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NAAMLI]ST 
DER LEDEN VAN HET BESTUUR DER VERENIGING 

NEDERLANDSCH ECONOMISCH-HISTORISCH ARCHIEF 
OP 31 DECEMBER 1954 

Prof. Mr. N. W. Posthumus, te Wassenaar, Voorzitter 
Mr. Chr. P. van Eeghen, te Amsterdam, Onder-voorzitter 
Gerlof Verwey, te Amsterdam, Penningmeester 
Mr. G. H. Hintzen, te Rotterdam 
J. W. B. Everts, te 's-Gravenhage 
Ir. H. I. Keus, te 's-Gravenhage 
Mr. H. van Riel, te 's-Gravenhage 
Prof. Dr. I. J. Brugmans, te Amsterdam, Secretaris 
Prof. Dr. J. G. van Dillen, te Amsterdam, waarnemend Secretaris 

Mr. Arn. J. d'Ailly, te Amsterdam 
Mr. J. Baert, te Amsterdam 
Prof. Dr. P. J. Bouman, te Groningen 
M. Taudin Chabot, te Wassenaar 
Mr. W. Cnoop Koopmans, te Beiroet 
C. J. Baron Collot d'Escury, te Amsterdam 
Ir. G. Doorman, te Wassenaar 
E. G. M. Driebeek, te Rotterdam 
Mr. J. Dutilh Jr., te Rotterdam 
Mr. L. C. van Eeghen, te Amsterdam 
Dr. W . A. Engelbrecht, te Rotterdam 
Prof. Mr. H. de la ·Fontaine Verwey, te Amsterdam 
Prof. Ir. R. J. Forbes, te Amsterdam 
Jhr. Dr. D. P. M. Graswinckel, te 's-Gravenhage 
Dr. F . Ph. Groeneveld, te Amsterdam 
Prof. Dr. M. van Haaften, te De Steeg (G.) 
Mr. H. C. Hintzen, te Rotterdam 
Dr. M. W. Holtrop, te Amsterdam 
G. J. Honig, te Zaandijk 
J. Hudig W.Czn., te Rotterdam 
Prof. Dr. T. P. van der Kooy, te Naarden 
H. J. Manschot, te Amsterdam 
Mr. H. ter Meulen, te Amsterdam 
Jhr. Mr. F . C. J . van Rijckevorse( te Maastricht 
Mr. W. Suermondt Wzn., te Leersum 
T. J. Twijnstra, te Bilthoven 
Prof. Dr. L. G. J. Verberne, te Breda 
Dr. G. van der Wal, te Amsterdam 
A. W. Wichers Hoeth, te Hilversum 
Prof. Jhr. Dr. P. J. van Winter, te Groningen 

Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door de eerstgenoemde negen 
leden van het Bestuur. 
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RAAD V AN ADVIES: 
N. G. Addens, te Bellingwolde 
A. J. BJijdenstein, te Enschede 
Prof. Dr. W. Ph. Coolhaas, te Amsterdam 
Ir. M. H . Damme, te Hilversum 
W. B. H. van Deventer, te Amsterdam 
Mr. S. J. Fockema Andreae, te Leiden 
Mr. W. H. Fockema Andreae, te Rotterdam 
Prof Dr. C. Goedhart, te Bussum 
J. Goedkoop, te Amsterdam 
Prof. Dr. Th. Goossens, te Tilburg 
Mr. G. M. Greup, te Amsterdam 
Dr. C. C. Grlitzner, te 's-Gravenhage 
Mr. A. J . Guepin, te Eindhoven 
H. van Heek, te Enschede. 
Mr. E. A. Hofman, te Rotterdam 
Prof. Dr. E. W. Hofstee, te Wageningen 
W. H. Hoyer, te Gravenhage 
Prof. Dr. T. S. Jansma, te Amsterdam 
C. de Jong Gzn., te Westzaan 
Prof. Dr. J. H. Kernkamp, te Bilthoven 
Mr. N. Kolf!, te Leiden 
Mr. Ph. A. J. Mees, te Rotterdam 
Dr. J. F . G. M. de Meyer, te Amsterdam 
A. S. de Muinck Keizer, te Bilthoven 
Hendrik Muller, te Amsterdam 
Prof. Dr. J. F. Niermeyer, te Amsterdam 
Mr. W. F. H. Oldewelt, te Amsterdam 
Dr. J. M. G. van der Poel, te Groningen 
Jhr. D. F. Reuchlin, te Yelp 
William Schrikker, te Amsterdam 
Mr. H. J. Sjollema, te Rotterdam 
Prof. Dr. B. H. Slicher van Bath, te Groningen 
Prof. Dr. J. H. van Stuyvenberg, te Rotterdam 
Prof. Dr F. W. S. van Thienen te Amsterdam 
Dr. W. S. Unger, te Middelburg 
W. N. H. van der Vorm, te Rotterdam 
Prof. Dr. W. J. Wieringa, te Amsterdam 
Correspondent voor Suriname en de Ned. Antillen : Dr. D. C. Renooy, 
te Paramaribo 

COMMISSIE VOOR DE PUBLICATItN 

Prof. Jhr. Dr. P. J. van Winter, Voorzitter 
Prof. Dr. J. G. van Dillen 
Dr. W . S. Unger 
Prof. Dr. I. J. Brugmans, Secretaris 

COMMISSIE VOOR HET ARCHIEF: 
Prof. Mr. N. W. Posthumus, Voorzitter 
Mr. W. F. H. Oldewelt 
Prof. Dr. I. J. Brugmans, Secretaris 

COMMISSIE VOOR HET ECONOMISCH-HISTORISCH 
STUDIEFONDS: 

Mr. Arn. J. d'Ailly Dr. F. Ph. Groeneveld Prof. Dr. I. J. Brugmans 



NAAMLIJST DER DONATEURS EN LED EN 

DONATEURS 

N.V. Amsterdamsche Ballast Maatschappij, te Amsterdam 
Amsterdamsche Bank, te Amsterdam 
Banque de Paris et des Pays-Bas, te Amsterdam 
N.V. Bataafsche Petroleum Maatschappij, te 's-Gravenhage 
Blom en van der Aa, te Amsterdam 
Dr. J. A. P. G. Boot, te Hobart, Tasmanie 
British-American Tobacco Co., te Amsterdam 
I. de Bruyn, te Muri-Bern 
H. ten Cate Hzn. en Co., te Almelo 
Cantzlaar & Schalkwijk, te Rotterdam 
"De Centrale", N.V. Arbeiders Levensverzekering Mij, te 's-Gravenhage 
N.V. Centrale Suikermaatschappij, te Amsterdam 
Dikema & Chabot's Handel Maatschappij, te Rotterdam 
N.V. Deli-Maatschappij, te Amsterdam 
Van Doorne's Automobielfabriek N.V., te Eindhoven 
J. Duyvis & Zoon, te Amsterdam 
van Eeghen & Co, te Amsterdam 
Douwe Egberts Tabakfabriek, Koffiebranderijen- Theehandel N.V. te Joure 
Friesch-Groningsche Hypotheekbank N.V., te Amsterdam 
N.V. van Heek & Co., te Enschede 
N.V. Heemaf, te Hengelo (0) 
Heldring & Pierson, te 's-Gravenhage 
Dr. H. M. Hirschfeld, te 's-Gravenhage 
Hollandsche Bank-Unie, te Amsterdam 
N.V. Hollandsche Kunstzijde Unie, te Breda 
Hollandsche Societeit van Levensverzekeringen, te Amsterdam 
Hudig & Veder, te Rotterdam 
Incasso-Bank N.V., te Amsterdam 
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, te Amsterdam 
D. Jordaan & Zonen's Textielfabrieken N.V., te Haaksbergen 
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam, te Amsterdam 
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Friesland, te Leeuwarden 
Kamer van Koophandel en Fabrieken, te Hengelo (0) 
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zuid-Holland, te Rotterdam 
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noord-Brabant, te Tilburg 
Kas-Associatie N.V. te Amsterdam 
N.V. P. F. van Vlissingen & Co.'s Katoenfabrieken, te Helmond 
Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken, te Hmuiden 



x NAAMLIJST DER DONATEURS EN LEDEN 

Koninklijke Nederlandsche Jaarbeurs, te Utrecht 
Koninklijke Rotterdamsche Lloyd, te Rotterdam 
Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij, te Amsterdam 
N.V. Koninklijke Zoutindustrie, te Hengelo 
N.V. Lak-, Vernis- en Verffabriek, Molijn & Co., te Rotterdam 
N.V. Lettergieterij "Amsterdam" v.h. N. Tetterode, te Amsterdam 
N.V. "Lever Brothers en Unilever", te Rotterdam 
Maatschappij tot Financiering van het Nationaal Herstel, N.V., te 's-Gra-

venhage 
Nederlandsche Bank, te Amsterdam 
Nederlandsche Gist- & Spiritusfabriek, te Delft 
Nederlandsche Dok en Scheepvaart Maatschappij, te Amsterdam 
N.V. Nederlandsche Lloyd, te Amsterdam 
N.V. Nieuwe Rotterdamsche Instrumentenfabrieken "Observator", te 

Rotterdam 
N.V. Escompto Maatschappij, te Amsterdam 
Pakhuismeesteren van de Thee, te Amsterdam 
N.V. Philips' Fabrieken, te Eindhoven 
N.V. Rigtersbleek, te Enschede 
N.V. Rotterdamsche Verzekering Societeit (R.V.S.), te Rotterdam 
Staatsmijnen in Limburg, te Heerlen 
Mejuffrouw Dr. M. Simon Thomas, te Amsterdam 
Standard Amerikaansche Petroleum Compagnie N.V., te's-Gravenhage 
N.V. Standard Vacuum Petroleum Maatschappij "Esso", te 's-Gravenhage 
Stoomvaart Maatschappij Nederland, te Amsterdam 
Koninklijke Stoomweverij Nijverdal N.V., te Nijverdal 
Nederlandsche Vereeniging ter bevordering van het Levensverzekerings-

wezen, te Utrecht 
W. N. H. van der Vorm, te Rotterdam 
De Vos & Zoon, te Amsterdam 
Werkspoor, N.V., te Amsterdam 
Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, te 

Utrecht 
N.V. Zwanenberg-Organon, te Oss 

DONATEURS VOOR HET LEVEN 

Jhr. Mr. J. C. de Beaufort, te Amsterdam 
Deli Spoorweg Maatschappij, te Amsterdam 
J. P. Everout, te Amsterdam 
R. K. Fraay, te Johannesburg 
Handel Maatschappij H. Albert de Bary & Co., te Amsterdam 
A. de Koster, te Leiden 
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, te Leiden 
Chr. Moes, te Amsterdam 



NAAMLIJST OER OONATEURS EN LEOEN 

Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel, te Haarlem 
Pierson & Co., te Amsterdam 
Utrechtsche Hypotheekbank, te Utrecht 
N.V. Verkade's Fabrieken, te Zaandam 
Ir. H. C. Wesseling, te Wassenaar 

DONATEURS VOOR HET PUBLICATIEFONDS 

Bank Indonesia, te Amsterdam 
Koninklijke Paketvaart Maatschappij, te Amsterdam 
Firma R. Mees & Zoonen, te Rotterdam 
Nederlandsche Bank voor Zuid-Amerika, te Amsterdam 
Nederlandsche Handel-Maatschappij N.V., te Amsterdam 
De Nationale Handelsbank, te Amsterdam 
N.V. Philips' Fabrieken, te Eindhoven 
Pierson & Co. te Amsterdam 
Koninklijke Rotterdamsche Lloyd N.V., te Rotterdam 
Scheepvaart en Steenkolen Handels Maatschappij, te Rotterdam 
Twentsche Bank, te Amsterdam 

LEDEN 

De oprichters der Vereniging zijn door * aangeduid 

Accountantskantoor, Elles en Hamelberg, te Amsterdam 
Accountantsassociatie van Klynveld & Krayenhof, te Amsterdam 
N.G. Addens, te Bellingwolde 
Mr. Am. J. d'Ailly, te Amsterdam 
Algemene Nederlandse Metaal Bedrijfsbond, te 's-Gravenhage 

Xl 

N.V. Drukkerij en Uitgevers Maatschappij De Arbeiderspers, teAmsterdam 
W. J. A. Arntz, te Bilthoven 
Mr. H. T. Asser, te Laren (N.H.) 
Mr. J. Baert, te Amsterdam 
Mr. W. J. van Balen, te 's-Gravenhage 
Mr. J. H. Bast, te Hoogezand 
N.V. Beiersche Bierbrouwerij "de Amstel", te Amsterdam 
G. J. Bensink, te Rotterdam 
C. H. A. ten Berge, te Haren (Gr). 
C. Th. J. van den Bergh, te Haarlem 
Ir. F. W. H. van Beuningen, te Rotterdam 
Bibliotheek der gemeente Rotterdam, te Rotterdam 
Bibliotheek der Economische Hoogeschool, te Rotterdam 
Bibliotheek der Vrije Universiteit, te Amsterdam 

