Haagsche Handelsbank, over de jaren I9I4-

I939· 
Ontvangen van de Kamer van Koophandel en Fa-
brieken te Rotterdam (zie inventaris no. 4). 

5. Persberichten op het gebied van de arbeid (uitknipsels). 
Ontvangen van de Bibliothecaris van de bibliotheek der 
Arbeidsinspectie te 's-Gravenhage (zie inventaris no. 5). 

6. Archief van de Maatschappij voor Nijverheid en Handel, 
Departement Haarlem. 

Ontvangen van het hoofdbestuur der Maatschappij, 
(zie inventaris no. 6). 

~- --- ------~ 
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7. Archief van de Maatschappij voor Nijverheid en Handel, 
Departement Rotterdam. 

Ontvangen van het hoofdbestuur der Maatschappij, 
(zie inventaris no. 7). 

8. Nieuw archief van de Maatschappij van Nijverheid en 
Handel te Haarlem, over de jaren 1922-1931. (zie inventaris 
no. 8) . 

9. Hs. geschreven op papier, ca. 1530 : 2 ongenummerde bladen 
waarvan het eerste tegen de band is geplakt geweest; 120 
met Romeinse cijfers genummerde bladen; ten slotte 17 
ongenummerde bladen, waarvan het laatste tegen de band 
achteraan is geplakt; alles samen 139 bladen, 233 bij 
167 mm., met inkt afgeschreven: -173 bij ..II5 mm. en ge
lijnd voor 30 regels, maar beschreven op de lijnen, en daar
door 31 regels. Geen signaturen, weI geregeld reclamen. 
Oorspronkelijke band: papier en perkament over dun carton 
(zwaarbeschadigd) . Het hs. bevat een handleiding voor de 
in- en uitvoer van allerlei handelswaren, hoofdzakelijk van 
carrata, d.z. voeders wijn, uit de stad Janua in Toscane, 
met voorbeelden van de daarbij vereiste formulieren en 
dergelijke stukken, met - waarschijnlijk gefingeerde - data 
en namen van kooplieden, notarissen, tabellarii, cancellarii 
enz. De jongst voorkomende datum is 1514, op bIz. 199b. 
Bovenaan biz. la. "Illml et Excml Abgeli de Jugo" ge
schreven door een jongere hand uit het begin der 18e eeuw. 

Aankoop Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage. 
10. Rekenboekje van Hendrick Swaen te Heeteren, gedateerd 

30 November 1694. 
Geschenk van Dr. W. Moll te 's-Gravenhage. 

II. Prijslijsten van granen en zaden te Amsterdam over de jaren 
17°1-1778 (maandelijks) en 1776-1821 (jaarlijks). Hand
schrift. 

Geschenk van Jhr. Mr. C. Dedel te 's-Gravenhage. 
Voorts werden nog grote partijen boeken, courant en en tijd

schriften ontvangen van het Planbureau, de bibliotheek van de 
Economische voorlichtingsdienst, het Centraal Bureau voor de 
Statistiek, het bankierskantoor Mendes, Gans en Co. en de heer 
Th. C. Geudeker, allen te 's-Gravenhage. Dit materiaal werd 
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grotendeels overgebracht naar de bibliotheek te Amsterdam. 
In het archiefgebouw aan de Laan Copes werd het plafond van 

het achterbalkon, dat naar bene den was gekomen, met vocht
werende platen voorlopig hersteld. Op de eerste etage werden 
vier bestaande kasten hoger op getimmerd, zodat er 2I strek
kende meter bergruimte werd verkregen. 

In de tuin werd een schutting van nieuw prikkeldraad voor
zien. Verder werd het gehele huis van nieuwe gordijnen voorzien. 
Twee kamers werden opnieuw behangen. 

In het depot Colensostraat moesten de rekken gesteund 
worden, daar de vloerdelen begonnen te breken. 

In het depot Hilversumsestraat werden twee dubbele rekken 
getimmerd, en drie rekken, die bezweken waren, weer gerepa
reerd. De archieven werden hier weer uitgezocht en op hun 
plaats gebracht. De archieven van Gebr. Warendorf en van de 
graanhandel Van Stolk werden weer geordend. 

Het archief van de vereniging voor waardevast geld, welks 
verwerving ten vorigen jare in uitzicht werd gesteld, zal voors
hands niet worden verkregen, aangezien er blijkens mededeling 
van de secretaris Mr. H. Boogaard plannen bestaan, de ver
eniging tot nieuw leven te wekken en dus van het opheffings
besluit terug te komen. 

In het verslag over I944 (Economisch-historisch Jaarboek 
XXIII, bIz. LIII) werd melding gemaakt van het archief van de 
olieslagerij-Kingma, dat toentertijd gedeponeerd was in de 
Provinciale bibliotheek van Friesland te Leeuwarden; dit 
archief zou voorlopig te Leeuwarden blijven doch, wannecr meer 
normale tijden zouden zijn aangebroken, naar ons depot te 
's-Gravenhage worden overgebracht. In het verslagjaar deelde 
de Rijksarchivaris van Friesland echter mede, dat bedoeld 
archief naar zijn mening in het provinciaal archie£depot thuis
behoorde. De steller van dit jaarverslag yond hierin aanleiding, 
een bespreking te houden met de Algemeen Rijksarchivaris 
Jhr. Graswinckel; zouden immers de rijksarchivarissen in de 
provincien het standpunt innemen, dat beschikbaar komende 
archieven van bedrijven, in hun ambtsgebied liggende, in het 
onder hun beheer staande depOt moesten worden geplaatst, 
dan zou onze vereniging in haar arbeid ernstig worden benadeeld. 
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Gelukkig werd van de Algemeen Rijksarchivaris de verklaring 
verkregen, dat zulks geenszins in de bedoeling lag; het geval van 
het archief-Kingma diende als een bijzonder geval te worden. 
beschouwd, daar het hier geen zuiver bedrijfsarchief betrof, 
doch een familiearchief waarin zich ook verschillende gegevens 
betreffende het familiebedrijf bevonden. Onder deze omstandig
heden hebben wij gemeend, in de overbrenging van het archief
Kingma naar het Rijksarchief te Leeuwarden te moeten be
rusten. Uitdrukkelijk worde hierbij echter aangetekend, dat 
de opvatting van Dr. van Buytenen, als zouden de bedrijfs
archieven in het algemeen wegens hun locaal karakter in de 
Rijksarchieven van de provincien thuisbehoren, door ons niet 
wordt gedeeld. Dat de Algemeen Rijksarchivaris in dezen aan 
onze zijde staat stemt tot voldoening. 

Ten besluite van dit verslag dienen nog enkele korte me de
delingen te worden gedaan. De omstandigheid, dat Mej . van 
der Burg met haar zuster haar intrek in het archiefgebouw heeft 
genomen, is gebleken voor de dienstuitvoering bevordelijk te 
zijn; dat het publiek wegens afwezigheid van de commies geen 
toegang kan verkrijgen tot het archiefgebouw komt thans niet 
meer voor. 

De boekhouder van de vereniging, de heer Van Tulder, ver
kreeg op zijn verzoek eervol ontslag wegens gezondheidsredenen. 
Hij werd opgevolgd door Mej. J. H. Odekerken. Aangezien de 
nieuwe boekhoudster werkzaam is ten kantore van de penning
meester mag verwacht worden, dat de financiele administratie 
in de toekomst vlotter zal verlopen dan voorheen, zodat ook de 
jaarvergaderingen op een eerder tijdstip kunnen worden ge
houden dan tot dusverre het geval was. 

Van de in December 1948 voor het eerst aan de leden ver
zonden vragenlijsten met gegevens van biografische aard waren 
aan het einde des jaars 104 bij het secretariaat ingevuld binnen
gekomen. Te hopen is dat de leden, die zulke tot dusver nalieten, 
hun ingevulde vragenlijst alsnog zullen in zen den ; zulks moet in 
het belang van de geschiedenis van het NederIandse bedrijfs
leven worden geacht. 



INVENTARISSEN 

I. Archief van de Boerderij en Veehandel van D. P. van 
Cappellen, te Capell en aid IJsel, over de jaren 1847-1917 

Grootboek 1888-19II 
II kasboeken 1847-1909 
3 inkoopboeken 1853-1862 
7 aantekenboeken 1863-1915 
I aantekenboek over koop en verhuring van land 1883-1920 
I boek inventaris van geldelijke bezittingen, 1878-1910 

Staat van hypotheken, 1881-1917 
Ontvangsten en uitgaven van het land in de Alexanderpolder, 

in compagnie gekocht met D. Bos en I. Bos, 1874-1883 
Aantekenboek van verhuurde woningen, 1874-1889 
5 huurboeken van woningen 
4 zakboekjes 

2. Grondmateriaal betreffende de belastingen, afgestaan door 
het Centraal Bureau voor de Statistiek 

A. in onverzegelde verpakking 
I. Grondbelasting: 

Staten no. 3 1937 en 1938! 
Staten no. II 1937 en 1938 I pak voor elk jaar 
Staten no. 35 1937 en 1938 
Staten no. 41 1937/'38 en 1938/'39 
Hoofdsom ongebouwd (I pak voor elk jaar) 
Hoofdsom gebouwd (I pak voor elk jaar) 
Opcenten ongebouwd (I pak voor elk jaar) 
Opcenten gebouwd (I pak voor elk jaar) 
2. Personele belasting: 
Staten no. 6 1937 en 1938 (I pak voor elk jaar) 
Staten no. 8 1937 en 1938 (I pak voor elk jaar) 
Staten no. 41 1937/'38 en 1938/'39 
Hoofdsom Ie tim 3e grondslag (I pak voor elk jaar) 
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Hoofdsom 4e tim 7e grondslag (I pak voor elk jaar) 
Opcenten aan de gemeenten (I pak voor elk jaar) 
3. I nkomstenbelasting: 
Staten no. 36 1936/'37 en 1937/'38 (I pak voor elk jaar) 
Staten no. 41 1936/'37 en 1937/'38 (I pak voor elk jaar) 
Staten no. 63 I936/'37 en I937/'38 (I pak voor elk jaar) 
4. Vermogensbelasting en Verdedigingsbelasting: 
Staten no. 4I I936/'37 en I937/'38 
Verdedigingsbelasting Insp. staten 
Vermogensbelasting Hoofds. aJh rijk (I pak voor elk jaar) 
Opcenten aan het W.S.F. (I pak voor elk jaar) 
Opcenten aan de gemeenten (I pak voor elk jaar) 
5. Couponbelasting: 
Opgaven I937 en I938 (I pak voor elk jaar) 
6. Gemeente tondsbelasting: 
Staten no. 41 1936/'37 en 1937/'38 
Hoofdsom aan het gemeentefonds (I pak voor elk jaar) 
Opcenten aan de gemeenten (I pak voor elk jaar) 
Opcenten aan het W.S.F. (I pak voor elk jaar) 
7. Dode hand belasting: 