. Bibliothek des Instituts fUr Weltwirtschaft an der Universitat Kiel, te 
Kiel-Wik 



xn NAAMLIJST DER DONATEURS BN LEDEN 

G. Bicker Caarten A. J.zn, te Rotterdam 
P. Biesta, te Groningen 
B. H. Blankenberg, te Amsterdam 
A. J. Blijdenstein, te Enschede 
Bodleian Library, te Oxford 
Prof. Dr. M. Bokhorst, te Pretoria, S. Afr. 
D. Bolderhey, te Amsterdam 
Mr. H. Bos Kzn., te 's-Gravenhage 
F. E. Botma, te Haren 
Prof. dr. P. J. Bouman, te Groningen 
Prof. dr. I. J. Brugmans, te Amsterdam 
Dr. L. H. Bruins, te Leens 
Mr. J. A. Buurma, te Groningen 
J. W. F. Bunge, te Nijmegen 
Buro Vir Ekonomiese Ondersoek, te Stellenbosch, S. Afr. 
Johs Ten Cate Jr., te Almelo 
D. ten Cate Brouwer, te Alphen ajd Rijn 
M. Taudin Chabot, te Wassenaar 
Mr. R. P. Cleveringa, te Weesp 
Jhr. Mr. Dr. J. R. Clifford Kocq van Breugel, te DriebergenjRijsenburg 
Mr. W. Cnoop Koopmans, te Beiroet 
C. J. Baron Collot d'Escury, te Amsterdam 
Prof. dr. W. Ph. Coolhaas, te Bilthoven 
G. H. Crone, te Amsterdam 
lr. M. H. Damme, te Hilversum 
W. B. H. van Deventer, te Naarden 
N.V. G. Dikkers & Co., te Hengelo (0) 
Prof. dr. J. G. van Dillen, te Amsterdam 
Directie van de Arbeid, te 's-Gravenhage 
Ir. G. Doorman, te Wassenaar 
E. G. M. Driebeek, te Rotterdam 
W. van Driel Wzn., te Wassenaar 
G. A. Dunlop, te Amsterdam 
Mr. Jacq Dutilh, te Rotterdam 
Mr. J. Dutilh Jr., te Rotterdam 
Mevrouw J. M. Dutilh-s'Jacob, te 's-Gravenhage 
L. J. Dijkhuis, te Groningen 
Economische Bibliotheek van het Departement van Economische Zaken, 

te 's-Gravenhage 
• Mr. Chr. P. van Eeghen, te Amsterdam 
D. C. van Eibergen Santhagens, te Amsterdam 
Mr. L. C. van Eeghen, te Amsterdam 
W. A. Engelbrecht, te Rotterdam 
Erhvervsarkivet, te Arhus, Danmark 
L. van Essen Lzn., te Bloemendaal 
Paul D. Evans, Burlington, Vermont. U.S.A. 
G. F. Evelein, te Eindhoven 



NAAMLUST DER DONATEURS EN LEDEN XIII 

J. W. B. Everts, te 's-Gravenhage 
Faculteit der Economische Wetenschappen van de Vrije Universiteit te 

Amsterdam 
Jhr. P. R. Feith, te Rotterdam 
Mr. J. Linthorst Homan, te 's-Gravenhage 
Dr. F. H. Fentener van Vlissingen, te Utrecht 
Mr. S. J. Fockema Andreae, te Leiden 
Mr. W. H. Fockema Andreae, te Rotterdam 
Prof. Mr. H. de la Fontaine Verwey, te Amsterdam 
Prof. Ir. R . J. Forbes, te Amsterdam 
Dr. H. A. Enno van Gelder, te 's-Gravenhage 
Nico van Gelder, te Hilversum 
H. P. Gelderman, te Oldenzaal 
J. Gelderman, te Oldenzaal 
Gemeente Archief van Amsterdam, te Amsterdam 
Ge~eente Archief van Leiden, te Leiden 
Gemeente Archief van Vlaardingen, te Vlaardingen 
Gemeente Bestuur van Vlaardingen, te Vlaardingen 
Prof. dr. C. Goedhart, te Bussum 
Prof. Dr. Th. Goossens, te Tilburg 
E. Gorter, te Almelo 
Mr. F. H. A. de Graaff, te Amsterdam 
N.V. Graan Elevator Maatschappij, te Rotterdam 
R. Gransberg, te Wassenaar 
Jhr. Dr. D. P. M. Graswinckel, te 's-Gravenhage 
Tj. Greidanus, te 's-Graveland 
Mr. G. M. Greup, te Amsterdam 
Dr. F. Ph. Groeneveld, te Bussum 
Dr. C. C. Griitzner, te 's-Gravenhage 
Mr. A. J. Guepin, te Eindhoven 
J. P. de Haan, te Amsterdam 
E. D . Haitsma Mulier, te Groningen 
Mr. E. H. Halbertsma, te Amsterdam 
A. Hallema, te Breda 
A. Hamminga, te Groningen 
Handels-Economische Bibliotheek, te Amsterdam 
Mr. N. Hazewinkel, te Haren (Gr.) 
H. van Heek Hz., te Enschede 
Mr. Dr. J. E. Hesse, te Groningen 
B. van der Heyde, te Leeuwarden 
Mr. G. H. Hintzen, te Rotterdam 
Mr. H. C. Hintzen, te Rotterdam 
Mr. E. A. Hofman, te Rotterdam 
Prof. Dr. E. W. Hofstee, te Wageningen 
Holland Amerika Lijn, te Rotterdam 
Hollandsche Koopmansbank, te Amsterdam 
Dr. M. W. Holtrop, te Bloemendaal 



XIV NAAMLIJST DER DONATEURS EN LEDEN 

• G. J. Honig, te Zaandijk 
Mr. H. F. Hoyer, te Rotterdam 
W. H. Hoyer, te 's-Gravenhage 
Prof. J. H. van Houtte, Eegenhoven bij Leuven 
J. Hudig W.Czn., te Rotterdam 
Ir. A. H. Ingen Housz, te Beverwijk 
Prof. .Dr. T. S. Jansma, te Amsterdam 
C. de Jong Gzn., te Westzaan 
J. H. de Jong, te De Bilt 
Prof. Dr. J. H. Kernkamp, te Bilthoven 
Jr. H. I. Keus, te Hengelo (0) 
Prof. T. Keuzenkamp, te's-Gravenhage 
Dr. H. Klompmaker, te Amsterdam 
Mr. N. Kolff, te Leiden 
J. A. Kolkman, te Utrecht 
Koninklijke Bibliotheek, te 's-Gravenhage 
Kon. Instituut v.d. Taal-, Land- en Volkenkunde te 's-Gravenhage 
Ir. K. Kooij, Geldermalsen 
Prof. Dr. T. P. van der Kooy, Naarden 
Prof. S. Korteweg, Groningen 
H. J. de Koster, te Wassenaar 
Mr. B. H. A. van Kreel, te Amsterdam 
Prof. H. W. Lambers, te Rotterdam 
Dr. P. W. de Lange, te Hilversum 
A. C. Leeuwenburgh, te Amsterdam 
T.L. Leuftink, te Amsterdam 
Th. Ligthart, te 's-Gravenhage 
F. Lugt, te 's-Gravenhage 
J. G. Manger, te Zaandam 
H. J. Manschot, te Amsterdam 
Mr. Ph. A. Mees, te Rotterdam 
Mr. H. ter Meulen, te Amsterdam 
Prof. Dr. A. Mey, te Amsterdam 
Prof. Dr. J. L. Mey, te Groningen 
Dr. J. F. G. M. de Meyer van Delft, te Amsterdam 
C. W. Middelhoven, te Amsterdam 
Prof. Dr. T. H. Milo, te Leiden 
Mr. A. J. Moll Schnitzler, te Aerdenhout 
A. S. de Muinck Keizer, te Bilthoven 
G. van Musschenbroek, te Bussum 
Ned. Agronomisch-Historisch Instituut, Groningen 
Nederlandsch Instituut van Accountants, te Amsterdam 
Nederlandsch Instituut voor Efficiency, te 's-Gravenhage 
J. G. van Neerven, te Eindhoven 
N.V. de Erve Wed. J. van Nelle, te Rotterdam 
I. P. R. Nienhuys Mulder, te Wassenaar 
Prof. Dr. J. F. Niermeyer, te Amsterdam 



NAAMLUST DER DONATEURS EN LEDEN 

Mejuffrouw Dr. L. van Nierop, te Washington D.C., U.S.A. 
Dr. F. J. C. J. Nuyens, te Heerlen 
Mr. W. A. Offerhaus, te Groningen 
Phs. van Ommeren's Scheepvaartbedrijf, te Rotterdam 
Open bare Leeszaal, te 's-Gravenhage 
Open bare Leeszaai, te Arnhem 
N. Ottema, te Leeuwarden 
A. E. Overdevest, te Wassenaar 
Firma Peck & Co. , te Amsterdam 
Ir. J. S. Pel, te Rotterdam 
A. Pierson, te Baarn 
Prof. Dr. J. M. Pieters, te Tilburg 
Dr. J. M. G. van der Poei, te Groningen 
J. Poeienjee, te Amsterdam 
Prof. Dr. G. A. van Poeije, te 's-Gravenhage 
Mr. N . J. Polak, te Groningen 
L. van der Pol, te Rotterdam 
L. F. Pont, te Amsterdam 
Jacs. Post Jr., te Groningen 
Prof. Dr. R . Post, te Nijmegen 
J. F. Posthuma, te 's-Gravenhage 
Joh. J. Posthumus, te Bloemendaal 
• Prof. Mr. N. W. Posthumus, te Wassenaar 
U. Proost, te Amsterdam 
Provinciale Bibliotheek van Friesland, te Leeuwarden 
J. D. D. Pruissen, te Overveen 
Mevrouw Dr. S. C. Regtdoorzee Greup-Roldanus, te Amsterdam 
Drs. D. C. Renooy, te Paramaribo 
Jhr. H. J. Repelaer van Driel, te 's-Gravenhage 
Jhr. D. F. Reuchlin, te Velp 
Mr. C. G. van Riel, te 's-Gravenhage 
H. Ringers, te Bergen (N.H.) 
Jhr. C. C. Roell, te Oegstgeest 
Rotterdamsch Beleggingsconsortium N.V., te Rotterdam 
Rotterdamsch Leeskabinet, te Rotterdam 
Th. A. W. Ruys, te Rotterdam 
Willem Ruys, te Rotterdam 
Jhr. Mr. F. C. J. van Rijckevorsel, te Maastricht 
P. Rijkens, te Rotterdam 
Aigemeen Rijksarchief, te Brussel 
Rijksarchief in de Provincie Limburg, te Maastricht 
Mr. G . J . Saim, te Amsterdam 
D. Saiomons, te Amersfoort 
J. H. Scheepmaker, te Amsterdam 
Dr. A. M. H . Schepman, te Groningen 
P. Schoen Pzn., te Amsterdam 

. W. A. Schrandt, te Leiden 

xv 



XVI NAAMLIJST DER DONATEURS EN LEDEN 
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GEWIJZIGDE STATUTEN 

VAN DE VERENIGING 

HET NEDERLANDSCH ECONOMISCH-HISTORISCH ARCHIEF 
GEVESTIGD TE ' S-GRA VENRAGE 

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

Art. 1. De vereniging Het Nederlandseh Eeonorniseh-Historiseh Ar
chief is opgerieht op 2 April 1914. Zij is gevestigd te 's-Gravenhage. 

Art. 2. De vereniging stelt zieh ten doel het verzamelen, bewaren en 
bewerken van het bronnenmateriaal, dat van belang kan worden geaeht 
voor de econornisehe 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 ondememingen, 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 econornisch-historisch 

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

rnische 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 rniddelen, die tot het doel van de ver
eniging kunnen leiden. 

Art. 4. Door de vereniging zullen 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 econornische geschiedenis, zullen worden ( p
genomen. 
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Art. 5. Ret verenigingsjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December. 
Art. 6. De vereniging is opgericht voor den tijd van 29 jaar en 11 

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 bet 

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 publica ties 

der vereniging. 
Art. 8. Ret 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. 
Ret bestuur kiest uit zijn 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 
bibliotbeek 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 verenigingen of instellingen, die zich bereid hebben ver
klaard haar archieven of gedeelten hiervan in een der archiefgebouwen 
der vereniging te deponeren. 

Het 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 eenmaal 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 
toestemrning afhankelijk maken. 

Art. 14. Er zal zijn een door het bestuur vast te stellen huishoudelijk 
reglement, dat niet in strijd mag zijn met den inhoud van deze statu ten. 

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 zullen verder worden gehouden zo dikwijls 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 een 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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HANDELSBETREKKINGEN EN SPOORWEGVERBINDINGEN IN 
DE EERSTE HELFT DER 19de EEUW 

PLANNEN TOT SPOORWEGBOUW IN DE NOORD-OOSTELIJKE 
PROVINCIES 1845-1854 

DOOR DR. M. HARTGERINK-KOOMANS 

Deze studie tracht de wereld van opvattingen en belangen te schetsen, 
waarin omstreeks het midden der negentiende eeuw de eerste plannen tot 
spoorwegaanleg in de noord-oostelijke provincies van Nederland werden 
gelanceerd, om in wisselwerking met die wereld te rijpen, tot het stadium 
van uitvoerbaarheid was bereikt. De uitvoering zelve laat zij onbesproken. 

Het handelsverkeer van Friesland en Groningen bewoog zich vanouds in 
de richting Oost-West. Het was gericht op Noord Dilltsland en op Groot 
Britannie, maar slechts in zeer geringe mate - in Groningen illteraard 
nog minder dan in Friesland - op de zuidelijker provincies. Deze conceptie 
van handel en verkeer had zich in de betrokken streken sinds de middel
eeuwen slechts weinig gewijzigd. Als een meteoor vielen in 1845 in deze 
stille vijver de spoorwegplannen van Balkema; ze veroorzaakten een lichte 
rimpeling, in Drenthe vonden ze tijdelijk wat steun op motieven die buiten 
de zaak stonden. Doch dat was al en meer k6n het niet zijn, want aan hun 
opzet was de gedachte van economische service ten enenmale vreemd. Toen de 
plannengeen voortgangbleken te vinden, keerde weldra de rust terug ; de noord
nederlandse handelswereld dacht nog geheel in termen van verkeer te water. 

Toch was de tijd rijp voor spoorwegbouw, zij het nog niet in Nederland. 
Daarvoor leefde men bier te lande nog te zeer in een verouderde egocen
trische levenshouding. Van de politieke en economische ontwikkelingen in 
Duitsland en derzelver betekenis voor onze handel had men weinig begrip. 
Zo tastte men ernaast. 

Er volgde een periode van experimenteren met plannen ,die echter aile 
te weinig aangepast waren aan de realiteiten, die bij spoorwegaanleg de 
doorslag gaven. Langzamerhand, in en door deze mislukkingen ontwikkelde 
zich het begrip van de functie der spoorwegen, van de eisen die er aan 
moesten worden gesteld en van de mogelijkheden tot financiering. 

Na 1860 is de aanleg eindelijk op gang gekomen, doch voor Groningen 
en Friesland is niet de oude handelsweg oost-west maar de lijn door 
Drenthe naar het centrum van Nederland hoofdzaak geworden. Deze 
verandering in een eeuwenoude toestand is weI de vrucht van de algemene 
technische ontwikkeling, echter niet van de spoorwegen als zodanig. Men 
had haar niet verwacht en zonder de modeme toegangswegen illt zee naar 
EcON.-HIsT. JAARBOEK XXVI 2 
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Amsterdam en Rotterdam zou de uitkomst mogelijk nog heel anders ge
weest zijn. 

Toen in 1515 een Gronings hoofdeling van Middelstum naar Hasselt bij 
Zwolle wilde verhuizen, liet hij zijn huisraad te scheep brengen en de Eems 
opvoeren tot Haren ,vandaar ging het over land naar Neuhausen aan de 
Vecht om verder die rivier af te zakken tot het reisdoel was bereikt . 

Een boodschapper die in het midden dier eeuw voor zaken naar Ant
werpen werd gezonden, verliet Roden bij het krieken van de dageraad en 
reed te paard over de heide tot hij in de buurt van Drachten het water 
bereikte; per schuit reisde hij verder tot Harlingen waar hij zich nog dezelfde 
avond kon inschepen voor Amsterdam. 

Wanneer de tijdgenoot, Abel Eppens, in zijn kroniek het beleg van Haarlem 
bespreekt, vestigt hij er de aandacht op, hoe de Spaanse Stadhouder van 
Groningen, Billy, daar een nieuwe vaart en verlaat had gemaakt, zodat er 
- nu de Geuzen de zee onveilig maakten - per dag weI 50, 60 zelfs tot 70 
schepen toe van Emden uit over het Damsterdiep en "langes door Gro
ningen naar Westerland" de aanvoer voor het leger konden verzorgen. 
"Und Harlem wunnen uth Embden" 1). 

Zo lagen de verhoudingen : het verkeer door de Ommelanden bewoog zich in 
de richting oost-west, in Friesland boog het deels naar het Zuiden af: men kon 
de Zuiderzee bereiken bij Harlingen, bij Stavoren ofbij de Lemmer; van ver
keer, althans van goederenvervoer door Drenthe was eigenlijk geen sprake. 

In de eerste helft der negentiende eeuw was het nog niet veel anders. 
WeI vermeldt een advertentie van de Heer Bouricius, pachter der Algemene 
Postwagendiensten te Groningen ~), verbindingen met de IJsselsteden, met 
Emmerik en met geheel Duitsland, met Eindhoven, met Amsterdam, 
Rotterdam en's Gravenhage, maar die diensten werden slechts gedurende 
een deel van het jaar onderhouden; zodra de herfstregens de wegen hadden 
doorweekt, werden ze stilgelegd om op zijn vroegst met 1 April weer in 
bedrijf te komen. 

Hierbij valt nog te bedenken, dat het Noord Willemskanaal pas in 1864 
zou gereed komen, de binnenscheepvaart op de Hollandsche provincies, 
op BelgiC:: en de Rijn moest zijn weg nemen door Friesland en over de Zuider
zee 3). Gedeputeerden van Groningen klaagden in hun verslag over het 
jaar 1826 onder het hoofd, Middelen van Vervoer: "In dezen dienst zal 
men binnen dit gewest de zoo gewenschte verbeteringen, overeenkomstig 
met de behoeften van de tijd niet tot stand kunnen brengen zoo lang de 
gemeenschap met Holland en de verdere gewesten van het Rijk aan zoovele 
moeilijkheden en belemmeringen onderworpen blijft. Eerst dan als de zoo 
zeer verlangde straatweg van Groningen tot Zwolle zal zijn daargesteld en 

1) Kroniek I p. 215. 
2) Ommelander Courant 29/9/1835. 
3) Zie over deze waterwegen mijn artikel: Een plan en zijn lot. Groninger Volks

almanak 1953. 
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de dienst van stoombooten op de Zuiderzee behoorlijk zal zijn ingericht .. "I) 
De Regering van Willem I had, het is bekend, voor de verbetering der 

wegen alle aandacht. De "groote wegen der eerste klasse" waren rijks
zaak. In Friesland waren dit de wegen van Leeuwarden naar Harlingen, 
naar Sneek en naar de Lemmer, en naar de Overijselse grens, die alle in deze 
jaren voor het eerst werden bestraat 2). Een nieuwe weg op Groningen, 
de ons bekende Friese Straatweg, was in aanleg (de oude puinweg, tevens 
jaagpad langs het Hoendiep, liep over Stroobosch). Eveneens was in aanleg 
de bovengenoemde weg van Groningen naar Zwolle. In 1825 was hij tot 
Assen gevorderd, maar de Groningers waren skeptisch: tussen Assen en 
Meppel begonnen de moeilijkbeden pas en zolang men Zwolle niet kon 
bereiken had de nieuwe weg niet veel zin. Inderdaad duurde het nog tot 
1840 eer het werk voltooid was en men eindelijk in het genot kwam van 
een "goede veilige en geregelde verbinding met de Westelijke provincies" 3) 
Meer belang stelde men in Groningen (en ook in Friesland) in de verbinding 
oost-west. Voor de nieuwe· Friese Straatweg gaven beide provincies met 
gulheid een onverplichte bijdrage; niet zonder reden: de communicatie 
van Friesland met Oldenburg, Bremen en Hamburg zou langs dien weg 
zeer bevorderd worden. 4) En mede daardoor zou de weg ook voor Groningen 
van belang zijn, hij zou het hele verkeer met Noord Duitsland over de stad 
leiden, althans wanneer hij tot Nieuwe Schans werd doorgetrokken. De 
Provinciale Staten droegen dan ook aan Gedeputeerden op ter kennis 
van de minister te brengen, dat zij deze bijzondere medewerking hadden 
verleend hoofdzakelijk zo niet aIleen "opdat de weg door het Oldambt 
naar de Hannoversche grenzen bij de Nieuwe Schans spoedig daarop op 
gelijke voet moge worden ingericht en tot stand gebracht". Daartoe moesten 
Gedeputeerden het Gouvernement verzoeken zich ten spoedigste met 
Hannover te verstaan over de aansluiting. Het gold hier een zaak die "niet 
aIleen voor Groningen maar ook voor Drenthe en Friesland en zelfs voor 
het gehele vaderland zeer dienstig zou zijn". 

Ach, die aansluiting op Hannover! - men kon er de Heren in Den Haag 
maar niet warm voor krijgen, evenmin als voor de weg zelf. Bij de deplora
bele staat waarin de aansluitende wegen op Oost Fries gebied verkeerden, 
zou een verbetering aan onze zijde van de grens aIleen immers geen zin 
hebben. De regering was van mening, dat het weggegooid geld zou zijn! 
Maar de Groningers hielden voet bij stuk en dachten ook aan verbetering 
van de weg over Bourtange. Toen de regering onder aIle betogen passief 
bleef, sloeg men zelf de hand aan de ploeg: door samenwerking van de 
gemeenten Winschoten en Nieuw Beerta met de Provincie zou het gehele 

1) Provinciaal Verslag 1826 p. 40. 
2) Zie Provinciale Verslagen van Friesland over de jaren 1828, 1829, 1839-1842. 
3) Provo Verslag van Groningen 1840; de geschiedenis van de aanleg is te volgen 

in de Provo Verslagen van Groningen en van Drenthe van 1822 af. 
4) Notulen der Provinciale Staten van Groningen over 1838 alwaar 7/7 No.6 

(p. 401). Hierbij zijn te vergelijken 1837, 4/7 No. 12 en 11/7 No.7, het verslag van 
Gedeputeerde Staten in de zitting van 1839 (p. 547-576), ook het behandelde ter 
zitting van 1842 op 5/7 en de Provinciale VersJagen over deze jaren. 
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traject van Groningen tot de grens in behoorlijke staat worden gebracht. 
Een lening voor dit doel was weldra overtekend en met grote voortvarend
heid werd het werk aangevat. Intussen had de Koning in 1841 de provincie 
bezocht en de Kamer van Koophandel en Fabrieken had van die gelegenheid 
gebruik gemaakt om zijn aandacht te vestigen op het grote belang dat stad 
en provincie hadden bij de handel met het Koninkrijk Hannover, "welke 
zeer beperkt wordt door de veeltijds onbruikbare wegen". Onderhandelingen 
met Hannover waren toen inderdaad geopend en het punt van grensover
schrijding vastgesteld; toen het geld bijeen was, kwam de concessie vlug af, 
en zelfs gaf het Rijk een subsidie van f. 40.000. 

Dat de regering daarginds de aansluitende wegen in orde zou maken, 
moest men maar blijven hopen; ten slotte - zoo werd opgemerkt - zou ook 
in Oost Friesland de verbetering nog van particuliere zijde kunnen worden 
aangevat. Hoe dan ook - de weg moest er komen 1). 

Voor de verbinding met Holland en speciaal dan met Amsterdam, had 
men zijn hoop gevestigd op het verkeer met stoomboten over de Zuiderzee. 
Reeds in 1826 vinden we een advertentie betreffende een geregelde dienst 
(driemaal 's weeks) van Harlingen op Amsterdam met een passagiersschip 
ingericht met drie klassen, die een agentschap had te Gr()ningen 2), maar 
deze onderneming schijnt geen lang leven te hebben gehad. Enige jaren 
lag de stoomvaart stil, in 1837 werd ze voorlopig hervat; het volgend jaar 
werd onder deelgenootschap van de Koning een maatschappij opgericht 
die zich voorstelde in het voorjaar van 1839 de geregelde dienst weer in te 
stellen. Een trekschuit en een postwagendienst op Leeuwarden zouden in de 
verbinding met het achlerland voorzien; de straatweg naar Groningen was 
nog niet klaar, zodat men verderop het best met de wagen naar Stroobosch 
kon gaan en daar op de trekschuit naar Groningen overstappen. In 1843 
eindelijk liep er een geregelde diligencedienst van Groningen op Harlingen, 
met aansluiting op de stoomboten, die vandaar driemaal 's weeks afvoeren, 
"om in dezer voege naar de Hollandsche provincieen op een min kostbare 
en gemakkelijke wijze te reizen "3). 's Avonds om elf uur uit Groningen 
vertrokken, voer men om acht uur 's morgens van Harlingen af; een retour 
van Groningen naar Amsterdam kostte, al naar de plaats op de boot, 
acht of negen gulden. Intussen waren in 1840 concessies aangevraagd voor 
een stoombootdienst van de Lemmer op Amsterdam en voor een dienst 
op de Friese binnenwateren. Ook hier zouden nog enige jaren verlopen, 
voor van een geregelde verbinding kon worden gesproken, en dan nog -
ijsbrekers waren onbekend - kwamen ze bij geringe vorst stil te liggen 4). 

1) Arehler v. d. Kamer van Koophandel en Fabrieken te Groningen, 26/7/1841. 
Andere verlangens waren: verlaging van de in- en uitvoerrechten in de graanhandel 
met Belgieen verbetering (afsluiting) van het Reitdiep. Antwoord op deze desiderata 
in brieven van 9 en 16 December. 
Voor de motieven van Provo Staten vergelijk ProVo Verslag over 1841. 

2) Kroniek Vinhuizen, biz. 163. 
3) Advertentie Provo Gron. Courant 1/4/43, vgl. 30/3/41. 
') Zie de Provinciale Verslagen van Friesland over deze jaren. In het Provo Ver

slag van Drenthe over 1839 wordt vermeld een concessie aan de Rijn- en I1selstoom-
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Te midden van deze verhoudingen trokken in het begin van 1845 de 
plannen voor de bouw van spoorwegen in Overijsel sterk de aandacht. 
De heren G . en H. Salomonson, fabrikanten te Almelo, in combinatie met 
het bankiershuis Bisschofsheim te Amsterdam hadden daarvoor concessie 
aangevraagd. De bedoeling was enerzijds uitgaande van de haven van 
Kampen en anderzijds aansluitend bij de Rhijnspoor die juist tot Arnhem 
was gereed gekomen, een verbinding te scheppen metNoord-WestDuitsland. 
Niet aan passagiers in de eerste plaats maar aan het vervoer van handels
goederen werd daarbij gedacht. De reacties walen allerwege gunstig: het 
belang van de Rhijnspoor zou er door stijgen, zelfs de koersen van de 
H.IJ.S.M. liepen sterk op. Zodra op 13 April de concessie verleend was, 
werden de aandelen in de Overijselsche Spoorwegmaatschappij boven pari 
verhandeld. Ook in Hannover was de publieke opinie gunstig: "wi! men 
thans Holland dat ons de hand biedt terugwijzen, dan verzuimen we een 
gelegenheid voor de ontwikkeling van ons land, die wellicht niet terugkomt", 
zo schreef een correspondent aan de Provinciale Groninger Courant 1). 