Staten no. 7 I936/'37 en I937/'38! 
Staten no. 8 1936/'37 en 1937/'38 (I pak voor elk jaar) 
Staten no. IS 1936/'37 en 1937/'38 
Staten no. 41 (insp. staten) 
8. Successie : 
Staten nos. 120, 121, 122, I23, I23b, I23c en 138 (voor elk 

jaar een pak) 

B. in verzegelde verpakking: 
I. I nkomsten- en vermogensbelasting: 

Staten no. 60 I936/'37 en I937/'38l 
Staten no. 6I 1936/'37 en I937/'38 (voor elk jaar een pak) 
Staten no. 62 I934/'35 en 1935/'36 

3. Archief der Federatie van Nederlandsche Kamers van Koop
handel in het buitenland 

Verslag van de vergadering op 20 Juni I92I te Haarlem 
Correspondentie Juni 1920-22 Juni 1922 



INVENTARISSEN XLIX 

Verslag van de vergadering op 22 J uni 1922 te Rotterdam 
Correspondentie 22 Juni 1922-28 Juni 1923 
Stukken inzake handelsvoorlichting 
Samenstelling der besturen der Kamers volgens de statuten 
Verslag van de vergadering op 28 Juni 1923 te Dordrecht 
Correspondentie 28 Juni 1923-26 Juni 1924 
Verslag van de vergadering op 26 Juni 1924 te Maastricht 
Correspondentie 26 Juni 1924-25Juni 1925 
Verslag van de vergadering op 25 Juni 1925 te Enschede 
Correspondentie 25 Juni 1925- 24 Juni 1926 
Verslag van de vergadering op 24 J uni 1926 te Amersfoort 
Correspondentie 24 Juni 1926-27 Juni 1927 
Pogingen om met de Russen een handelsadresboek te maken 
Verslag van de vergadering op 27 J uni 1927 te Haarlem 
Correspondentie 23 Juni 1927-21 Juni 1928 
Verslag van de Vergadering op 21 Juni 1928 te Middelburg 
Correspondentie 22 Juni 1928-25 Juni 1929 
Verslag van de vergadering op 25 Juni 1929 te Leeuwarden 
Correspondentie inzake lidmaatschap der Nederlandse organi-

satie in de Internationale Kamer van Koophandel 
Verslag van de vergadering op 26 Juni 1930 te Utrecht 
Correspondentie (inzake Statuten enz.) 25 Juni 1929-26 Juni 
. 1930 

Rapport Economische Voorlichtingsdienst (Posthuma) 
Correspondentie 26 Juni 1930-25 Juni 1931 
Verslag van de vergadering op 25 Juni 1931 te Deventer 
Koninklijke goedkeuring op de statuten 
Wetsontwerp op de Economische Voorlichting 
Diverse kasstukken 
Verslag van de vergadering op 23 Juni 1932 te Haarlem 
Wetsontwerp Economische Voorlichting 
Correspondentie 25 Juni 1931-23 Juni 1932 
Verslag van de vergadering op 22 Juni 1933 te Rotterdam 
College van advies in verband met de Economische Raad, en 

antwoorden van leden in verband met de oprichting (Opge
richt 19-5-1933). 

Correspondentie 23 J uni 1932-22 J uni 1933 
Verslag van de vergadering op 28 Juni 1934 te Breda 

ECON.-HIST. JAARBOEK xxv 20 
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Economische Raad 
Handelsvoorlichting bij handelsovereenkomsten 
Werkkring der Kamers 
Correspondentie 22 Juni 1933-28 Juni 1934 
Verslagvan de vergadering op 27 Juni 1935 te Groningen 
Statuten der Nederlands-Pooise Kamer 
Nieuwe leden: Nederl. Poolse en Ned. Egyptische K.v.K. 
Begin van de strijd met Economische Zaken ten behoeve der 

K.v.K. te Londen 
Correspondentie 28 Juni 1934-27 Juni 1935 
Verslag van de vergadering op 18 Juni 1936 te Nijmegen 
Statuten: Nieuw lid Centraal Instituut 
Economische Raad 1936 
In- en Uitvoer 1936 
Netherlands and Netherlands Indies Information Bureau 1935-

1937 
Correspondentie 27 Juni 1935-18 Juni 1936 
Correspondentie 24 Juni 1937-23 Juni 1938 
Boekje Handelsvoorlichting 1935, uitgegeven door de Ned. Mij. 

voor Nijverheid en Handel 
Economische Voorlichting 
Boekje over de bevordering van de export door Dr. v. d. Kooy. 

31 - 8-'36 
Boekje, "Wat zij doen voor het bedrijfsleven", uitg. door de 

K.v.K. en Fabrieken te Amsterdam 
Correspondentie met K.v.K. te Johannesburg 
Economische Voorlichting in Nederland 27-8-'37 
2e Jaarverslag v. h. Ned. Ind. Informatiebureau te Londen 

1-5-' 36-30 -4-' 37 
Verslag van de algemene vergadering op 15 October 1937 te 

Amsterdam 
Goedkeuring huishoudelijk reglement 
Bezwaren daartegen te Londen, New York, Geneve, Brussel 
Bestuursvergadering op 13 Mei 1938, wijziging art. 4. Huish. 

reglement 
Bezwaren Commissie v. d. Zuidafrikaanse handel tegen ge

wijzigd art. 4 
Notulen der vergadering op 23 Juni 1938 te Hengelo 



INVENTARISSEN 

Verslag van de vergadering op 29 Juni 1939 te Parijs 
Correspondentie 23 Juni 1938-22 Juni 1939 

LJ 

Notulen1;>oek van vergaderingen der Commissie van bijstand van 
Kamers van Koophandel iri het Buitenland, over de jaren 

1921-1938 
Belasting van Nederlanders in het buitenland over de jaren 

1926, 1927 en 1929 
Gegevens over Kalenderhervorming (systemen voor een Wereld

kalender voor aile jaren met 26 werkdagen in elke maand) 

4. Archief der Haagsche Handelsbank 

Grootboeken 1914-1939 (25 boeken) 
Kleine kasboekjes 1916-1938 (20 boekjes) 
Journalen 1913-1938 (19 boeken) 
Rekening-courantboeken 1916-1938 (5 boeken) 
Prolongatieboeken 1916-1939 (8 boeken) 
Effectennummerboek 1916-1939 
Couponboeken 1928-1939 (6 boeken) 
Wisselboek 1914 
Discontowissels over de jaren 19II-1921 
Betaalde couponbladen (6 ordners) 
Uitlotingsregister 1929-1939 
Inventarisboek 1904-1909 
Fondsenbezit van client en 
Copieboeken 1912-1939 (50 boeken) 
Correspondentie 1915-1938 (10 str. meter) 

5. Persberichten (krantenknipsels), ontvangen van de Arbeids-
inspectie 

Afvalwater (Riolenwet), 1925-1932 
Agrarische politiek, 1940 
Alcoholvraagstuk, 1925-1937 
Annexatie, 1945 
Annexatie van gemeenten, 1941 
Arbeidsconferentie 7e-1ge, Internationale, 1925-1935 
Arbeidsbureau, Internationaal, 1935, 1938-1940 
Arbeidsconflicten, 1934-1940 
Arbeidswet, vonnissen, 1933-1938 
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Apotheken, 1931-1933 
Argentinie, 1929, 1930 

Bakkerijen, nachtdienst (Arb. Wet) 1923-1925 I 
Bakkerijen, nachtarbeid (Arb. Wet) 1925-1927 II 
Bakkerijen, nachtarbeid (Arb. Wet) 1928-1929 III 
Bakkerijen, nachtarbeid (Arb. Wet) 1930 . IV 
Bakkerijen, nachtarbeid (Arb. Wet) 1931-1933 V 
Bakkerijen, nachtarbeid (Arb. Wet) 1933-1935 VI 
Bananen, 1936 
Bedrijfsleer, 1927-1934 
Bedrijfshygiene, 1943 
Bedrijfskleding, 1941 
Bedrijfstelling, 1930, 1940 
Bedrijfsuitkomsten, 1928, 1930 
Beenderen, 1927, 1928, 1929, 1940, 1941 
Belgie, 1926-1929, 1930-1939, I-II 
Bellamy, 1938, 1939 
Bergingsbedrijf, 1929 
Beroepshygiene, 1927 
Beroepstelling, 1928, 1934 
Beroepsnijverheid, 1924 
Beroepsziekten, 1925-1937 I 
Beroepsziekten, 1938- II 
Bescherming jonge arbeiders, 1927 
Beveiliging van de arbeider, 1940, 1941 
Bevolkingsstatistiek, 1930, 1935 
Bezoldigingsbesluit, 1925, 1927, 1928 
Biologie, 1930 
Boekbinderij, 1936 
Bloembollen- en bloemencultuur, 1929, 1931, 1932-1934, 1939 
Bosbouw, 1941, 1943 
Bouwbedrijf, 1925, 1928, 1929, 1932-1937 
Brandblusmiddelen, 1928-1929, 1935 
Bruinkool, 1934 
Cacao, 1928, 1930, 1937 
Canada, 1926, 1930, 1935 
Caissonarbeid, 1928, 1929, 1935, 1940 