Maar in Groningen bracht de gedachte dat dit transito verkeer zijn 
weg door Twente zou kunnen nemen, dadelijk de Kamer van Koophandel 
in het geweer. Hoe weinig er ook sinds jaren omging, 'hoe slecht haar toe
gangswegen ook waren 2), voor de oude stapelstad leek dit een omkeer 
van alle natuurlijke verhoudingen. De Kamer - hoe kon het anders?
benoemde terzake een commissie. Reeds op 4 Februari wist het Handelsblad 
te berichten ,dat deze een conferentie had gehad met den Staatsraad Gouver
neur der provincie, waar de wens was geuit dat integendeel de Rhijnspoor 
door Drenthe naar Groningen en vandaar naar Oost-Friesland zou worden 
doorgetrokken. Op 1 Maart vestigde zij opnieuw in een officiele missive 
de aandacht op het gevaar dat Groningen ter zijde van het verkeer zou 
blijven liggen en verzocht de Gouverneur zijn invloed aan te wenden, dat 
in plaats van Zwolle-Lingen een spoorlijn zou worden gebouwd over 
Groningen naar Leer. Vit de provincie zelf, zo voegt zij er aan toe, zal 
men het·geld evenwel niet kunnen krijgen; mocht echter het Gouvernement 
de spoorwegbouw ' gaan financieren, dan moet Groningen zorgen niet ver
geten te worden 3). 

Reeds ging intussen het gerucht, dat een ondernemend man concessie 
had aangevraagd voor een eigen spoorlijn in de noordelijke gewesten: 

boot maatschappij om in aansluiting op de stoombootdienst Amsterdam-Kampen 
een postwagendienst Kampen-Groningen en Kampen-Leeuwarden in bedrijf te 
brengen. Ik meen er de aandacht op te mogen vestigen dat voor deze route het 
initiatief niet uit de Noordelijke provincien kwam. 

1) Overgenomen in de Provo Gron. Courant van 21/2/45. Vgl. de nummers van 
11/2, 13/3, 1/4 en voor het hieronder volgende ook 18/4,22/4 en 24/4. 

2) Reeds in het Provo Verslag van 1824 heette het, dat bij de verbetering van het 
Reitdiep geen haast was, omdat er toch zo goed als geen handel was en aileen 
een zeesluis bij Wetzinge of bij Zoutkamp afdoende verbetering zou kunnen 
brengen. Sindsdien was nog alles bij het oude gehleven. 

3) Archiefvan de Kamer van Koophandel, 1/3/45, No. 480. 
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Groningen-Leeuwarden-Harlingen en Leeuwarden-Heerenveen-Meppel. 
Ben paar weken later heette het dat er een maatschappij zou zijn gevormd 
voor de bouw van een lijn Zwolle-Groningen-Leer en nu wendde de Kamer 
van Koophandel zich rechtstreeks tot de minister met het verzoek de 
concessie voor de Overijselse sporen: Arnhem-Deventer-Raalte-grens, en 
Kampen-Zwolle-Raalte, aan te houden om door overleg zo mogelijk tot 
een plan te komen, dat ook Groningen zou inschakelen 1). Daarvoor was 
de zaak al te ver gevorderd - op 12/4 kwam de definitieve concessie voor 
de Overijselse sporen af - doch reeds op de achttiende wist de Provinciale 
Groninger Courant te berichten, dat onder de Firma S. H. Balkema en Co. 
bij de minister een concessie-aanvrage was binnengekomen voor het aanleg
gen en exploiteren van een ijzeren spoorweg van Zwolle naar Groningen 
door Drenthe. 

Sijbrand Harkesz Balkema was opzichter geweest bij de gemeentewerken 
in Delfzijl, waar zijn familie thuishoorde. Later werkte hij er met zijn 
broer Comelis samen in een aannemersfirma. De Balkema's waren geen 
mannen van aanzien of van grote ervaring; niettemin wekte hun concessie
aanvrage groot enthousiasme. 

Zeker zou de lijn zich in een druk passagiersvervoer mogen verheugen; 
behalve reizigers uit het gehele noorden van Nederland en uit het dicht
bevolkte Oost Friesland zouden ze komen uit geheel Noord Duitsland, 
want Groningen zou komen te liggen aan de grote route van Hamburg en 
Bremen naar Amsterdam, Rotterdam, en Belgie. Was ook de lijn naar 
Harlingen klaar, dan zouden de reizigers van overzee in die haven aange
komen, hun weg 'naar Gelderland, Overijsel en geheel Duitsland via Gro
ningen nemen. Daarentegen: draalt men dan is te verwachten, dat "de weg 
buiten om ons heen door Overijsel en Munster zoude gaan en wij met onze 
wijsheid eenzaam in de klei zouden blijven zitten". 

In Friesland bekeek men de zaak uit een andere hoek. Daar zag men 
reeds in de aanleg van de Overijselsche Spoorweg alleen voor het eigen 
gewest groot voordeel. De betekenis van Harlingen als haven zou er door 
stijgen. Toen op 12 April' 45 de concessie verleend was, wijdde de Leeuwarder 
Courant van 15/4 daaraan een beschouwing. Er is, zo schrijft het blad, 
een enorm passagiersvervoer uit alle oorden van Europa naar Engeland. 
Vit Noord-west Duitsland loopt de kortste route van ouds over Harlingen. 

1) A.R.A. Waterstaat 1845, No. 34, 31 /3. Vgl. Provo Gr. Crt. 11/4/45, waar men 
uiteengezet vindt hoe de vrees voor de aanleg van een Iijn van Emden naar de grote 
spoorbaan, die zoweI de Rijnprovincie aIs de Weserstreek zou doorkruisen, de 
regeringen van Nederland en van Hannover zo voortvarend had gemaakt. In 
Hannover gunde men het Emden niet; in Nederland was men bang dat de handel 
buitenlangs onze grenzen zou worden afgeleid. In de Franse tijd - zo voegt het 
blad er aan toe - hadden wei plannen bestaan om Delfzijl tot een grote zeehaven 
te maken, waartoe men het Damsterdiep had willen verbeteren. De ligging van 
Groningen zou na een dergelijke verbetering gunstiger zijn geweest dan die van 
Amsterdam. Maar door de overwegende invloed van Holland zou daar nu geen 
kijk op zijn. 



HANDELSBETREKKINGEN EN SPOORWEGVERBINDINGEN IN DE 19DE EEUW 7 

Voor al die reizigers zal de Overijselsche Spoorweg de reis aanzienlijk 
bekorten. En werd eens in de toekomst de spoor tot Harlingen doorgetrok
ken, dan zou de reis van Berlijn naar die haven maar een dag hoeven te 
nemen - het zou de moeite waard worden een dagelijkse stoombootdienst 
op Londen te openen. 

Aanvankelijk stonden de Friezen wat onwennig tegenover de gedachte 
aan spoorwegen. Zeker - men wist dat er elders grote bedrijvigheid heerste, 
maar de gedachte dat dit moderne vervoermiddel ook in hun gewest zijn 
intrede zou doen, was nog bij niemand opgekomen; men betwijfelde of 
Friesland er rijp voor was. Het was bier de Staatsraad Gouverneur zelf, die 
het denkbeeld krachtig propageerde. Hem stond een net voor de geest met 
hoofdlijnen van Zwolle naar Groningen en naar Leeuwarden en daarbij op 
Fries gebied "embrassementen" naar Harlingen en naar de Lemmer. Als 
gezegd, wekte zijn voorstel aanvankelijk bevreemding, doch lang had men 
niet nodig om van de schrik te bekomen. Het was blijkbaar bedoeld als 
repliek op de Groninger plannen en inderdaad: kreeg Groningen een mo
derne handelsverbinding met Oost Friesland dan moest die worden door
getrokken "hoe vreemd ons het denkbeeld van spoorwegen in Friesland 
ook moge voorkomen", dit was een levenskwestie voor de provincie; v66r 
alle dingen: geen isolatie! Weldra sprak men ook daar over "een snelle 
gemeenschap met Bremen en Hamburg" als een zaak "voor dit gansche 
noordelijke gedeeldte van ons vaderland zeker van het allerhoogste ge
wicht" 1). 

In Drenthe gaf de bevolking bij ons weten, niet van belangstelling blijk. 
Dat was ook niet te verwachten; van handel was hier weinig sprake, van door
voer al helemaal niet. Toch heeft de Staatsraad Gouverneur van deze 
provincie, L. N. graaf Van Randwijck, meer dan een van zijn collega's voor 
de aanleg van spoorwegen geijverd. Maar daarbij ging het hem niet om de 
verkeersweg als zodanig; hij had andere zaken op het oog. 

De landschap had grote behoefte aan werkgelegenheid voor de bevolking 
en in verband daarmee aan kanalen voor de afvoer van turf. De plannen 
lagen sinds enige jaren gereed op het provinciaal bureau van de Waterstaat; 
ze doelden voornamelijk op de ontsluiting van de rijke oostelijke en zuid
oostelijke venen. Tot dusverre echter was de uitvoering afgestuit op gebrek 
aan kapitaal. Maar wanneer het nu mocht gelukken een spoorwegman te 
interesseren voor turf als brandstof voor de locomotieven, dan kon met de 
concessie voor de spoorlijn die voor kanalisatie worden verbonden. In 
zijn eigen be lang zou de concessionaris tegelijk met de aanleg van de spoor
baan de vaarten doen graven om, zodra de lijn in bedrijfkwam, verzekerd te 
zijn van voldoende aanvoer. Wat een ruime werkgelegenheid voor de 
Drentse bevolking! Wat een belofte van bloei voor de hele provincie ! 2). 

1) Leeuwarder Courant van 11/4, 15/4, 18/4, 22/4, 9/6. 
2) De gedachte turf als brandstof te gebruiken was niet geheel nieuw. In Duits

land had men daarmee reeds proeven genomen op de lijn Brunswijk-Harzburg. In 
1846 probeerde men het ook op de Beierse hoogvlakte. Bij een speciale wijze van 
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Ook voor de aanleg zou men moeten bedingen dat inderdaad Drenthen 
werden te werk gesteld; met het oog daarop was hem de concessie-aanvrage 
van de gebroeders Balkema bijwnder welkom. De gewone spoorweg
kapitalisten zouden voor de uitvoer een "contractor" zoeken met technische 
ervaring - een buitenlands contractor, die wellicht met vreemde arbeiders 
zou werken. Balkema was aannemer, voor hem was de bouw van de spoorlijn 
in de eerste plaats een mooi werk, dat hij in eigen beheer wilde uitvoeren. 
Daarbij werkte zijn gebrek aan ervaring aIleen maar zijn optimisme in de 
hand 1). 

Intussen was Balkema lang niet de enige liefhebber en onder zijn concur
renten waren mannen van naam en ervaring. De spoorwegen in de noorde
lijke provincies zouden nog ruim twintig jaar op zich laten wachten, maar 
op dit moment van hooggestemde verwachtingen zag men er blijkbaar weI 
wat in. 

Daar was in de eerste plaats Ir. Brade, de initiatiefnemer en eerste directeur 
van de H .IJ.S.M., de "vader der Nederlandsche Spoorwegen". Toen deze 
in de eerste dagen van April vernam, dat de plannen voor een spoorweg door 
Overijsel vorm hadden gekregen en een definitieve concessie eerlang te 
verwachten was 2), haastte hij zich een schets aan te bieden van een voorlopig 
trace voor spoorwegen in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe, 
die daarop bij Zwolle zouden aansluiten. Waarschijnlijkzijnhet dezeplannen 
waarvoor op 10/4 het Departement van Binnenlandse Zaken de belangstelling 
vroeg van Salomonson en Bisschoffsheim 3). Deze gingen daar gaarne op in; 
zo eenvoudig als de minister het voorstelde-dat de Overijselsche Spoorweg
maatschappij de noordelijke lijnen zonder meer in haar plan zou opnemen -

stoken zou het mogelijk zijn gebleken voldoende stoomspanning te verkrijgen; 
verder dan proefnemingen is het echter nooit gekomen. (vgl. Nederlandsche Stoom
post, 18/9/1846). Dit verhinderde de Drentsche Courant niet - en deze bericht
geving mag als typisch worden beschouwd - te schrijven: "Men kent de gunstige 
resultaten, daarmee in Hannover en elders bereikt" (nummer van 16/12/45). 

(De Stoompost, sinds 1846 "De Nederlandsche Stoompost", is een weekblad op 
het gebied van de toenmalige technische ontwikkeling, verschenen van 1844 tot 
1886. Afgezien van enkele losse nummers in particulier bezit, is er voor zo ver 
bekend slechts een exemplaar bewaard gebleven. Dit bevindt zich in de bibliotheek 
der Technische Hogeschool te Delft. Het blaadje is te beschouwen als een bescheiden 
navolging van de nog herhaaldelijk te noemen Engelse "Railway Magazine".) 

1) vgl. Clapham, The early Railway Age, p. 405 vlgg. en omstreeks p. 495, 
waar wordt gesproken van spoorwegmaatschappijen op het vasteland, "half 
English in capital, management and design". Volgens deze schrijver werd er in de 
eerste jaren (waartoe 1845 is te rekenen) veel Engels werkvolk gebruikt -later 
alleen nog voor gespecialiseerde werkzaamheden. 

B) Volgens een bericht in de Provo Gron. Crt. van 1/4/45 was de eerste (anonyme) 
prospectus van 31/1/45 geweest; de concessie is van 12/4. 

3) Ir. Brade legde haar voor aan de Gouvemeurs der betrokken provincies om 
zich voorafvan hun instemming te vergewissen. Reeds op 31 Maart verzekerde hij 
eventueel over de benodigde fondsen te kunnen beschikken. (R. A. Groningen, 
Waterstaat 1845 No. 639 en R. A. Leeuwarden, Stukken van Gedeputeerde Staten 
van Friesland, Bundel22, Spoorwegen 1845,28/3). Dit ontwerp wordt nu eens aan
geduid als het plan Brade, dan weer als dat van Salomonson en Bisschoffsheim. 
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lag de zaak echter met. Misschien zou een aparte maatschappij nodig zijn, 
maar men zou dan toch allerlei voordelen van de samenwerking hebben en 
dientengevolge goedkoper kunnen werken dan ieder ander. Zij verzochten 
de regering de Gouvemeurs der betrokken provincies van hun intenties 
op de hoogte te steilen. 

Toen bekend werd dat de concessie-aanvrage van Balkema aileen de lijn 
Zwolle-Groningen-Delfzijl en Groningen-grens omvatte, meldden zich 
dadelijk twee anderen voor de aanleg der Friese lijnen, die daarop in 
Meppel en Groningen zouden kunnen aansluiten: Dixon van het bankiers
huis Dixon en Co te Amsterdam en de firma Haages en Der Kinderen 1). 

Deze aanvragen gaven Balkema aanleiding zijn aanvankelijk concept 
te wijzigen. Hij stelde nu voor te zelfder tijd ook een lijn Assen-Leeuwarden
Harlingen uit te voeren. Assen zou dan het knooppunt worden, waar drie 
lijnen, een via Winschoten naar de Hannoverse grens, een over Groningen 
naar Delfzijl en een naar Friesland zouden samenkomen. Maar voor dit 
geval verzocht hij garantie, dat binnen vijfentwintig jaar geen concessie zou 
worden gegeven voor een directe lijn Groningen-Leeuwarden 2). 

Het verschil in strekking van de diverse plannen springt in het ~Og. 
Ging Balkema uit van de gedachte van transito-vervoer uit de zuidelijke 
provincies (en naar zal blijken uit Belgie en Frankrijk) naar Noord-west 
Duitsland, Dixon had in de eerste plaats de haven van Harlingen op het 
oog, terwijl Ir. Brade, meer "Hollands" ingesteld, doelde op de verbinding 
van de noordelijke provincies met Amsterdam. Daarom was hij tegelijk een 
voorstander van een lijn Amsterdam-Amersfoort-Zwolle, zodat de omweg 
over Arnhem vermeden zou kunnen worden. Hij yond hierbij de Kamer 
van Koophandel van Amersfoort actief aan zijn zijde 3). De Overijselsche 
Spoorwegmaatschappij daarentegen rekende met een vervoer te water van 
Amsterdam naar de IJselmond en de lijn Kampen-Zwolle die daarop moest 
aansluiten was dan ook de eerste seksie die zij in behandeling nam. 

Gelukkig - bij al deze concurrerende plannen, beschikte de regering over 
een uiterst bekwaam hoofdingenieur van Waterstaat, Ir. van der Kun, 
een man die ook in het buitenland een zekere reputatie genoot op het 
stuk van spoorwegen. Practische ervaring wat betreft de exploitatie had 
hij opgedaan, toen hij een tijd lang als directeur van de Rhijnspoor was 
opgetreden. Met grote zorg onderzocht hij in de volgende jaren de ingedien
de plannen en volgde met levendige belangstelling de werkzaamheden van 

1) A.R.A. Waterstaat 1845 No. 52 en R.A. Groningen, Waterstaat 1845 No. 112. 
2) Stukken v. Gedeputeerde Staten a.b., Memorie van 30/4. 
3) Stukken v. Gedeputeerde Staten a.b. No. 107, copie van een brief aan den 

minister waarin de K.v.K. refereert aan een ontwerp dat zij zelve zou hebben in
gediend. Het belang lag in het behoud van het transito-vervoer over Amersfoort 
tussen de noordelijke provincies en Amsterdam ; vgl. R.A. Groningen, Waterstaat 
1845 No. 112. 

Hierbij rees nog weer de vraag of men van Amsterdam op Amersfoort een directe 
verbinding zou bouwen, dan wei aansluiten op de Rhijnspoor bij Utrecht. Zie Provo 
Gron. Courant 31/1/45, A.R.A. Waterstaat 1845, p. 1127, No. 50, do. 16/8; p. 
1135, No. 20, do. 6/9; 1846, D. 200, No. 38, do. 8/6; D. 199, No. 136, do. 30/5. 
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die concessionarissen, die aan de hun toegewezen projecten althans een 
begin van uitvoering trachtten te geven. Hij had zich rekenschap gegeven 
van de bestaande mogelijkheden en behoeften en rekende in 1845 dat de 
bouw van een behoorlijk spoorwegnet in Nederland ± 70 millioen zou 
moeten kosten. De berekeningen der gegadigden liepen ver uiteen. Meende 
Balkema de noord-oostelijke lijnen voor negen millioen te kunnen aanleggen, 
Dixon rekende niet minder dan twintig rnillioen, dus meer dan het dubbele 
nodig te hebben. (Inderdaad omvatte zijn plan ook meer.) Het globaal 
overzicht van van der Kun was bestemd tot leiddraad bij de beslissingen 
der regering, doch in eerste instantie liet deze het woord aan de belang
hebbenden. Het was op instigatie van de minister, dat de Staatsraad Gouver
neur van Drenthe zijn ambtgenoten van Overijsel, Friesland en Groningen 
uitnodigde tot een bijeenkomst te Assen op 3 Mel 1845 ten elnde samen de 
spoorwegplannen te bespreken. Daar lagen ter tafel de plannen van Bisschoffs
heim (Brade), van Balkema, van Dixon met daarnaast een ongeveer gelijk
luidend voorstel van Haages en der Kinderen en een brief van de Kamer van 
Koophandel te Amersfoort. Evenwel - niet om een keuze te doen tussen 
de gegadigden was men bijeen, maar om de verschillende gewestelijke 
belangen met elkaar in overeenstemming te brengen. Daarbij kon men niet 
altijd recht door zee gaan: het is altijd lastig, zo verzuchtte naar aanleiding 
van deze besprekingen de Gouverneur van Friesland, "wanneer men op 
zichzelf goede redenen behoeft te maskeren, ten einde geene vrees voor 
concurrentie bij anderen op te wekken". En afgezien daarvan - welk een 
moeilijke materiel Men wi! toch het beste voor zijn provincie en is juist 
daarom "wars om ons te laten meeslepen door den verderfelijken stroom 
om·nieuwigheden aan te kleven, enkel omdat het nieuw is"; maar evenmin 
wil men verwerpen wat goed is - "wie zou zijn provincie in dezen van 
Europa, ja van het overige des Rijks willen afsluiten?" 1). 

Friesland ijverde voor de twee verbindingen: Harlingen-Zwolle en Har
lingen-Groningen-Oost Friese grens, bovendien voor "een embranchement" 
van Oudeschoot naar de Lemmer. 

Groningen, behalve dat men de lijn naar Leeuwarden nadrukkelijk als 
hoofdlijn beschouwd wenste te zien, hechtte speciaal aan de em branche
men ten naar Delfzijl en naar de Oost Friese grens. 

Zodoende kwamen deze twee provincies tamelijk wei met elkaar overeen, 
maar met Drenthe was dat anders. Het is duidelijk dat het gewijzigde 
voorstel Balkema, waarbij Assen knooppunt zou worden en dus noch een 
directe verbinding Harlingen-Zwolle, noch een hoofdlijn Leeuwarden
Groningen-grens tot stand zou komen, voor de beide anderen onaanvaard
baar was. Van Randwijck toonde zich zeer inschikkelijk; toen de heren 
uiteen gingen was men het eens geworden over een aanbeveling aan het 

1) Stukken v. Gedeputeerde Staten a.b., bundel 22, 11 /5/45: Rapport van den 
Staatsraad Gouverneur over de bijeenkomst van 3 Mei te Assen. 

Zie voor het vervolg ook: Stukken a.b., Resolutie No. 64. vgl. R.A. Groningen, 
Waterstaat 1845, No. 112; Provo Verslag van Drenthe over 1845, en Archief v.d. 
Kamer v. K. te Groningen 1845 do. 6/5. 



HANDELSBETREKKlNGEN EN SPOORWEGVERBINDINGEN IN DE 19DE EEUW 11 

Departement, waarbij als hoofdpunten voor de meest urgente lijnen werden 
genoemd Zwolle-Meppel-Assen-Groningen; Meppel-Heerenveen-Leeu
warden en Harlingen-Leeuwarden-Groningen-Winschoten-grens. Friesland 
behield zich voor bovendien het lijntje naar de Lemmer te bepleiten; 
Groningen dat naar Delfzijl. Gezamenlijk drong men op spoed aan en men 
verzocht de minister te willen overwegen of misschien een opdracht van deze 
lijnen bij gedeelten aan verschillende maatschappijen daartoe dienstig zou 
kunnen zijn. 

Dat Van Randwijck aan zijn inschikkelijkheid ter zake van het trace 
de voorwaarde zou hebben verbonden, dat de anderen hun steun zouden 
geven aan Balkema, blijkt nergens. Integendeel, uitdrukkelijk wordt ver
klaard dat het niet op hun weg lag een keuze te doen uit de verschillende 
gegadigden; maar een feit is het dat na de vergadering in Assen voor de 
lijn door Drenthe niet meer wordt gerept over andere concessie-aanvragen. 

AI kon het rapport de grote eenstemmigheid, waarmee men tot deze 
aanbeveling was gekomen onderstrepen, met het vaststellen der hoofd
punten waren lang niet alle moeilijkheden opgelost. 

Een strijdpunt was de richting van de lijn tussen Assen en Groningen. 
Gedeputeerden van Drenthe stonden een trace voor over Zuidlaren, maar 
die van Groningen verklaarden daarin nooit te zullen toestemmen. Weldra 
brachten zij een rekest ter tafel van de ingezetenen van Eelde, waarin die 
verzochten de spoorlijn over Vries, Eelde en Eelderwolde te leggen. Leest 
men de terzake gevoerde correspondentie door, dan komt het eigenlijke, 
maar niet - ronduit - genoemde motief tussen de regels aan het licht. 

De weg tussen Zuidlaren en Assen was's winters veelal onbruikbaar -
niet anders was het gesteld met die van Eelde en Paterswolde naar Groningen. 

Beide steden wilden zich van het marktverkeer verzekeren; door een 
goede verbinding wilde men de marktgangers uit Zuidlaren weglokken van 
de markt te Groningen en omgekeerd 1). 

Een intern Groningse kwestie betrof de lijn naar Delfzijl. Van ouds was 
er via die haven een druk verkeer op Oost Friesland; een stoomboot
verbinding op Emden en Leer bleek in een behoefte te voorzien en reeds 
had men zich in Groningen daar naar gericht en een snelvarende "barge" 
in dienst gesteld, die op de vertrektijden der boten aansluiting gaf. Door 
twee paarden getrokken legde ze de afstand Groningen-Delfzijl in drie en 
een half uur af! 

De trein beloofde in dat opzicht toch weI wat meer; "we geloven", 
schrijven B. en W. van Groningen aan Gedeputeerden, "dat die weg over 

1) R.A. Gron. Waterstaat 1845, No. 22 ; archief K.v.K. 1845, No. 626. Wat 
Zuidlaren betreft yond ik mijn opvatting bevestigd in een schrijven van J. W. C. 
baron van Ittersum, destijds gedeputeerde, later burgemeester van Groningen, een 
vriend van Van Randwijck, die van dit trace zegt: in Groningen vreest men, dat 
het "zeer ten nadeele van de stad zou strekken". 

(Dit schrijven yond ik in een bundel familiepapieren, die mij met grote wel
willendheid door de familie Van Randwijck ter in zage werden gegeven.) 

De ligging van Eelde en Peize, zo dicht bij de hoofdstad der naburige provincie, 
maakte hen nog in de laatste jaren tot een twistappel tussen Groningen en Drenthe. 
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Delfzijl en voor reizigers en voor goederen niet onbelangrijk is voor de 
spoorwegen in Groningen en Friesland, zoowel als die in Drenthe en Over
ijsel. Vele reizigers zullen, uit Holland komende, de weg over Overijsel, 
Friesland of Drenthe en Groningen naar Delfzijl en vandaar op Oost
Friesland en verder nemen. Velen vandaar komende zuilen hun reis over 
de spoorwegen door Groningen, Drenthe of Friesland en verder naar Hol-
land voortzetten ...... Vele schepen van de Noordsche havens, van de 
Oostzee of van Hamburg naar Holland bestemd zuilen in de late herfst 
of bij stormachtig weder, gedwongen de Eems binnen te lopen en in de 
haven van Delfzijl in te vallen, de gelegenheid hebben hun lading met door
lopende treinen van DelfzijI naar Holland te zenden". 