Carbid, I940 
Celluloid, I929, I93I 

INVENTARISSEN 

Cement, I933, I934, I935, I938, I940 
Chauffeurs (Arb. voorw. en werktijd) , I925-I936 
Chemische industrie, I930, I932, I934, I937, I940, I94I 
Chili, I932 
Chocolade-, cacao-, en suikerbewerkers, I928 
Commissies, I933-I936 
Conflict in de mandenindustrie, I925, I926, I928 
Conflict in de metaalindustrie, I925 
Conflict Nieuwe Waterweg, I925 
Congressen (algemeen), I936, I938, I939 
Continuarbeid, I925 

LIlI 

Congres van Chr. bedienden organisaties (internationaal), I927 
Congres Ned. Unie van chauffeurs, I930 
Congres der Chr. fabrieks- en transportarbeiders (Internat.) I929 
Congres LV.V. te Parijs, I927 
Congres der S.D.A.P., I927, I928, I932, I935 
Congres syndikalistisch Vakverbond, I923, I925 
Congres Transportarbeidersbond, I930, I932 
Congres Intern. federatie van Chr. textielarbeiders, I926 
Congres Int. Werkgevers organisaties, te Praag, I926 
Conserven, I932 
Cultivering van de bodem (zie ook Grondgebruik), I94I 

Decimaalsysteem, I926 
Diamantindustrie, I928-I934 I 
Diamantindustrie, I934-I935 II 
Dinta (Deutsches Institut fUr techno Arbeitsschulung) I927, I930 
Distributie, I94I, I94I , I942 
Diversen (zeep, benzine, melk, fietsbanden), I928, I930-I937 
Drinkwaterleiding-voorziening, I9I3, I9I4, I94I 
Duitsland, I925-I928, I929-I935 

Eerste hulp bij ongelukken, I925, I927-I93I, I933, I934, I935, 
I937 

Echo-put, I938 
Egypte, I93I, I933 
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Electrotechniek, 1925, 1928-1932, 1938, 1939 
Emaille-industrie, 1928-1929 
Enge1and, 1926-1927, 1928, 1934-1935, 1937-1942 
Explosies, 1931-1936, 1937-1944 

Fabrieksbranden, 1924-1927, 1927-1928, 1929, 1930-1932, 1933-
1935, 1939-1944 

Fabriekshygiene, 1928, 1932, 1938 
Fabrieksscholen, 192<) 
Fotografen, 1930 

Gasmaskers, 1924, 1928, 1930, 1931, 1934, 1937, 1938 
Gastractie, 1940-1944 
Van Gend en Loos, 1928, 1935 (personeel) 
Gevaarlijke ladingen, 1929 
Glaszijde industrie {isolatiemiddel), 1941 
Gloeilampen fabricage, 1925, 1926, 1928, 1929, 1930 
Grasdrogerijen, 1940, 1941 
's-Gravenhage (Kamer v. Koophandel), 1928 
Griekenland, (Sigarenindustrie), 193I 
Grondgebruik 1940, (zie ook Cultivering van de Bodem) 

Handelsbeweging, 1930, 1941 
Hoepelindustrie, z.j. 
Hoefsmeden, 1926 
Hoofdarbeiders, 1928 
Hout, (algemeen) 1932, 1934, 1943, 1944 
Houtbedrijf, 1925, 1929, 1930, 1932, 1933, 1935, 1941, 1944 
Huren, 1933-1935, 1937, 1938 
Hygiene-commissie, 1926, 1933, 194I, 1942 

Internationaal Chr. Vakverbond. 1929 
Internationale arbeidersbeweging, 1933 
Internationale hulpverlening, 1<)30 
Internationale vakbeweging, 1925 
Isolatie van geluidstrillingen eI).z. 1930, 1934 
Italie, 1924, 1926, 1927-1937, 1942 
Invaliditeitswet, 1928 



Joegoslavie, 1931, 1934 
Jeugdzorg, z.j. 

INVENTARISSEN 

Kabels en kettingen, 1925, 1928, 1936, 1938, 1939 
Kantoren, 1924, 1925, 1926-1937 (bedienden enz.) 

LV 

Kanker, 1928, 1930, 1931-1935, 1938 (Beroepsziekte, enhaar 
bestrijding) 

Kalkstof, 1928 
Kalkovens, 1928, 1929 
Kali, 1930-1931 
Kamers van Koophandel, 1936, 1940 
KeUI1ng electrische materialen, te Arnhem, 1933-1936 
Kindertoeslag, fonds tot steun aan grote gezinnen, 1939, 1940 
Kon. Nat. Steuncommite, 1926, 1930-1931 
Koolzuurijs, 1930, 1934 
Koolmonoxyde, 1925, 1926-1935, 1938, 1941 
Krijgsgevangenen, 1943 

Laad- en losgerei, 1937 
Ladders, 1937, 1939 
Lastechniek, 1925-1937, 1938-1940 I-II 
Liften (ook ongevallen) 1930-1938 
Limburgse Sociale studieweek (Ie) 1925 
Linoleum, 1929-1933 
Londense conferentie inzake arbeidsduur, 1926 
Luchtverontreiniging, 1929 
"Lubro" N.V., 1929 (eerste geval van vacantietbeslag 
Luchtbescherming (aanvallen) 1931, 1935,1936, 1937 
Lucifers, 1935, 1936 

Maritieme atbeidsconferentie, 1929 
Materialenkennis, 193i 
Mexico, 1927, 1928-1930, 1931 
Metaalspuiterij, 1938 
Mijnbouw, 1935 
Mijnen, 1925-1928, 1929 I-II 



LVI INVENTAlUSSEN 

Naaldenindustrie, 1934 
Nationale Plan, 1944, 1945 
Ned. Econ. Instituut, 1929, 1930 
Ned. Fabrikaat, 1931-1936, 1939 
Ned. Oost , compagnie, 1942 
Ned. Oost-Indie, 1926-1929 
Nieuwe industrie in Nederland, 1939, 1940, 1942 
Noord-Brabant (Brabantse Industriedagen), 1931, 1932, 1934, 

1935 
Noorwegen, 1927, 1928-1935, 1938, 1941 
Normalisatie, 1930, 1932, 1941 

Olympiade, 1928 
Ongevallen in het baggerbedrijf, 1942 
Ongevallen (algem.) 1939, 1940, 1942 
Ongevallen (Electr.) 1924-1937 
Ongevallen (Fabrieken) 1925-1937 I 
Ongevallen (Fabrieken) 1938-1943 II 
Ongevallen in de havens, 1925, 1927, 1934, 1935, 1937, 1938-

1940, 1942 
Ongevallen (Landbouw, tuinbouw, en bloemencultuur),1925-1939, 

1942 
Ongevallen scheepvaart, 1929, 1939 
Oostenrijk, 1927, 1928, 1930, 1933, 1934 
Ovens, 1928 

Pachtwet, 1929, 1930 
Palestina, 1927, 1928, 1934 
Papier (zie ook Ned. Fabrikaat), 1928, 1932-1939 
Peel, 1932, 1938 
Physiologie, 1930 
Polen (textielnijverheid), 1926, 1929, 1939, 1933, 1934, 1935, 1937 
Politie (zie ook beroepsziekten), 1929, 1942 
Provisie-stelsel, 1940 

Radio-industrie, 1931, 1939 
Radio-storingen, 1929, 1930-1931, 1933, 1936 
Rantsoenel1, 1943 
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Reddingswezen, 1931, 1936 
Rec1ame, 1931 
Rechtspraak, 1933, 1940 
Rechterlijke macht, 1926 
Researchwork, 1928, 1931 
Respirator, 1930 
Roemenie, (algemeen), 1926, 1928, 1930 
Rookbestrijding, 1928 
Rubber, 1930-1934, 1940-1942 
Rijkskleding, 1928, 1940 
Rijks Marinewerven, 1929 
Rijkswaterstaat, 1928, 1931 
Rijst, 1930 

Schade of hinder van fabrieken inz. afvalwater, 1925, 1929 
Schildersbedrijf, 1928-1930, 1932, 1934, 1937, 1938 
Schlingemann, knipsels van Dr. Ir., 1927, 1933, 1934 
Scheepsbouw, internationale, 1924-1934 
Schoenindustrie in Nederland, 1926-1937 
Sigarenindustrie, 1924-1934 
Smokkelarij, 1933, 1934 
Sociale Geneeskunde, 1941 
Soja, 1930, 1931 
Spaarzin, 1931-1932 
Spanje, 1930, 1931, 1935, 1938 
Spoorhout, 1933, 1934-1935 
Spoorwegen, arbeidsvoorwaarden, 1928, 1932 
Spoorwegtarieven, 1934, 1939 
Staking, Goudsche aardewerkfabriek, 1928-1929, 1942 
Staking Fotografen, 1925 
Staking Hoepelmakers, 1925 
Staking Houthandel, 1926 
Staking Metaalindustrie (P. Smit en Wilton), 1925 
Staking Tapijtwevers, 1928, 1931 
Staking Zeevisscherij, 1924, 1925, 1938 
Statistiek (industrie), 1928, 1939, 1942 
Steengroeven, 1934 
Steenkoolconferentie, 1930 

LVII 
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Steigers (twee boekjes met foto's) 
Slagerijen, 1924, 1925, 1929, 1930, 1931, 1933, I934-1936, 1941, 

I943 
Slijpstenen, 1936 
Stofexplosies, 1928-1936, 1939 
Stoomwezen, 1929 
Stroocarton-industrie, 1928-1937 
Studiereizen van ambtenaren, I937 
Suikerindustrie, 1925, 1928, 1929, 1932, 1935 

Techniek, 1926, 1938 
Technologie, 1928, 1929, 1935, 1938 
Tegelen, (Metaalconflict en nieuwe industrie), 1930, 1941 
Telegraaf in 1918 (de), 1928 (ingezonden stukken) 
Textielindustrie, 1925-1932, 1935, 1938 
Textielconferentie (Washington), 1936, 1937 
Textielscholen, 1928, 1930 
Tsjecho-Slowakije, 1927-1931 
Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek, 1927, 1929, 