Met het oog op dit alles drongen zij er op aan de kortste route te nemen 
in een rechte lijn van Groningen over Appingedam. Men verwachtte Duitse 
graankopers op de Groningse beurs te zien verschijnen, ja de bewoners 
van Leer, Weener en Reiderland zouden gemakkelijk op een dag heen 
en weer kunnen reizen om de markt te Groningen te bezoeken 1). 

Maar de kortste weg te nemen zou toch waarlijk jammer zijn, zo vond 
men in de Ommelanden; belangrijke dorpen zouden dan van het nieuwe 
communicatiemiddeI verstoken blijven. Wat was er b.v. tegen de spoor 
met een kleine omweg te leiden over het bIoeiende Middelstum dat jaarlijks 
weI 3000 koeien en ossen en verscheidene scheepsIadingen schapen naar 
Holland afzond? Ter zake van deze lijn kwamen rekesten in van degemeen
ten DelfzijI, MiddeIstum en Groningen, van het arrondissement Appinge
dam 2) en van de Kamer van Koophandel. 

Intussen, van nog meer gewicht oordeelden Gedeputeerden de verbinding 
met ilannover; men wilde er bij de Regering op aandringen de onderhande
m;gen over de irensoverschrijding en de aansluiting op in het buurIand aan 
te leggen spoorwegen direct te openen. " 

Maar wanneer er zo van vier zjjden spoorwegen op de stad zouden 
aanlopen dan rezen nieuwe probIemen. Gedeputeerden wezen "er op, dat 
men de lijn van Leeuwarden op" Groningen moest zien als een hoofdlijn 
met twee embranchementen; een naar Delfzijl en een naar Nieuwe Schans, 
maar daarom ging het nog niet aan haar van de Aapoort tot de Steentil
poort door de stad te laten lopeno Groningen was bovendien een vesting 
en het Departement van Defensie zou eisen, dat men op zekere afstand 
van de wallen bIeef. Dan evenwel zou het effect van de spoorlijn wezen, 
dat het verkeer geheel buiten de stad omging. De Kamer van Koophandel 
meende er op te mogen aandringen, dat "iedere op deze stad aankomende 
spoorlinie een afzonderlijk stationsgebouw op onderscheiden punten (zal) 
hebben en de gemeenschap tusschen dezelve door welgeordende transport-

1) R.A. Gron. Waterstaat 1845, No. 112,9/6; vgl. Provo Gron. Courant van 22/4; 
over het marktbezoek reeds Provo Gron. Crt. van 28/2 naar aanleiding van de 
opening van de stoombootdienst. 

2) Dit arrondissement omvatte ongeveer heel Hunsingo en Fivelgo en men 
verzuimde niet in het licht te stellen, dat zijn dorpen bijna evenveel belasting be
~Iden als Groningen en Winschoten samen. 
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middelen door deze stad te onderhouden. Dit zoude enig voordeel voor 
vele takken van bestaan ten gevolge hebben .... ". Z6 ver gingen Gedepu
teerde Staten niet; zij dachten aan twee stations: een bij de Aa- en een bij 
de Steentilpoort "waardoor zowel de vestingwerken zouden kunnen worden 
vermeden, alsmede het vervoer door de stad, mits goed geregeld, veel vertier 
zoude opleveren" 1). 

Het spreekt vanzelf, dat de beide andere provincies hiervan niet horen 
wilden. Friesland zag het doorvoerverkeer in gevaar gebracht en wees 
er op, dat "met het geringe, enkellocale belang der stad Groningen, bestaan
de in vertier door de stad van het eene station naar het andere niet mag 
gelijk gesteld worden het veel groter en algemeene belang van het publiek 
en van de handel om zonder overpakking met doorloopende treinen te 
kunnen reizen". 

Drenthe betoogde, dat die provincie geen behoefte had aan een weg naar 
het westen, maar weI naar Oost Friesland en verder en dat het dus dwaas 
zou zijn de spoorlijn uit het zuiden via Paterswolde op de westelijke toegangs
poort te laten aanlopen, zodat reizigers en goederen de hele stad door zouden 
moeten om aan de oostkant buiten de Steentilpoort de trein naar Delfzijl 
of Nieuwe Schans te nemen. Bovendien zouden er moeilijkheden rijzen 
ten aanzien van de stedelijke accijnzen. Ten slotte legde men zich in dit 
opzicht bij het inzicht van Drenthe neer, mits maar niet het trace over 
Zuidlaren werd gekozen. Het zou mogelijk zijn de spoorlijn vanaf Eelder
wolde buiten de vestingwerken om, in oostelijke richting naar de Steen til
poort te leiden. De lijn van Leeuwarden zou met een halve ceintuurbaan 
daarop kunnen aansluiten. 

Maar de Kamer van Koophandel kon er zich moeilijk mee verzoenen 
en zij opperde nog de mogelijkheid, dat ten faveure van de Groninger 
burgerij, die er weI recht op had van hen "die met de spoor van elders 
komen enig voordeel in onderscheiden opzichten" te trekken, bij het ver
lenen der concessie zou worden bedongen dat iedere binnenkomende trein 
te Groningen minstens een uur oponthoud zou hebben 2). 

Met zulk gekibbel hield men zich de zomer door bezig, maar de Gouver
neur van Drenthe werkte intussen rustig aan zijn eigen plannen voort. In de 
zomerzitting der Provinciale Staten deelde hij mede, zich voor enige maanden 
tot een der "mededingende compagnieschappen" te hebben gewend, nJ. 
tot S. H. Balkema en Co. om tevens de kanalisatie uit te voeren 3). En 
dat Balkema daarop was ingegaan en voor de gecombineerde kanalisatie 
en spoorwegaanleg concessie had aangevraagd. Zodra dit punt was bereikt 
maakte Van Randwijck Balkema's zaak tot de zijne: hij wendde al zijn 
invloed aan, sprak persoonlijk in den Haag met de autoriteiten en .... 
met succes. Op 10 December 1845 ondertekende Zijne Majesteit het besluit, 

1) R.A. Groningen Waterstaat 1845, No. 112; R. A. Leeuwarden, Rapport van 
Gedeputeerde Staten van Groningen, als bijlage gevoegd bij de Stukken van Ge
deputeerde Staten a.b. No. 64. (spoorwegen 1845). 

2) Stukken v. Gedeputeerde Staten a.b.; Waterstaat Groningen a.b .. 
3) Drenthsche Courant 4/7/1845. 
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waarbij aan Sijbrant Rarkes Balkema en Co. concessie werd verleend voor 
de aanieg van een IJzeren Spoorweg in de provincien Overijsel, Drenthe 
en Groningen in verbinding met den Overijsselsen Spoorweg te Zwolle 
en de Oostfriesche grenzen over of 1angs Winschoten en de Langakker of 
Nieuwe Schans en ten anderen van de ontworpen kanalisatie in de provincie 
Drenthe. 

Ret was een ontzaglijke persoonlijke triomph voor Van Randwijck; met 
vlaggen, eerepoorten en muziek werd hij bij zijn terugkomst in Assen be
groet. Toespraken roemden hem a1s de weldoener van het gewest, de hele 
avond was het feest. Van de gouverneurswoning trok het muziekcorps naar 
het hotel, waar de gebroeders Balkema logeerden, om ook de concessiona
rissen in het huldebetoon te betrekken 1). 

Aan de spoorwegen werd daarbij ternauwernood gedacht; had voor de 
graaf Van Randwijck de kanalisatie al voorop gestaan toen hij met Balkema 
in zee ging, sindsdien was daarbij gekomen de grote armoede en het acute 
gebrek onder de Drentse bevolking ten gevolge van het mislukken van de 
oogst; werkverschaffing was in de winter 45-46 urgent en de concessie 
op dat moment een uitkomst 2). 

Zonder verwij1 werd dan ook met de werkzaamheden begonnen; reeds 
op 15 December lichtte de Gouverneur in tegenwoordigheid van verschillende 

1) Drenthsche Courant 16/12/1845; vgl. Provo Vers1ag V. Drenthe over 1846: 
"en ge1ukkig in zonderheid was de uitslag der pogingen welke ..... met zooveel 
onvermoeide werkzaamheid door Z.H.Ed. Gestr. zijn aangewend ten einde te 
bevorderen dat door verbinding der algemeene kanalisatie van het gewest met den 
aanleg van den spoorweg de gelijktijdige uitvoering dezer werken kon worden 
verwezenlijkt. " 

In het familiearchief der Graven Van Randwijck bevindt zich onder No. 60& 
een levensschets van de toenmalige Gouverneur van de hand van diens vriend, 
J. W. C. Baron Van Ittersum. Deze 1egt er de nadruk op dat Van Randwijck alles 
deed om de zaak geheim te houden, z6zeer dat hij alle memories en andere stukken 
persoonlijk had bewerkt. - Een omstandigheid van groot belang was verder, dat 
Van Randwijck persoonlijk bevriend was met de minister van Binnenlandse Zaken" 
die de concessie bij de Koning moest aanbevelen. 

2) De Drenthsche Courant van 30/12/45 bevatte een ontboezeming in dichtvorm 
ter ere van de Gouverneur, die de stemming onder de burgerij weergaf: 

De zon der we1vaart rijst, zij dringt door 't nachtelijk duister, 
Straalt op het b1ij verschiet, dat haar bezielend vuur 
Langs spoorweg en kanaal met ongekenden luister 
de sluirnring wekken zal in d' adren der Natuur 
Hef Drenthe 't hoofd omhoog ..... enz. " 

Eere aan den Graaf Van Randwijck! 

Over de werkzaamheden in deze winter zie mijn bovengenoemd artikel in de 
Groningsche Volksalmanak voor 1953. 

Dergelijke ontboezemingen waren destijds niet ongewoon; in de Nederlandsche 
Stoompost van 25/3/1846 vonden we het volgende "Jubellied" naar aanleiding 
van het verlenen van een concessie voor de Zeeuws-Brabantse Spoorlijn aan de 
firma Dronkers en van Sorge: De Almacht stuit den voortgang der allen ontzenu
wende en alles vernieldende volksarmoede. "Juich daarom met mij, mijn dierbare 
vaderstad . . . . . . Zij heeft daartoe een Dronkers en een van Sorge verwekt." 
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autoriteiten en genodigden met een zilveren spade?) de eerste zode uit de 
grond ter verbetering van de Beilervaart. 

In de andere provincies was de reactie minimaal. De Friese lijnen 
waren in de concessie in het geheel niet opgenomen. Wat Groningen aan
gaat: de verbinding met Hannover bleef afhankelijk van het verioop der 
diplomatieke onderhandelingen; bovendien doorzag men in die provincie 
heel goed, dat de spoorwegen pas op de tweede plaats kwamen 2). De enige 
die zich daar nog werkelijk mee bezig hield, was Balkema zelf. Voor hem 
brak een tijd van bedrijvigheid en zorgen aan. 

Binnen zes maanden moest een uitgewerkt plan worden ingediend, aan de 
hand waarvan de regering het trace definitief zou vaststellen ; bovendien 
was hij als concessionaris gehouden binnen veertien dagen een borgtocht 
te storten van vijf ton, drie voor de uitvoering van de spoorlijn en twee 
voor de aanleg der kanalen. 

De concessie omvatte ook exploitatie gedurende vijftig jaar; daarna zou 
de regering de onderneming kunnen naasten, de lijn tegen kostprijs en het 
materieel tegen taxatiewaarde. Doch ook voor de eerste vijftig jaar behield 
zij zich een niet geringe invloed VOOL Het "spoorboekje" zou haar goed
keuring behoeven wat betreft aantal, snelheid en vertrektijden der treinen. 
De tarieven zouden door haar worden vastgesteld en wat de vrachttarieven 
betrof zou de minister - blijkbaar voor omschreven gevallen - een ver
lichting van maximaal 4 % kunnen voorschrijven; grotere verlichting niet 
dan na overleg met de spoorwegmaatschappij. 

De concessievoorwaarden van de Rhijnspoor en van de Overijsselse 
Spoorwegmaatschappij hadden bij dit alles tot model gediend 3). 

1) De schop van verzilverd metaal met mahoniehouten steel bevindt zich nog 
in het bezit der familie Van Randwijck. Zij is aan de voorzijde gegraveerd met de 
wapens van het geslacht Van Randwijck en van de provincie Drenthe waaronder 
de inscriptie: "Inwijding der werkzaamheden van de Algemeene Kanalisatie van 
Drenthe door Zijne Excellentie den Heer Staatsraad Gouverneur, Graaf Van 
Randwijck op den 15 December 1845". 

Op de keerzijde leest men: "Aangeboden door den Heer Hoofdingenieur A. 
Kommers Pzn. namens de Heeren Concessionarissen, S. H. Balkema en Cie .. " 

2) Met de kanalisatieplannen was men bovendien in het geheel niet ingenomen. 
Zie het bovengenoemde artikel. 

3) De concessievoorwaarden, gedrukt, zijn bewaard o.a. in het archief van de 
Kamer van Koophandel te Groningen, 1846. Ook in de Drenthsche Courant 
van 12/12/45. 

De kanalisatie omvat: a Overnemen, verbeteren en doortrekken van de Hooge
veensche Vaart tot in de Emmer venen en het graven van een zijtak naar Dalen en 
Coevorden. 

b Het maken van een kanaal, uitgaande van het einde der Norgervaart door de 
gemeenten Norg en Roden naar het Leekstermeer, met een zijtak naar Norg en 
een naar de schipsloot bij Veenhuizen. 

c Het verbeteren van de Beilervaart tot op breedte en diepte van de Drentsche 
Hoofdvaart en verbinding van dit water met de Hoogeveensche Vaart. 

d Aanleg van een kanaal Assen-Rolde-Gieten-Weerdinge tot in de Emmer venen. 
Bovendien een verbindingskanaal naar de Eems in de buurt van Schoonebeek. 

Als plaatsen waar in ieder geval een spoorwegstation zou moeten komen worden 
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Reeds eer de concessie voor de lijn Zwolle-Groningen verleend was, 
waren ook voor de Friese lijnen besprekingen gaande geweest en weI met de 
firma Haages en der Kinderen. Haar oorspronkelijke aanvrage had ook de 
Iijnen Balkema omvat, maar zij bleek genegen zich te bezinnen op de 
mogelijke rentabiliteit van het westelijke deel der onderneming afzonderlijk. 
In het voorjaar van 1846 wendde der Kinderen zich tot de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken te Groningen en vroeg onder mededeling van 
zijn voornemen een spoorlijn aan te leggen van Harlingen naar de Oost 
Friese grens, om inlichtingen. Welke artikelen (daaronder begrepen vee) 
werden in- en uitgevoerd? In welke hoeveelheid, van waar of waarheen? 
Welke fabrieken waren er en welke markten? Zou men c.q. toeneming 
van fabrieken verwachten? Hoeveel inwoners had Groningen? - De 
Kamer verklaarde zich in algemene bewoordingen zeer met de plannen 
ingenomen, maar haar antwoord bevat geen enkel exact gegeven 1). 

De vooruitzichten waren echter gunstig. Sinds het midden der dertiger 
jaren was in Harlingen de overslag van steenkool en van garens voor de 
Twentse industrie niet onbelangrijk; meestal gingen de goederen verder 
met binnenschepen door Friesland en dan van de Lemmer over zee naar 
Kampen. Maar's winters kwam het voor dat het vervoer van Harlingen 
af met paard en wagen moest plaats hebben: een reis van achttien it twintig 
uur - de spoor zou er maar ongeveer drie uur over doen! Het lag dan 
ook voor de hand dat de Fries-Groningse lijn een "embranchement" naar 
Meppel zou krijgen, om daarmee op de lijnen van Balkema aan te sluiten 2). 

De export was van agrarische aard. Er is een memorie van de Pruisische 
gezant in den Haag, Von Kielmansegge, waarin deze aan zijn regering 
uiteenzet, hoe Nederland als een agrarisch achterland (als een voor
stad zegt hij) Engeiand van levensmiddelen voorziet. Dagelijks varen 
daarheen vele schepen af met groenten en vruchten, zuivel, pluimgedierte, 
vee en vlees. - Het spreekt vanzelf dat de noordoostelijke provincies, ook 
Drenthe met zijn schapenteelt en zuivel, daarin een groot aandeel hadden. 
De Groningse Kamer van Koophandel noemt als belangrijk de uitvoer 
van boter over Harlingen en die van haver. De hervorming van het Engelse 
tarief van invoerrechten waarmee Peel zich sinds 1842 bezig hield, wekte 
bovendien de schoonste verwachtingen voor de toekomst. Het vee was reeds 
vrij, de graanrechten waren voorlopig opgeschort en zouden naar men 
aigemeen verwachtte geheel komen te vervallen. 

AI deze producten werden voor een deel ook uit Oost Friesland en 

in de concessie aangewezen: Zwolle, Hasselt, Zwartsluis, een punt tussen Ruinen en 
Hoogeveen, Beilen, Assen, Zuidlaren (hier had dus Drenthe zijn zin gekregen), 
Groningen, Middelstum, Appingedam, Delfzijl, en aan de andere tak Winschoten. 

1) Behalve het inwonertal der stad Groningen : 35.041. (archief K.v.K. 1846, 
No. 6658

). 

2) R.A. Gron. Waterstaat 1845, No. 52, Toelichting op de concessie-aanvrage 
van Haages en der Kinderen: "om meer dan eene reden schijnt het voor wenschelijk 
te moeten worden gehouden" dat de Friesche Spoorweg "in dadelijke verbinding 
komt met Zwolle" . 
Over de haven van Harlingen zie E. van Hinte, Sociale en economische geografie 
van Harlingen. 
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Westfalen te Groningen aangevoerd, maar vooral als graanmarkt was 
Groningen vanouds belangrijk en waar de eigen verbinding met de zee zo 
gebrekkig bleef, zouden de kooplieden van de spoor gebruik moeten maken 
om over Harlingen uit te voeren 1). 

Het concept voor de concessie zoals dat ten Departemente was opge
maakt, sprak van een lijn Meppel-Leeuwarden met "zijtakken" naar 
Groningen en naar Harlingen, maar daartegen moesten de aanvragers 
protesteren: wilde men het Engelse kapitaal voor de aanleg interesser-en, 
dan moest men in tegendeel zeggen: "uitgaande van Harlingen, over 
Leeuwarden naar Groningen, waar men aansluiting zal krijgen op de 
lijnen. . . . . .. ter verbinding van Nederland met Hannover, en met een 
zijtak naar Meppel ten einde met de Overijselse sporen in verband te komen." 
Harlingen-Groningen was hoofdzaak; de handel van Engeland op Noord 
Duitsland (Hannover, Oldenburg, Mecklenburg en de Hanzesteden) en 
op Denemarken was van veel meer belang dan die op Midden Duitsland, 
en de lijn over Nieuwe Schans dus van meer gewicht dan die naar Zwolle. 

Wat de medewerking en dus de invloed van het Engelse kapitaal betreft, 
de concessievoorwaarden bepaalden, dat de beambten voor minstens negen 
tienden Nederlanders zouden moeten zijn en de directie voor twee derden. 
Maar dit leek te veel gevraagd; de concessionarissen wilden slechts spreken 
van "een behoorlijke invloed" van Nederlanders; de Gouverneur van 
Friesland stelde voor hun aandeel te bepalen op de helft 2). 

Ook voor deze concessie dienden de voorwaarden van de Rhijnspoor 
als model; vergelijkt men ze echter met die aan Balkema: gesteld, dan is 
de regeringsinvloed groter en meer in details geregeld (o.a. wat betreft 
benoemingen en omvang van het wagenpark) het vertrouwen in het wel
slagen der ondememing kleiner. De concessionarissen, zo zegt de conside
rans, "krijgen recht van onteigening ten algemeenen nutte en een monopolie 
- schippers, voerlieden, logementhouders, commissionairs worden in hun 
belangen getroffen. Daarmee hebben de spoorwegexploitanten ook ver
plichtingen en het gaat niet aan dat ze bij gebrek aan genoegzaam vervoer 
van personen en goederen de dienst zouden kunnen staken en het Rijk dan 
verplicht zou zijn de zaak tegen een vastgesteld percentage van het ge'in
vesteerde kapitaal over te nemen (gedacht was aan 80 %) en door de publieke 
opinie zou worden gedwongen de exploitatie met verlies voort te zetten "3). 

1) Provo Gron. Crt. 17/3/46. ArchiefK.v.K. 1845, No. 478, 27/5/45 en No. 484, 
6/6/45; uit de staatjes over 1844 en 1845 krijgt men evenwel de indruk dat die uitvoer 
toch niet zeer omvangrijk is geweest (circa 5 ~ van de aanvoer op de markt). 
Vgl. de rede van Van Randwijck in de Tweede Kamer als weergegeven in de Neder
landsche Stoompost van 30/12/49. (deze jaargang ontbreekt in het exemplaar der 
T.H., doch enkele losse nummers zijn in het archief der familie Van Randwijck 
bewaard gebleven). 

De boven geciteerde brief van de Duitsche gezant is afgedrukt bij Posthumus, 
Documenten betreffende de handelspolitiek van Nederland in de negentiende 
eeuw V, No. 106, 17/1/47. 

2) A.R.A. Waterstaat 1846, D. 200, No. 38, 8/6 en R.A. Gron. Waterstaat 1845, 
No. 52. -

3) A.R.A. Waterstaat 1846, D. 200, No. 77bis 1/1/46. 
ECON.-HIST. JAARBOEK XXVI 3 
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Ook hier trachtten zich plaatselijke belangen te doen gelden. Met name 
Dokkum, "de stapelplaats der provincie voor vIas" en ook verder vanouds 
een regionaal centrum, pleitte voor een lijn die zich niet zou bepalen tot 
een verbinding tussen de hoofdsteden maar die een aantal belangrijke 
dorpen zou aandoen om des te meer vrachtvervoer op te nemen. Het stelde 
voor de lijn te leggen over Kollum-Dokkum-Blija-Ferwerd-Hallum-Stiens
Leeuwarden, of nog liever van Hallum over het Bildt-Berlicum-Barradeel 
naar Harlingen; de Jijn van Overijsel naar Leeuwarden zou dan moeten 
worden doorgetrokken om hier in Hallum op aan te sluiten. 1) 

De bouw van spoorwegen en de begrippen die men er mee verbond, 
bevonden zich in snelle evolutie. 

Vervoer Iangs rails (ijzeren of houten) was in mijnstreken en met name 
op de Engeise koienveiden, sinds lang gebruikelijk; omstreeks 1825 werd 
daarbij voor het eerst stoomkracht toegepast. Hoewel in 1828 met de Iijn 
Manchester-Liverpool de eerste spoorwegverbinding voor het pubJiek tot 
stand was gekomen, liepen over de beste methode van tractie de meningen 
toen nog ver uiteen. Daargelaten de mogelijkheid om paarden te gebruiken, 
waren er naast voorstanders van de locomotief, anderen die de voorkeur 
gaven aan vast-geplaatste stoomwerktuigen, die de spoorwagens aan kabels 
naar zich toe zouden trekken (funiculaires!). Zij moeten weI met heel 
kleine afstanden en geringe snelheden hebben gerekend! 

Pas in 1829 bij de z.g. Rainhill Trials gaven de fabrikanten van locomo
tieven een demonstratie die het pleit voor goed te hunnen gunste besliste. 

Nu begonnen weldra in Engeland de spoorlijnen zich met ongelooflijke 
snelheid te vermenigvuldigen. Iedere maatschappij koos zich een afzonder
Iijk traject. Een spoorlijn te bouwen was een ondememing als een andere: 
werd ze verstandig opgezet, dan viel er goede winst te maken - men rekende 
met een gerniddelde van 10 % - maar ook liet menigeen er heel wat geld 
in zitten. Ben inzender in het tijdschrift The Railway Magazine geeft 
in 1838 op grond van eigen pijnlijke ervaring de volgende wenken. Wie een 
rendabele spoorweg-ondememing wil opzetten, moet in de eerste plaats 
begin- en eindpunt goed kiezen, op niet te grote afstand van elkaar; het 
moeten hoofdplaatsen zijn waar wat omgaat; is de tussenliggende streek 
dicht bevolkt, des te beter. Ook moet men weI uitkijken, dat er geen gevaar 
voor concurrentie bestaat - niet van andere spoorlijnen, maar ook niet 
van kanalen. 

Dat voor massagoederen het vervoer te water weI altijd de voorkeur 
zou blijven verdienen, daaraan werd niet getwijfeld. 

Nu waren toch in Engeland de kanalen meest smal en ondiep met ont
zaglijk veel sluizen - hoe moest die concurentie zich dan weI in Nederland 

1) Stukken van Gedeputeerde Staten van Friesland, Spoorwegen, 6/6/46. Reeds 
in het vorige jaar hadden Gedeptiteerden de wens uitgesproken (Resolutie No. 46, 
bovengenoemd) dat de eventuele voorwaarden de concessionaris zouden verplichten 
zich wat de details betrof, naar hun aanwijzingen te gedragen. De wensen van 
Dokkum gaan echter o.i. het begrip details weI te buiten. 
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doen gelden, met zijn vele bevaarbare rivieren? Bij de bouw van de H.IJ.S.M. 
was aan goederen-emplacementen zelfs in het geheel niet gedacht! De 
Rhijnspoor was weliswaar van het begin af bedoeld als onderdeel van een 
internationale handelsweg; maar in Amsterdam werden haar lijnen toch 
pas in 1847 doorgetrokken tot in de entrepothaven, in Rotterdam toonde 
men daarvoor aanvankelijk weinig belangstelling. 

Zo waren er tal van kwesties : mocht men de traditionele belangen van 
de burgerij, als voorbeeld de bovengenoemde wensen in Groningen be
treffende de bouw van meer dan een station, of - een voorbeeld van 
andere aard - de vrees der stadjes langs de Zuiderzeestraatweg om de 
opbrengst van hun tollen te zien verminderen (zij hadden elk een deel der 
kosten voor hun rekening genomen, waarbij de tollen in rente en aflossing 
moesten voorzien) offeren aan de snelheid der verbindingen? Moest men 
zich richten op locaal verkeer en marktbezoek of op goederenvervoer tussen 
enkele hoofdplaatsen? 