1932, 1934, 1938 
Trijpweverij, 1926 

Unilever Concern, 1938 

Vakorganisatie, 1926 
Veiligheid in het landbouwbedrijf, 1941 
Veiligheidsplaten, 1927, 1938, 1943 
Ventilatie, 1927, 1935 
Verenigde Staten van Amerika, 1924, 1926-1929, 1930-1935 I-II 
Verfspuiten, 1936 
Vergaderingen, N.V.V. en S.D.A.P. 1926 
Verkiezingsprogramma's, 1929 
Verplegingsinrichtingen, 1924-1936 
Verwarmingsindustrie, 1932 
Vitaglas, 1927-1932 
Volkenbond, 1927 
V olkshuisvesting, 1940-1942 
Voorkoming van brandgevaar, 1924, 1925, 1929-1938 
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Walsbedrijf in Nederland, I938, I939 
Warenwet, I93I , I937 
Warmtestichting, I937 
W~sbedrijf, 1929, 1930, 1937 
Waterstaatswerken, 1927, 1930 

LIX 

Wegenbouw (aanleg) 1928, 1931, 1934, 1936, 1937, 1938, 194I 
Werkloosheidszorg, I925-I933 
West-Indie, 1928, I929, I930, I931, I935 
Wetenschap, 1925, I926, 1927, 1929, 1930, 1933, 1934, 1936, 

1937, 1941 
Winkelsluitingswet, 1926-1932 
Wolindustrie, I928-1930, I932-1936, I940 
Woningbouw, 1925, 1930-1938 

IJkwezen, 1932 
IJ sland, 1930 
IJ zergieterijen, 1926, 1930, 1932 

Zandstraal, I928, I93I, I932, I939 
Zeepnijverheid, 1929, 1933, 1942 
Zelfstandige uitoefening beroep en bedrijven door vreemdelingen, 

1937 
Ziekenfondsen, I938, I941 
Ziekteverzekering, I925, 1927, I929, I930, I94I 
Zinkwitindustrie, 1934-1935 
Zoetwarenindustrie, 1943 
Zoutindustrie, 19II, 1925, 1929-1935, 1937 
Zuid-Afrika, 1925, 1928, I929, I931, 1934 
Zuid-Amerika, I9I9 
Zuivering, 1945 
Zijdeteelt, 1935 

6. Maatschappij voor Nijverheid en Handel, Departement Haarlem 

N otulenboek Bestuursvergaderingen, 
N otulen boek Bestuursvergaderingen, 
Notulenboek Algemene vergaderingen, 

I778-I800 
1852-1885 
I778-1808 
1808-1824 
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Notulenboek Algemene vergaderingen 1824-1839 

" " 
" 
" 

Notulenboek van de 
1887-18 ~ei 1925 

1839-1852 
1853-1861 
1861-1887 

Departementsvergaderingen, 16 Nov. 

Rapportenboek 18 Aug. 1778-9 Juni 1800 
Ingekomen stukken, brieven en rapporten, over de jaren: 

1785-1800 1870-1877 1899-1906 
1813-1824 1877-1878 1914-1915 
1832-1848 1878-1883 1916-1918 
1848-1852 1884-1885 1919-1922 
1853-1857 1888-1889 1925-1926 
1866-1870 1893-1897 1927-1929 

Correspondentie van de heer A. J. R. Mauritz met het Dept. 
Raarlem, 1928-1932 

Copieboek 1870-1895 
Correspondentie met deelnemers Congres van het 50 jarig be

staan, 1927 
Stukken betrekking hebbende op de rekeningen, 1921-1939 

(16 pakken) 
Kwitanties 1809-1863 
Bewijzen van In- en Overschrijving der kapitalen op het Groot

boek der Nat. -Werkelijke schuld 1837-1845 
Stukken behorende tot de Verantwoording van het kapitaal 

1897 
Oude aantekeningen van de fondsen 1846 
Rekening en verantwoording der liefdegiften, ingezameld ten 

behoeve der noodlijdenden door de overstromingen van 
's lands rivieren, in het jaar 1784 

Correspondentie met de Regering en autoriteiten wegens sub
sidies voor Museum kunstnijverheid, 1874-1884 en 1895 

Stukken betr. tentoonstelling van planten en gewassen 1817, 
1828, 1829, 1830, 1832, 1835 

Stukken betr. het Koloniaal museum 1898, 1917 
Bloemlezing uit de officieele stukken, betreffende: 
Ie. Ret in gebruik afstaan van het Paviljoen 
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ze. Huurcontract met de regering. Brief van Jhr. De Stuers 
over een kamer voor het Secretariaat der Maatschappij 

3e. Stalverbouwing 
4e. Vergunning telephonische aansluiting van het Paviljoen 
5e. Brandblusmiddelen 

7. Maatschappij voor Nijverheid en Handel Departement 
Rotterdam 

35 portef. In- en uitgaande correspondentie, 1904-1944 
3 portef. Kasbescheiden, 1927-1939 
2 portef. Kasboekjes (kleine kas) , 1935-1946 
4 portef. Ledenlijsten 
I portef. Lidmaatschappen, 1925-1930 
2 portef. Enquete, lezingen, enz. inzake afbetalingsstelsel 

en woeker 1928-1929 
I portef. Gewestelijk Plan, Beneden-Maasgewest 1928 

8. Archief van de Maatschappij voor Nijverheid en Handel, 
(Hoofdbestuur) 

1. Handelsvoorlichting 1922-1923 
2. Stukken inzake normaal handelsverkeer tussen Nederland 

en andere landen 1921-1935 
3. Rapport Havenschappen 1930-1933 
4. De betekenis van Ned. Indie voor Nederland, 1928-1930 
5. Hinderwet 1921-1923 

Ned. Uitvoer Mij en Centraal Verrekenkantoor voor brand
stoffen 1919-1922 
Instituut voor Crisisonderzoek 1918 
Instituut voor Economische geschriften 1916-1927 
Belastingrapporten 1924 
Waterbelasting 1924 
Handelsonderwijs 1923, 1928-1933 
Nijverheidsraad-Commissie (Handelsvoorlichting; Consu
laire dienst) 1922-1926 
Landbouwcooperatie 1936 
Industriefinanciering-commissie 1934-1935 
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Holland-Huis te Brussel 1930 
Handelsverdragen (Algemeen) 1930-1932 

6. Omkoperij 1927-1933 
Steun aan de suikerindustrie 1929 
Zilverbons 1928-1930 
Psychologie (Amsterd. Vereen. voor) 1928-1929 
Afschaffing 4de postbestelling 1927 
Omzetbelastirlg 1933-1934 

7. Prae-advies Commissie XII uit de Hoge Raad van Arbeid 
1923 (inzake bedrijfsorganisatie) 
Vrijmaking der nijverheid 1919 
Vermeerdering van productie 1919 
Studiereizen naar het Deutsche Museum 1927-1929 
Kanalen 1929-1931 
Keramische wetje 1927-1928 
Kernen 1927 
Landbouwcrisiswet 1928 
Limburgse moeilijkheden I927-I93I 
Legaten I93I (Herziening in het algemeen belang van bij 

erfstelling of legaat gemaakte bedingen) 
Museum van de Arbeid 1931 
Maalgebod 1930-1931 
Naamloze Vennootschappen 1927-1929 

8. Commissie Nederlands-Indie 1927-I932 
Propagandaboeken en ander materiaal 1927-1929 
Tentoonstellingen 1926-1930 
Textielindustrie en overwerkvergunningen 1929-1931 
Vlagvertoon 1928-1929 
Wetenschappelijke arbeid-organisatie 1927-1929 
Wederkerigheid in de handelspolitiek 1927-I928 
Woningwet 1928-1930 
Woekerbestrijding 1928-1929 
Waterverontreiniging 1928-1929 
Waterleidingtarieven 1929-1930 

9. Verbindendverklaring van collectieve arbeidsovereenkom
sten 1925 

Commissie inzake water-, bodem- en luchtverontreiniging 
1924-1926 
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Naamloze vennootschappen (gewijzigd wetsontwerp) 1924-
1926 

Kanalenplannen 1925-1937 
Kalenderhervorming 1929 
Ned. Genootschap voor verlichtingskunde 1934 
Fonds voor de Normalisatie in Nederland 1924 
Streekbelangen 1929 
Comissie gemeentebestuur 1934-1935 
Enquete i.z. verkorting van de arbeidstijd m de depart. 

Amsterdam en Dordrecht 1920 
Tarieven voor electriciteit, gas en water 1925-1933 
Omzetbelasting 1933 
Studiesyndicaat woningbouw 1920-1923 
Het Paviljoen "Welgelegen". Huisvesting Maatschappij

Provo Griffie, 1924-1925 
School voor bouwkunde, versierende kunsten en kunst

ambachten 1925-1926 
Congres international de l' organisation scientifique du 

travail 1925 
10. Nijverheidsonderwijs 1927-1936 

Financiele steun aan de Ned. nijverheid 1932 
Oeververbindingen 1927-1936 
Rechtsbescherming tegen de overheid 1931-1932 
Prijzen van levensmiddelen (met afzonderlijke map: Brood

prijzen) 1931-1938 
II. Rijtijdenbesluit 1935-1936 

Belasting van Nederlanders in het buitenland 1927-1928 
Studiecommissie inzake het vervoersvraagstuk 1932-1938 
Omroep Holland-Indie 1936-1937 

12. Belgisch tractaat 1926-1932 
Corrosie-stichting 1927-1928 
Arbeid voor onvolwaardige arbeidskrachten 1927-1935 
Crisistoestand in Nederland 1930-1934. Crisis-invoerwet 

1931-1936 
Crisis-congres 1931-1932 
Duitsland. Invoerrechten 1927-1935 

13. Commissie crisislasten 1932-1934 
Belastingvoorstellen 1925-1926 
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14. Registratie van arbeidskrachten 1940 
IS. Electriciteitstarieven 1927-1933 

Loonconflict metaalnijverheid Duitsland 1928 
Kritiek rapport-Spanjaard 1934 
Tentoonstellingen in de departementen 1929-1932 
Tariefsverhoging 1931 
Veiligheidswet 1930 
Correspondent ie-Vermet 1928 
Werkloosheidsverzekering 1927 
Duurtevraagstuk 1930 
Olympische spelen 1927-1928 
Scheepsbouwindustrie 1928 
Wegenbelasting 1927 
Warmtestichting 1927 
Zegelwet 1928 
Ned. Bouw tentoonstelling 1931-1933 
Telefoondienst Holland-Ned. Indie 1929 

16. Emigratie 1923, 1927-1937 
Efficiency 1927-1935 
Electriciteitsraad Maart 1933 
Invoerrechten in Engeland 1928-1929 
Invoerrechten in Frankrijk 1927-1936 
Invoerrechten in Finland 1927-1935 

17. Organisatie Economisch departement 1930-1932 
Fonds voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek 

1927-1934 
Financiele verhouding tussen Rijk en gemeenten 1928-1929 

18. Bedrijvenwet 1927-1928 
H. M. de Koningin-Moeder (Beschermvrouwe der Mij.; 50-

jarig verblijf in Nederland), 1928-1929 
Huisarbeidswet 1929 
Brabantse industriedagen 1931-1932 
Nederlandse industriedagen 1931-1932 
Gebouw Nassauplein 5, 1927 
Verhoging van invoerrechten in het buitenland 1929-1930 
Dubbel tarief van invoerrechten 1929-1931 
In- en uitvoer (algemeen) 1930-1936 
Tariefsverhoging 1928-1933 
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Handelspolitiek 1927-1937 
Innen van kleine schulden 1929-1937 

19. Stuwadoorswet 1933 
T~riehye~ 1'93}~-.I~~~ 

LXV 

Eerste internat. veiligheidsconferentie te Amsterdam 1937 
Wegenvr:~agstuk 1927-193~, 
SaW~Jilwerking tus~en weter:sc~~ en industrie 1932-1935 
WnJ.\:~ijqre~eling 193,3 
W:;t.a.rp'oq~w~t 19.~~ --. 
Zqiq.~r.ze~wer~,er :Y;9~~-~93~ 

;zoo Pak cqq~~ql}g~.nti~ Ip~t d~part. Amsterdam 1938-~945 
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VERSLAG VAN HET BESTUUR OVER HET JAAR 1951 

Evenmin als in het voorafgaande jaar had de Vereniging in 
I95I over gebrek aan belangstelling te klagen. Zoals uit het verslag 
van de Directeur blijkt, nam het bezoek aan de bibliotheek en 
het archief toe. Wat betreft de publicatie van economisch
historische geschriften kan worden vermeld, dat van het boek 
van Prof. van Winter over de hoogstaangeslagenen in het 
departement van de Westereems gedurende de Napoleontische 
tijd het eerste deel het licht zag als no. I2 in de werken der 
Vereniging. Deze publicatie werd niet alleen toegezonden aan 
de leden en donateurs der Vereniging, doch ook aan een I40-tal 
personen, grotendeels woonachtig in het N oorden des lands, 
die daarop in I947 had den ingetekend. Hoewel het verblijdend 
is te achten, dat het boek aldus in ruimere kring belangstelling 
heeft gevonden, moet anderzijds worden geconstateerd, dat de 
destijds vastgestelde intekenprijs niet meer in de vereiste ver
houding stond tot onze thans gemaakte onkosten, die ongeveer 
het dubbele hebben bedragen van hetgeen destijds begroot werd. 

Dat desondanks de verschijning van het tweede deel tegen 
I953 kan worden tegemoet gezien is te danken aan het feit, 
dat de Nederlandse organisatie voor zuiver wetenschappelijk 
onderzoek op onze aanvraag een bedrag van t 6000,- ter onzer 
beschikking he eft gesteld, terwijl bovendien het Harmannus 
Simon Kamminga-fonds en de Commissie van beheer van het 
Groninger Universiteitsfonds hun destijds toegezegde bijdragen 
hebben verhoogd. 

Een woord van dank aan de instellingen, die de arbeid der 
vereniging op deze wijze hebben gesteund, is stellig op zijn plaats. 

Omtrent de stand der in voorbereiding zijnde publicaties kan 
het volgende worden medegedeeld. De kopy voor het 25e Econo
misch-historisch J aarboek werd in October bij de drukkerij in
geleverd, doch aan het einde des jaars was met het zetten van 
de tekst nog geen aanvang gemaakt. In ieder geval is het de be
doeling, dat dit jaarboek in de loop van 1952 het licht zal zien. 
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Ten einde de onkosten dezer publicatie zo laag mogelijk te hou
den heeft het Bestuur besloten om in afwijking van de sinds 1915 
gevolgde traditie de jaarverslagen en de bijbehorende financH~le 
gegevens niet meer in het jaarboek op te nemen en ook van het 
drukken van de ledenlijst af te zien; me de zal door de keus van 
een andere papiersoort en het gebruik van een ander lettertype 
bezuiniging worden bereikt. Daartegenover zal, anders dan tot 
dusver, een afzonderlijk jaarverslag verschijnen, ook in die 
jaren, waarin een jaarboek het licht ziet. Wij hebben gemeend 
op deze wijze tot een goedkopere exploitatie te kunnen komen, 
zonder de belangen van de vereniging en haar leden en donateurs 
te kort te doen. 

In de vorige verslagen is reeds melding gemaakt van de door 
Dr. Woltring bijeengebrachte gegevens omtrent de handel van 
Amsterdam in de 16e eeuw, waarvoor Prof. Posthumus de 
wetenschappelijke inleiding zal schrijven. Nu de kosten van het 
drukwerk zich mede in verband met de verhoogde papierprijzen 
nog steeds in stijgende lijn bewegen is het bedrag, dat destijds 
voor deze uitgave beschikbaar werd gesteld door het Koningin 
Wilhelminafonds, ontoereikend geworden; de onkosten zullen 
ongeveer het dubbele bedragen van hetgeen door genoemd fonds 
aan onze vereniging werd overgemaakt. In verb and hiermede 
hebben wij een subsidie voor uitgave aangevraagd bij de organi
satie voor zuiver wetenschappelijk onderzoek. Het bestuur van 
deze organisatie heeft ons echter doen wet en, dat in 1952 hier
voor geen bijdrage beschikbaar kon worden gesteld; wij zullen 
dus voor 1953 een nieuwe aanvraag hebben in te dienen. 

Prof. van Dillen kwam gereed met zijn bewerking van het 
register van aandeelhouders van de Kamer Amsterdam der 
Oost-Indische Compagnie, zodat Dr. Stapel thans de laatste 
hand kan leggen aan de bijbehorende inleiding. Verwacht mag 
derhalve worden, dat in 1952 het gehele materiaal persklaar zal 
zijn. Ons Bestuur zal dan hebben te beslissen of de financiele 
toestand der Vereniging het mogelijk maakt, aanstonds tot 
publicatie over te gaan. 

Ten aanzien van de destijds door de Heer Wichers Hoeth 
bewerkte vonnissen in averij-grosse over de jaren 1700-1810 kan 
worden medegedeeld, dat aan de Directie der Oostersche handel 
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en rederijen een subsidie werd aangevraagd ten behoeve van de 
voortzetting der door de Heer Schaffer aangevangen bewerking 
en van de publicatie der voornaamste resultaten in het jaarboek, 
beide voor zover betreft de Oostzeehandel. Een beslissing om
trent deze subsidie-aanvraag kan in het volgende jaar tegemoet 
worden gezien. 

Zoals uit het verslag over I948 blijkt he eft de Vereniging 
destijds de beschikking verkregen over de nog resterende exem
plaren van het door het Koningin Wilhelminafonds uitgegeven 
boekwerk van Dr. F. Ketner over Handel en scheepvaart van 
Amsterdam in de vijftiende eeuw. Het Bestuur besloot in het 
verslagjaar, dit boek voor de leden beschikbaar te stellen tegen 
de verminderde prijs van t 5,50. Veertig leden maakten nog van 
dit aanbod gebruik. 

In tegenstelling met vorige jaren werd door de Vereniging 
gedurende het verslagjaar geen omvangrijk archief verworven. 
Als voornaamste aanwinst verdient vermelding een van Dr. 
E. Heldring ontvangen dossier betreffende de oprichting van de 
N.V. Zeehaven en Kolenstation Sabang. Genoemde vennoot
schap, die thans in liquidatie verkeert, heeft toegezegd haar ar
chieven te zijner tijd ter beschikking van onze Vereniging te 
stellen. Voorts werden van Mevrouw R. Boissevain-Kalff diverse 
stukken ontvangen, afkomstig van wijlen haar echtgenoot de 
Heer Walrave Boissevain. Deze papieren bevatten niet aileen 
bescheiden van de Heer Boissevain zelf, maar ook van diens 
vader Jan Boissevain, de oprichter van de Stoomvaart Maat
schappij Nederland. In dit verband verdient vermelding, dat 
ingevolge besluit van de familie het archief-Boissevain, waarvan 
het bedrijfsgedeelte zich in het archiefgebouw te 's-Gravenhage 
en het persoonlijk gedeelte zich in de Economisch-Historische 
bibliotheek bevindt, niet zal worden overgebracht naar het 
Gemeentearchief te Amsterdam, gelijk overwogen werd, doch bij 
onze Vereniging in beheer zal blijven. Daarbij verklaarde de 
heer B. H. Boissevain zich bereid, het familie-archief te Am
sterdam te inventariseren. Wij zijn de familie Boissevain voor 
de ten deze genomen beslissing ten zeerste erkentelijk. 

In het verslagjaar verkreeg de wijziging van de Statuten, 
die ten vorigen jare was aangenomen, de vereiste Koninklijke 
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bewilliging, nadat van de zijde van het Ministerie van J ustitie 
eerst nog op een tweetal punt en van ondergeschikte aard in 
overleg met het Bestuur correctie was aangebracht. De tekst 
van het desbetreffende Koninklijk Besluit van 23 Juli 1951, 
zoals dit werd opgenomen in de Staatscourant van 16 October 
1951, zal in het 25e Jaarboek worden afgedrukt. 

In het vorige verslag werd melding gemaakt van de moei
lijkheden, gerezen met de gemeente 's-Gravenhage met be
trekking tot de beschikbaarstelling van de schoolgebouwen in 
de Colensostraat en de Rilversumsestraat aldaar ten behoeve 
van de archieven van onze Vereniging. Bij het einde van 1951 
stond vast, dat de Vereniging voorlopig de beschikking ~ou kun
nen behouden over de zolderverdieping van het schoolgebouw 
in de Rilversumsestraat, die zonder ingrijpende verbouwing 
niet geschikt is voor het onderwijs, doch dat de bovenverdieping 
van het gebouw in de Colensostraat in elk geval zou moeten 
worden ontruimd. Onzerzijds is alle moeite gedaan om voor de 
in de Colensostraat bewaarde archivalia een passend on.derkomen 
te vinden; de bemiddeling van de Rijksgebouwendienst en van 
de Kamer van Koophandel te s' -Gravenhage werd daarbij in
geroepen. Een oplossing was echter bij het einde des jaars nog 
niet verkregen. R et voorstel om de archiefstukken voorlopig 
onder te brengen in het nieuwe stadhuis werd door Burgemeester 
en Wethouders ,verworpen. 

De financiele toestand van de Vereniging blijft het Bestuur 
zorg baren. Zoals met soortgelijke wetenschappelijke vereni
gingen het geval is, blijven de uitgaven toenemen terwijl de in
komsten met die toeneming geen gelijke tred houden. Een ver
zoek aan de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
om de Rijkssubsidie van t 4200,- tot t 6000,- te verhogen 
werd afgewezen. Ret aantal leden daalde enigszins, doordat 
15 leden bedankten en 8 leden kwamen te overlijden, waar tegen
over slechts 9 nieuwe leden werden geboekt. Op 3I December 
bedroeg het aantal leden per saldo 293. Ret aantal donateurs 
steeg van 47 op het einde van 1950 tot 50 op het einde van 
1951; bovendien waren er 14 donateurs voor het leven en 14 
van het publicatiefonds. Ret Bestuur hoopt door het aan
trekken van donateurs onder de grote bedrijven het nadelig 
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saldo, dat over 1951 I 3II9,91 beliep, geleidelijk in te lopeno 
In de in het verslagj aar gehouden algemene vergadering werd 

niet alleen de begroting voor 1951 vastgesteld doch ook die 
voor 1952. Zulks scheen raadzaam zowel ter verkrijging van een 
overzicht van de financiele perspectieven der Vereniging als met 
het oog op de eisen van de gemeente Amsterdam, die ver
strekking v66r I Maart van de begrotingscijfers voor het eerst
volgende kalenderjaar verlangt. In het vervolg zal derhalve 
de algemene vergadering de begroting vaststellen niet voor het 
reeds ten dele verstreken kalenderjaar, maar voor het daarop 
volgende jaar. . 

De Vereniging had in het verslagjaar het verlies te betreuren 
van de Heer Mr. P. Hofstede de Groot, die lange jaren lid is 
geweest van het Dagelijks Bestuur. Hoewel de Heer Hofstede 
de Groot in verband met de achteruitgang van zijn gezondheids
toestand de bestuursvergaderingen reeds geruime tijd niet had 
bijgewoond gevoelen wij zijn heengaan als een groot verlies. 
In de door dit sterfgeval ontstane vacature zal in de eerstko
mende vergadering worden voorzien. 

De Heren Dr. F. H. Fentener van Vlissingen en J. Hudig W.Czn. 
gaven de wens te kennen hun lidmaatschap van het Bestuur te 
beeindigen. In de algemene vergadering, gehouden op 28 April, 
werden als nieuwe leden van het Bestuur benoemd de heren 
Jhr. P. R. Feith, H. J. Manschot en Mr. Ph. A. J. Mees. Aileen 
de Heer Manschot nam zijn benoeming aan; de beide andere 
benoemden moesten zich verontschuldigen wegens drukke werk
zaamheden. 

In dezelfde jaarvergadering werden de aftredende Bestuurs
leden, de heren Ir. G. Doorman, Mr. H. de la Fontaine Verwey, 
Mr. H. C. Hintzen, G. J. Honig en Mr. W. Suermondt Wzn. 
herkozen. 

De Raad van Advies werd aangevuld met de heren Mr. 
W. H. Fockema Andreae te Rotterdam, Prof. dr. C. Goedhart 
te Amsterdam, H. van Heek te Enschede, Mr. W. F. H. Oldewelt 
te Amsterdam, Dr. J. M. G. van der Poel te Groningen, Mr. H. 
van Riel te's-Gravenhage en W. N. H. van der Vorm te Rotter
dam. De heren Dr. H. A. van Beuningen te Rotterdam en Jhr. 
H. G. A. Quarles van Ufford te 's-Gravenhage, die me de tot 
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leden van de Raad van Advies waren benoemd, meenden voor 
deze benoeming te moeten bedanken. 

Onze Ondervoorzitter Mr. Chr. P. van Eeghen verzocht ontslag 
als Voorzitter van de Commissie voor het archief. In zijn plaats 
werd benoemd Prof. mr. N. W. Posthumus. 

Vermelding verdient ten slotte dat de Kascommissie, be
staande uit de heren Prof. Dr. M. van Haaften en H. J. Manschot, 
aan de algemene vergadering adviseerde de Penningmeester 
voor zijn beleid over 1950 te dechargeren, welk advies door de 
vergadering werd gevolgd. De beide genoemde heren werden 
tegelijkertijd uitgenodigd, als Kascommissie over het jaar 
1951 op te treden. 
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Ret a.antal personen, dat in de loop van I95I de Economisch
historische Bibliotheek bezocht, was aanzienlijk groter dan in 
I950 en evenzo het aantal uitgeleende boeken. Resp. waren dit 
er 696 en 663, tegen 625 en 575 in het vorige jaar. Ookdit jaar 
waren het voomamelijk studenten, die van de bibliotheek ge
bruik maakten, meestal om de gewone studieboeken te lenen. 
De bibliotheek telde ook nu weer een aantal buitenlanders onder 
haar bezoekers. Ret waren de heer Ernesto Nathan uit Milaan, 
die gegevens kwam verzamelen voor zijn studie over de be
trekkingen tussen Italie en de Noordelijke Nederlanden in de 
14e eeuw, de heer Leon Epsztein uit Parijs, die de indeling en 
catalogisering van de bibliotheek bestudeerde, Dr. P. H. Mertes, 
directeur van het Westfalisches Wirtschaftsarchiv te Dortmund, 
wiens belangstelling vooral uitging naar de verzameling Neder
landse en Amerikaanse gedenkboeken van de bibliotheek, en 
de heer Marcel Deprez uit Luik, die de prijslijsten van de col
lectie-Loopuyt kwam raadplegen. Evenals in de voorafgaande 
jaren werd op een avond in de week gastvrijheid verleend aan 
het collequium van studenten, onder voorzitterschap van Prof. 
Romein en Dr. Suys. De bibliotheek verleende ook enige malen 
onderdak aan een vergaderend gezelschap. 

Op 30 en 31 Maart werd in de studiezaal het congres van Noord
en Zuid-Nederlandse historici gehouden, op 29 September yond 
er de jaarlijkse vergadering plaats van de economisch-historische 
studiekring. . 

Het aantal nieuw ingeschreven en gecatalogiseerde boeken 
en brochures bedroeg in 1951 303, wat vergeleken bij het vorige 
jaar, toen het er I83 waren, een belangrijke toeneming betekent. 
Hieronder zijn begrepen ruim 130 gedenkboeken van Ameri
kaanse ondernemingen en bedrijven die de bibliotheek dank zij 
de bemiddeling van de Nederlandse consul-generaal in New
York, Mr. W. Cnoop Koopmans, werden toegezonden. Hier 
ter plaatse zij een woord van dank uitgesproken aan de heer 
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Dr. J. F. G. M. de Meyer van Delft, aan wiens initiatief het te 
danken is geweest dat deze zaak werd geentameerd. Voor deze 
verzameling, die werkelijk uniek genoemd mag worden, werd 
reeds van verschillende zijden grote belangstelling getoond. Het 
ligt in de bedoeling om daaraan door een in de loop van het ko
mende jaar te organiseren tentoonstelling in ruimer kring be
kendheid te geven. Dr. Mertes voorzag de bibliotheek van een 
lijst van Duitse bedrijven, die gedurende de laatste jaren ge
denkboeken hebben uitgegeven. Na gedaan verzoek kon de biblio
theek ook daarvan een aantal aan haar verzameling toevoegen. 

Met enige buitenlandse wetenschappelijke instellingen kwam 
in de loop van I95I een ruilverhouding tot stand, en weI met het 
Buro vir Ekonomiese Ondersoek van die Handelsfakulteit van 
die Universiteit van Stellenbosch en met de Historischer Verein 
fur den Niederrhein, die de bibliotheek voortaan, in ruil voor het 
Economisch-Historisch Jaarboek, regelmatig hun publicaties 
zullen do en toekomen. 

De bestaande tijdschrift-abonnementen werden gehandhaafd 
en uitgebreid met een abonnement op de weer verschenen 
Hansische GeschichtsbHitter. 

Het belangrijkste werk, dat in I95I werd ondernomen, was 
de herziening van de systematische catalogus van de afdeling 
Nederland en de systematische plaatsing van de boeken in deze 
afdeling. Dit tijdrovende werk kon ter hand genomen worden 
tengevolge van de indiensttreding op 7 Mei van de heer L. B. C. 
Driesen, die als werkloos hoofdarbeider door de Gemeentelijke 
Dienst voor Sociale Zaken op de bibliotheek werd tewerkgesteld. 
Toen de heer Driesen op 22 December de bibliotheek verliet 
om elders een betrekking te aanvaarden, was de reorganisatie 
van de afdeling Nederland voor het overgrote deel gereed ge
komen. Er wordt nu de laatste hand aan gelegd. Het catalogi
seren van de collectie-Van Deventer vordert gestadig, maar 
kon in verband met de overige ondernomen werkzaamheden 
nog niet geheel worden voltooid. De controle van de boeken 
op de studiezaal, waarmee reeds in I950 een begin was gemaakt, 
werd voortgezet en uitgebreid tot de boeken, die in de andere 
kamers hun plaats hebben. Het aantal zoekgeraakte boeken 
bleek gelukkig minder grpot dan aanvankelijk gevreesd werd. 
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Het betrof merendeels boeken, die verkeerd waren opgeborgen 
en die bij voortgezette controle automatisch werden terug
gevonden. 

De bibliothecaresse Mej. Sachse nam deel aan het overleg, 
dat gaande is tussen een aantal wetenschappelijke bibliotheken 
en instituten, te Amsterdam gevestigd, om te komen tot samen
werking bij de literatuurvoorziening op het gebied van sociografie 
en sociologie. Daar het voornemen bestaat om op den duur de 
catalogus van onze bibliotheek op te nemen in die van de Uni
versiteitsbibliotheek, wordt sinds I Januari 1951 maandelijks 
een lijst van nieuwe aanwinsten aan de U.B. toegezonden ; 
de titels dezer aanwinsten worden daardoor automatisch ook 
opgenomen in de centrale catalogus van de Koninklijke Biblio
theek te 's-Gravenhage. 

Enige malen werd materiaal beschikbaar gesteld voor ten to on
stellingen. Zo verleende de bibliotheek haar medewerking aan de 
tentoonstelling, die door de Vereniging voor de Effectenhandel 
ter gelegenheid van haar 7s-jarig bestaan werd georganiseerd. 
Aan de openbare leeszaal en boekerij te Amsterdam werden, even
eens ten behoeve van een tentoonstelling, enige platen uit de 
collectie Van Deventer uitgeleend. 

Aan het eind van de cursus 19so/S1 legde Dr. H. Klompmaker 
zijn functie als assistent voor de economische geschiedenis neer. 
De bibliotheek heeft verscheidene jaren geprofiteerd van de be
reidwilligheid van dr. Klompmaker om zijn kennis van de eco
nomische geschiedenis beschikbaar te stellen voor een ieder die 
inlichtingen wenste; zijn afwezigheid wordt dan ook als een ge
mis gevoeld. Als zijn opvolger trad de heer T. van Tijn op ; aan
gezien prof. Jansma de kamer van de heer Klompmaker wenste 
te occuperen, werd voor de heer van Tijn plaats gevonden in 
de Bronnenkamer. De heer Schaffer bleef fungeren als as
sistent van prof. Brugmans. 

De werkzaamheden, van gemeentewege in de loop van dit jaar 
aan het gebouw verricht, bleven beperkt tot het schrapen en in 
de was zetten van de parketvloeren en het leggen van een nieuwe 
vloer in de Bronnenkamer. Bovendien werden in de studiezaal 
en enige kamers nieuwe vitrages aangebracht. 

Het schoonhouden van het gebouw bleef aan de concierge 
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zware eisen stellen. Wil het naar behoren verricht worden, dan 
gaat dit werk de krachten van een persoon te boven. De tuin werd 
behoorlijk onderhouden en bood een verzorgde aanblik. Ret tuin
huis, waarin de collectie-Domela Nieuwenhuis is opgeborgen, 
werd van een nieuwe vloer voorzien en verder geheel opgeknapt. 

Ret bezoek aan het Archiefgebouw te 's-Gravenhage ver
toonde wederom een toeneming. Ret me est werd het archief 
van de Maatschappij van Nijverheid geraadpleegd, o.a. door 
de heer K. J. F. M. Vermeeren te Eindhoven ten behoeve van 
een biografische studie over E. W. J. Baggelaer (1816, graveer
kunst), door de heer N. G. Addens te Bellingwolde, die een on
derzoek instelde naar de geschiedenis van de drainage in de pro
vincie Groningen omstreeks 1850, en door de heer C. de Jong 
te Rotterdam, die gegevens vergaarde omtrent walvisvangst en 
traanprijzen. 

De heer Marcel Deprez uit Luik werkte geruime tijd in de 
archieven Stadnitski en van Reukelom, Crommelin en Zonen, 
firma Loopuyt te Schiedam, scheepswerf Fijenoord, textiel
handel S. A. Cohen te Enschede en de collectie Sillem, zulks 
voor een studie omtrent prijzen en winsten in de periode 1815-
1830 . 

De heer Kristof Glamann, lector aan de Universiteit te Kopen
hagen, bezocht het archief met het oog op beurskoerslijsten in 
de 18e eeuw en verzocht daarbij diverse inlichtingen betreffende 
het financieel beheer der Oost-Indische Compagnie tijdens die 
eeuw. Fotocopieen werden gemaakt voor de heer G. A. Borssum 
Huisman te Wassenaar van koerslijsten en wissels uit de 17e 
eeUW en voor de heer N. J. Swierstra te Leiden van het gedrukt 
bestek ener arbeiderswoning te Leiden uit het jaar 1596. Voor 
de heer J. R. P. Pafford van de Universiteit te Londen werden 
microfilms gemaakt van Londense koers- en prijslijsten over de 
jaren 1667-1796. Voorts werd een foto vervaardigd van het 
schilderij van Lucas van Valckenborch, aanwezig in de Econo
misch-Historische Bibliotheek, ten behoeve van het Koninklijk 
Museum voor schone kunsten te Luik. 

Ret archief ontving bezoek van Dr. P. R. Mertes, directeur 
van het WesWi.lisches Wirtschaftsarchiv te Dortmund. Verge
zeld door Berg-Assessor S. Maiweg, Voorzitter van het bestuur . 
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van dit archief, stelde hij zich op de hoogte van de werkwijze 
van ons archiefdepot en de daarin bewaarde collecties. Sindsdien 
heeft een intensieve uitwisseling van gegevens tussen Den Haag 
en Dortmund plaats gevonden; dezerzijds werden o.a. inlich
tingen verstrekt omtrent de hier te .lande vigerende archief
wetgeving. Dat Dr. Mertes van zijn kant een opgave verstrekte 
van de in Duitsland in de laatste jaren verschenen gedenkboeken 
op economisch-historisch gebied werd hierboven reeds vermeld. 

In de bijlage van dit verslag vindt men een opgave van de 
archieven, die in de loop van 1951 werden verworven. Van de 
N.V. Koninklijke Nederlandse fabriek van wollen dekens voor
heen J. C. Zaalberg en Zoon te Leiden werd de toezegging ont
vangen dat het oude archief van deze firma, die in 1770 werd 
opgericht, te zijner tijd aan onze Vereniging in bewaring zal 
worden gegeven. Daarbij dient te worden aangetekend dat de 
documenten uit de oudste periode verloren zijn gegaan, zodat de 
bewaarde stukken niet verder teruggaan dan het jaar 1853. 
Aan de heer Mr. A. J. Backer, die in opdracht van Zaalberg en 
Zoon een geschrift samenstelde betreffende de geschiedenis 
dezer firma in de Ige eeuw, werden enkele inlichtingen verstrekt. 

Het is opmerkelijk, dat het aantal gevraagde inlichtingen op 
economisch-historisch gebied de laatste jaren toenemende is. 
Hoewel het archief en eventueel ook de bibliotheek niet mag wor
den beschouwd als een inlichtingenbureau - de personeels
bezetting laat dit niet toe - werd toch zoveel mogelijk getracht 
de aanvragers behulpzaam te zijn. Zo werden inlichtingen ge
vraagd over: het bankiershuis Hope & Co. te Amsterdam, de 
Staatsmijnexploitatie in Limburg, de levensloop van Franciscus 
Pelsaert, timmerlieden- en schrijnwerkersgilden, de munitie
leveranties uit de Nederlanden aan de opgestane kolonien in 
Noord-Amerika. Het trekt de aandacht, dat nagenoeg alle vrageD. 
om inlichtingen uit het buitenland kwamen; die omtrent Pelsaert 
kwam zelfs uit Melbourne. Voorts heeft de Directeur aan de 
Vereniging van archivarissen adviesuitgebracht omtrent het door 
deze vereniging samengestelde ontwerp-archiefwet. 

Vermeldingverdient, dat het Archief uit de nalatenschap van 
Prof. Dr. J. Kraus een volledige collectie jaarboeken en werken 
ontving. 
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De werkzaamheden van Mej. van der Burg, commies bij het 
archief, bestonden in het versIagjaar uit secretariaatsarbeid, ver
zending van publicaties en inventarisatie van archieven. Enkele 
kleinere archieven werden geheel gelnventariseerd, nieuw ver
worvene voorlopig geordend. Voorts werd verder gearbeid aan 
de inventarisatie van de collectie-VelIe; het Iaat zich aanzien, 
dat deze werkzaamheden in de loop van 1952 gereed zullen komen. 

In het depOt aan de Colensostraat werden met het oog op de 
komende verhuizing alle losse boeken en bescheiden ingepakt. 
In het depot aan de Hilversumsestraat hadden geen bijzondere 
wer:kzaamheden plaats nu gebleken is, dat de zolderruimte al
daar vooralsnog ter beschikking van onze vereniging blijft. 

De voorgevel van het archiefgebouw aan de Laan Copes van 
Cattenburch, die zeer verwaarloosd was, werd opnieuw geschil
derd, zodat het gebouw er thans weer als nieuw uitziet. Voordat 
de verfwerkzaamheden aanvingen werd de erker aan de tweede 
etage, die bouwvallig was gebleken, van nieuwe ijzeren binten 
voorzien; deze arbeid duurde drie weken. De tuin van het archief
gebouw werd geregeid onderhouden me de dank zij de goede zor
gen van Mej. van der Burg. 

Aan het einde van dit verslag moge worden geconstateerd, 
dat het personeel van archief en bibliotheek in het afgelopen jaar 
weder met grote ijver de opgedragen werkzaamheden heeft ver
vuld. Een woord van waardering voor de commies van het archief, 
de bibliothecaresse en de assistente van de bibliotheek is dan 
ook alleszins gemotiveerd te achten. 



AANWINSTEN VAN HET ARCHIEF IN 1951 

1. Stukken en bescheiden, afkomstig van de heer Walrave 
Boissevain te Amsterdam (zie inventaris, bijlage 1). 

Geschenk van Mevr. R. A. Boissevain-Kalff te Am
sterdam. 

2. Stukken betreffende de oprichting van de N.V. Zeehaven
en Kolenstation Sabang (zie inventaris, bijlage 2). 

Ontvangen van de directie der maatschappij door 
bemiddeling van Dr. E. Heldring te Amsterdam. 

3. Contract en van overleving (tontine) uit de jaren 1772 en 
1773· 

Geschenk van Mr. J. Baert te Amsterdam. 

4a. Uitnoodiging tot deelneming in de geldleening en vrijwillige 
bijdrage, vastgesteld bij de wet, houdende een belasting op 
de bezittingen enz., Maart 1844 (gedrukt). 

4b. Graanprijzen te Groningen 7 Maart 1837, 28 Januari 1840 
en 26 September 1843 (gedrukt). 

Geschenk van de heer J. Kuyper Mz. te Zaandam. 

5. Brieven (23 stuks) van lakenkopers te Alkmaar, Amsterdam, 
en Hoorn, uit de jaren 1635, 1638, 1639, 1642, 1643 en 1645. 

Aankoop in antiquariaat. 

6. Couranten en tijdschriften werden afgestaan door de Econo
mische Voorlichtingsdienst en door het Planbureau, beide 
te 's-Gravenhage. Voorts werden bescheiden en tijdschriften 
ontvangen van de stichting Landverhuizing Nederland, 
te 's-Gravenhage 



Biilage !. 
INVENTARIS 

VAN STUKKEN EN BESCHEIDEN, AFKOMSTIG VAN 
DE HEER WALRAVE BOISSEVAIN TE AMSTERDAM 

Particulier copieboek van J. Boissevain, over de jaren I877-I89!. 
Overdruk uit het Tijdschrift "Eigen Haard", no. 47, Jaargang 

1904, over Jan Boissevain, door Mr. N. G. Pierson. 
De Indische Mercuur, no. II75, 27ste Jaargang, art. bij het over

lijden van Jan Boissevain. 

SCHEEPVAART 

Vergelijking bruto ontvangsten vracht en passage, over de boek
jaren 1898 en 1899, van de Stoomvaart Maatschappij Neder
land. Lijst van thuiskomende passagiers en uitgaande passa
giers, boekjaar 1901 en Ig02. 

Lijst van namen van vrachtbureau's voor contractanten, z.j. 
Toelichting op de winst- en verliesrekening en balans over 1901, 

van de Stoomvaart Maatschappij Nederland. 
Overeenkomst tussen de Minister van Kolonien en de Stoomvaart 

Maatschappij Nederland, te Amsterdam en de Rotterdamsche 
Lloyd, te Rotterdam, wegens het vervoer van Gouvernements
producten uit Nederlandsch-Indie herwaarts, 16 Mei IgI!. 

Rapport over Scheepvaart-subsidies, z.j. 
Rapport over Reisroute's voor uitgaande schepen, z.j. 
Rapport over den duur der vrachtreizen in vergelijking tot den 

duur der mailreizen, 1905. 
Loop eener zending van aanvraag van verscheping tot inlading 

in het stoomschip, 1903. 
Rapport over vrachtboten, en nota omtrent behoefte aan 

scheepsruimte voor uitgaande lading in de eerstvolgende 
jaren, z.j. 

Thuiskomende vrachten, 9 Maart Ig00-28 Nov. Ig00. 
'Bespreking op 3 Mei over uitgaande en thuiskomende lading, 

IgO!. 
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Lossingskosten, April 1910. 
S.s. Rembrandt, hoeveelheid lading en gewicht, z.j. 
Vrachten voor machinerieen van Engeland, z.j. 
Vervoer van manufacturen op het contract der fabrikanten in 

kub. M. 
Opmerkingen en voorstellen in verband met een wijziging der 

contracten voor manufacturen van Twentsche fabrikanten, 
1906. 

Nota over connossementen, z.j. 
Financiele resultaten der reizen van de s.s. Koningin Wilhelmina, 

Koning Willem I, Koning Willem II, en Koning Willem III. z.j. 
Hamer gebruikt bij het te waterlaten van het s.s. Koningin 

Wilhelmina te Vlissingen, II April 1896. 
Technische en nautische aantekeningen van Walrave Boissevain, 

190 9. 

Rapport van het Consulaat Generaal van Spanje over goederen
vervoer tussen New-York, Baltimore en Philadelphia, 1900. 

Rapport Koninklijke Paketvaart Maatschappij, Scheepsagentuur 
voorheen Daendels & Co., en-Internationale Handels Mij, 
1903. 

Nota omtrent emigrantenvervoer Java-Suriname, 1902. 

Java-Amerika vaart. Een nationaal belang, 1900. 

Nota omtrent het verschil in kosten tussen vervoer per mailboot 
varende "in geregelde dienst" en vrachtboten, z.g. "tramps" 
en "outsiders", z.j. 

Nota naar aanleiding van de jongste vedenging van het gouver
nemen1iscontract voor het vervoer van goederen naar Neder
landsch-Indie, z.j. 

Advies naar aanleiding van de nota van den heer L. A. Hissink, 
te Soerabaja, Maart 1905, betreffende een stoomvaart lijn I 
tussen Java en Calcutta via Noordkust Sumatra en Rangoon. . 

Nota der directie in verband met de behoefte aan vermeerdering 
van scheepsruimte op Java, IS Mei 1905. 

Nota en becijfering in zake aandoen van Macassar met vracht-
boten, Aug. 1902. 

Nota omtrent behandeling van claims in Indie, z.j. 
Rotting Claims Meyer, en Rotting Claims Keotie Comp., 1902. 

Nota betreffende uitlevering van koffie, uit s.s. Burg. Den Tex, z.j. 
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Noord Atlantische Scheepvaart Trust, z.j. 
Rapporten en nota's over Hamburg Amerika Lijn en Nord-

deutscher Lloyd in 1902. 
Vervoer van Hamburg naar Nederlandsch-Indie, rapport 1907. 
Nota over eigen lichtervaart te Rotterdam, 1909. 
Extract uit de correspondentie met de heren Kuyper, Van Dam 

en Smeer, betreffende contract lichterdienst, 1909. 
Afschrift van een op den ge April 1910 ter griffie v. d. arrondisse

ments rechtbank te Rotterdam gedeponeerd reglement, 
over lichterdienst. 

Financiele vooruitzichten der vaarbeurten op de Bengaalsche 
Golf, z.j. 

International Mercantile Marine Company, 1902, rapport. 
De Messageries Maritimes, 1902, rapport. 
Tarief-politiek, 1908. 
Rapport over de oprichting van een Coprah-fabriek te Amster

dam, 1909. 
Beschouwingen over de oorlog tussen China en Japan, door W. 

Boissevain, 23 Mei 1895. 
Herinneringen uit mijn politieke loopbaan. (Walrave Boissevain), 

December 1924. 
Reis naar Noord-, Midden- en Zuid-Amerika, in 1912, in opdracht 

van de grote stoomvaartmaatschappijen, ten einde te onder
zoeken wat het graven van het Panama Kanaal voor gevolgen 
zou hebben voor de Nederlandsche Scheepvaart. 

2 boeken met correspondentie Amerikaanse reis. 
Ned. Arbeidersbeweging, 6 Maart 190r. 
Toestand in de havenbedrijven, rapport 1903, stakingen en Ion en. 
Contracten S.M.N. voor vaste en losvaste werklieden, April 1903. 
Opstel over de Internationale arbitrage. 



Biilage 2. 

INVENTARIS 
VAN STUKKEN OVER DE OPRICHTING VAN DE 
N.V. ZEEHAVEN- EN KOLENSTATION "SABANG" 

A. (klad) Concept van een nota aan de Ned. Handel Maatschap
pij, Amsterdam, November I8gg. 

B. (copie) Rapport aan de Directies van de Kon. Paketvaart 
Maatschappij en de Rotterdamsche Lloyd, Amsterdam, 
November I8gg. 

C. (copie) Nota van de Stoomvaartmaatschappijen over het op
nemen van Poeloe Way in de lijnen der Stoomvaart Maat
schappijen "Nederland" en de Rotterdamsche Lloyd. 
Amsterdam, I3 J anuari IgOO. 

D. Rapport aan de Directie van de Nederlandsche Handel
maatschappij, Amsterdam, Januari IgOO. 

E. (copie) Poeloe Weh, vervolg op gezamenlijke Nota van 3 Juli 
IgOO van de agenten der stoomvaartmaatschappijen aan de 
directies in Nederland, Batavia, 27 Juli IgOO. 

F. Nota omtrent het eiland Weh, van de controleur M. C. 
Schadee, Sabang, I3 September I899. 
Afschrift van een brief v. d. Ned. Handel Mij. aan de Gouver
neur-Generaal van Ned. Indie, Batavia, 4 October I899. 
Afschrift van een brief v. d. Ned. Handel Mij. aan de Direc
teur van Binnenlandsch Bestuur te Batavia, 20 December 
I899· 
Afschrift van een brief v. d. Ned. Handel Mij. aan de tijd. 
Hoofdagent der Koninklijke Paketvaart Mij., Batavia, 
3I Mei IgOO. 
Afschrift van een brief v. d. Ned. Handel Mij. aan de Factory 
der Nederlandsche Handel Maatschappij, Directeur Zeehaven 
en Kolenstation Sabang, Batavia, 5 Juni I900. 
Brieven en copie brieven van de Heer J. M. H. van Oosterzee 
aan de Heer E. Heldring, Januari, Februari en Mei IgOO. 
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Copie van een brief van de Heer Heldring aan de Heer 
J. B. van Heutsz, Amsterdam, 16 Augustus 1900. 

Concept voor nota aan H.M. de Koningin, gewijzigd inge
diend door de Ned. Handel Maatschappij in Aug. 1900. 

Nota van toelichting bij het ontwerp voor een Kolenetablis
sement aan de Sabangbaai op Poeloe Weh (z.j.). 
Kaart van de situatie van het Kolenetablissement aan de 
Sabang baai op Poeloe Weh. 
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