Nog in 1847 gaf de Nederlandse spoorweg-expert, Ir. van der Kun, 
uiting aan de opvatting, dat in het buitenland weI was gebleken, hoe reizigers
vervoer en binnenlandse handel samen van "veel meer uitgebreidheid" 
waren dan het internationale goederentransport; daartegenover stellen wij 
een uitlating van den president der Overijselse Spoorwegmaatschappij, die 
uitging van de premisse dat Nederland voor binnenlands verkeer geen spoor
wegstelsel nodig had, maar zich terwille van de handel niettemin aan de ons 
omringende buitenlandse stelsels zou moeten aansluiten 1). 

Met verbazing constateerde men hoe het verkeer zich ontwikkelde en 
toenam in antwoord op den aanleg van spoorlijnen en er ontstond begrip 
voor de functie van secundaire verbindingswegen, eventueel kanalen, die 
de spoorwegen zouden voeden. Een Engels spoorwegexpert, die in 1838 
Belgie had bereisd, vestigde er de aandacht op dat sinds daar de seksies 
Mechelen-Termonde-Gent in bedrijf waren gesteld, in Oost-Vlaanderen weI 
is waar 21 diligence diensten waren opgeheven, waarvan 19 parallel aan de 
spoorlijn, maar dat er daarentegen 54 nieuwe in bedrijf waren gesteld in 
verschillende richtingen, waarvan er 25 aansluiting gaven op aankomst en 
vertrek der treinen 2). En hoe weinig ontwikkeld het Nederlandse spoorweg
net ook nog was, in Maart 1844 heeft een Amersfoortse logementhouder 

1) Deze controverse bleef vooriopig nog bestaan. De Ned. Stoompost schrijft in 
1852 (15/2) "Er is in de laatste jaren eene waarheid duidelijk geworden - deze 
dat personenvervoer bij ijzeren spoorwegen hoofdzaak is". Bij de bouw van de 
Rhijnspoor had men dat inzicht nog niet, daardoor is een verkeerd trace gekozen. 
Hoofdzaak is, dat de lijn moet lopen door een goed-bevolkte streek. (ingez. stuk). 
De concessionarissen dezer jaren hadden echter, zoals wij zullen zien, zonder 
uitzondering het oog op de transitobandel. 

2) Railway Mag. 1838, p. 348 dO 11/3 Op de treinen van de Rhijnspoor, die drie
maal daags te Arnhem aankwamen, correspondeerden diligences naar Nijrnegen, 
de Achterhoek, Twente, Zwolle, Groningen, Leeuwarden, en naar Nordhorn en 
Lingen "in directe verbinding met de Koninklijke Hannoveraanse snelposten naar 
Osnabriick, Bremen en Hamburg". (advertentie van een expeditiedienst in de Ned. 
Stoomp. van 30/12/49. 
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concessie aangevraagd om een geregelde postwagendienst op de Amster
damsen spoorweg naar Utrecht en terug te mogen laten lopeno 

Meer en meer begon de schaal dOOl te slaan naar het verkeer op langen 
afstand. In Engeland met zijn dicht net van korte spoorlijntjes (in 1843 was 
er op deze wijze al 3000 miles gebouwd, in 1845 zelfs al 5000) begon men 
te streven naar doorgaande verbindingen. Daarvoor was, behalve de aanleg 
van verbindingslijnen Wer en daar, in de eerste plaats nodig gelijke spoor
wijdte. In 1845 en 1846 woedde daar wat men in spoorwegkringen noemde 
"the battle of the gauges" en ook te oozent zou de Rhijnspoor haar spoor
wijdte moeten wijzigen, eer in 1856 de internationale aansluiting tot stand 
kon komen. 

In de kringen der concessie-jagers nam de verbeelding heel wat stouter 
vlucht! Nog achtte men een spoorlijn van 50 K.M. zonder aansluitingen 
een met winst te exploiteren object, maar intussen interesseerde een combi
natie van Franse en Engelse bankiers zich voor de verbinding Calais
Marseille, die ten goede zou komen aan het vervoer van de Engelse z.g. 
overland-mail op Aden en India 1). En waar de verhouding tussen Engeland 
en Frankrijk meestal min of meer gespannen was en de politieke toestand 
in het laatst-genoemde land wisselvallig, daar zouden de lijnen door onze 
oostelijke provincies en verder door Duitsland naar Triest een verbinding 
openen door landen zo stabiel, dat weI elke gedachte aan mogelijke revolutie 
kon worden uitgesloten 2). 

Maar al deze verbindingen bestonden nog slechts in hope; voor het 
merendeel der lijnen moest de concessie nog verleend en het kapitaal nog 
bijeen gebracht worden. 

De lucht gonsde in 1845 van de spoorwegplannen. Naeenernstigeterug
slag in 1841, een beurscrisis ten gevolge van de speculatie in aandelen van 
nog niet verleende concessies, was de zaak in 1844 opnieuw op gang gekomen 
Het geld was op de Londense beurs goedkoop, de rente bedroeg er 2t%; 
het rendement van spoorlijnen rekende men toch zeker op 10 %. 

Niet aIleen in Groot Brittannie en Belgie - de enige landen waar reeds 
. van een, zij het onvolledig, spoorwegnet kon worden gesproken - maar 
ook in Frankrijk, waar men feitelijk nog moest beginnen, ook in Noord 
Halie, stroomden in 1844 en 45 de concessie aanvragen binnen 3). In Duits-

1) Er was reeds een "overland mail" in werking; d.w.z. over land van Alexandrie 
naar Suez. Op deze wijze hoefde de gehele reis naar Bombay niet meer dan ongeveer 
50 dagen te duren. Eens in Europa werd nog dikwijls de voorkeur gegeven aan de 
route over zee tot Southampton. (De Stoompost 2/11/1845; vgl. Provo Gron. 
Crt. van 9/1/1846). 

2) Railway Mag. 1845, 1/10, Supplement p. 1890, een advertentie aangaande 
"The great Hanseatic, Hannoverian and North of Holland Railway". Wanneer 
in een naburig koninkrijk de revolutie uitbreekt die men algemeen verwacht, zal 
Britain langs deze weg toch nog een snelle verbinding hebben met haar "depen
dencies in the East". 

3) Railway Magazine 1845 en 1846 passim. 



HANDELSBETREKKINGEN EN SPOORWEGVERBlNDINGEN IN DE 19DE EEUW 21 

land waren wegens de verbrokkeling in vele kleine staatjes bijzondere 
moeilijkheden te overwinnen, toch zat juist daar van 't begin af aan de 
gedachte voor aan een samenhangend spoorwegstelsel. Het eerste traject 
was in 1837 dat van Leipzig naar Dresden, weldra voortgezet tot Magdeburg. 
Daarop had in 1842 de Pruisische regering een spoorwegplan opgesteld en 
ten behoeve van concessionarissen, die daarvan een deel voor hun rekening 
zouden willen nemen, een rente van 3t % op de aandelen gegarandeerd. Van 
het grootste belang was de z.g. Koln-Mindener Eisenbahn, een lijn die via 
Hamm-Mioden-Hannover-Brunswijk en Magdeburg de westelijke helft van 
het Koninkrijk met de hoofdstad zou verbinden. Daar sinds 1843 Antwerpen
Keulen in exploitatie was, zou hiermee een belangrijke transcontinentale 
verkeersweg ontstaan 1). Maar nu deden zich de bezwaren van de verbrokke
ling waarin Duitsland verkeerde eerst recht gevoelen. Deze lijn zou Han
novers en Brunswijks gebied moeten kruisen, van landen die weI (Brunswijk 
sinds 1841) en die niet bij de Zollverein waren aangesloten. Dit bracht een 
aantal problemen mee, doch in 1844 kwam tussen de koningen van Pruisen 
en van Hannover een overeenkomst tot stand, waarbij die op aannemelijke 
wijze werden opgelost. Hannover had er niet minder belang bij dan Pruisen, 
want de lijnen over CelIe naar Harburg en van Minden naar Bremen 
zouden op deze hoofdlijn aansluiten. De plannen voor een z.g. Westbahn 
komen nog ter sprake. 

In Hannover besefte men echter dat er geen uitzicht bestond op initiatief 
van particuliere zijde; er was te weinig kapitaal in het land aanwezig. De 
publieke opinie veriangde - maar vergeefs - dat het benodigde geleend 
zou worden uit de Domanial-Ablosungskasse, waarover de Koning de 
beschikking had. Tenslotte werd in Mei 1845 besloten een 3t % staatslening 
uit te geven, om de bouw van spoorwegen mogelijk te maken 2). 

In het algemeen gesproken was er in West Europa maar ren land, dat 
voor dergelijke werken kapitaal beschikbaar had, en waar men bovendien 
voldoende spoorweg-minded was, en dat was Engeland. Met uitzondering 
van Duitsland kan men gerust zeggen, dat iedere spoorwegonderneming, 
of het nu Venetie, Sardinie en de Kerkelijke Staat betrof, of Spanje dan weI 
Frankrijk 3), naast een bankier in eigen land - zo zij die had - gesteund 

1) De Belgische gezant te Berlijn wijst zijn regering op het belang van deze 
verbinding: een nachttrein van Berlijn naar Keulen zou dit traject in 22 uur 
afleggen; dan moet men zorgen voor aansluitende treinen naar Brussel en vandaar 
naar Parijs en Oostende. Zo zal de snelste verbinding van Engeland en Frankrijk 
met Berlijn over Belgie lopen. De Belgische regering moet zorgen dat deze belang
rijke postroute haar niet ontgaat. (Brussel Ministere des Affaires Exterieures, D. 
2153 No. 87, 16/746; No. 88, 7/8/46). 

2) A.R.A. Waterstaat 1846, D. 199 No. 104. Pruisen was blijkbaar niet in de
ze1fde mate als andere landen aan het Engelse kapitaal gebonden. In de koerslijsten 
van de Rw. M. vindt men de aandelen van Pruisische spoorwegen niet genoteerd. 
Vgl. Waterstaat 1845, No. 11,4/5/45; 1846 D. 184, 15/3/; D. 198 No. 46. 

3) Naar aanleiding van de hoge eisen, die in Frankrijk aan de concessionarissen 
in de weg werden gelegd, zegt de Railway Mag. "We need not tell the French that 
without English capital they could never make their railways". (R.M. 1845, 
20/9, p. 1692). 
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werd door een Engelse firma; dat het college van commissarissen gemengd 
was, waarbij het overwicht gewoonlijk aan Angelsaksische zijde lag, en 
dat iedere vennootschap naast een kantoor in het land van vestiging, er een 
had te Londen. 

Voor een spoorwegconcessie definitief werd verleend, hadden de onder
nemers aan te tonen, dat hun voldoende kapitaai ter beschikking zou staan. 
Zij brachten daartoe voorlopige deelnemersbewijzen op de markt. In deze 
bewijzen werd gewoonlijk heftig gespeculeerd en aanzienlijke kapitalen 
werden verloren en gewonnen op naam van spoorwegondernerningen die 
vaak nimmer tot stand kwamen. Deelnemen in het spoorwegkapitaai was 
een bedrijf op zichzelf met grote risico's, waarbij men er voortdurend op 
bedacht moost zijn, de verliezen die men bij de ene maatschappij kon lijden, 
weer good te maken door winstkansen eiders. AI bleef het grote publiek er 
zeker niet geheel buiten, om een spoorwegondernerning op gang 'te brengen 
had men zich te wenden tot een bepaalde groep van financiers, die wordt 
aangeduid als "the railway interest" of - bij uitsluiting - "de kapitalisten". 
Dat de Nederlandse burgerij voor zo gewaagde ondernemingen niet te 
vinden was, stond bij voorbaat vast. 

Ret kwam voor dat concurrerende concessie-aanvragen werden ingediend 
met uitsluitend speculatieve bedoolingen. Om aan deze machinaties enigs
zins paal en perk te stellen, waren verschillende regeringen er toe overgegaan 
bij de onderhandelingen over een concessie de storting van een waarborgsom 
te verlangen. Waarborg n.1. dat de aanvragers althans het voornemen hadden 
haar ten uitvoer te ieggen. 

Maar ook dit bracht bezwaren mee - de storting werd verlangd in 
gereed geid en dat in een periode van koortsachtige economische activiteit, 
waarin het dikwijis moeilijk viel de gelden voor de uitvoering der werken te 
vinden. - In Engeland berekende men in Februari 1846 dat dertien rnillioen 
pond, een bedrag overeenkomende met 60 % van het door de Bank of England 
uitgegeven bankpapier, uit dezen hoofde aan de circulatie was onttrokken 1). 
Afgezien van de onbiUijkheid dat dit geld voor de eigenaars steriel was, 
leidde dit ook tot ernstige moeilijkheden wegens gebrekaan liquidemiddeien, 
telkens wanneer een der bestaande maatschappijen een "call" deed, d.w.z. 
storting van een nieuwe terrnijn verlangde. Daaraan moest met geleend geld 
worden voldaan, de rentevoot liep op tot het dubbele en driedubbele en 
het spook der speculatie dat men de voordeur had uitgejaagd, kwam door 
de achterdeur weer binnen. 

Was ten laatste de definitieve concessie tot aanleg van een spoorweg 
verworven, dan werd bet voorlopige comite met zijn voorlopige deelnemers 
omgezet in een vennootscbap en zodra de werkzaamheden tot uitvoering 
waren begonnen volgden de stortingen, die telkens 10 % bedroogen, elkaar 

1) Rw. Mag. 1846, 14/2, p. 219 Er werden in Engeland ook wei door andere 
banken biljetten uitgegeven, die als papiergeld in omloop waren, doch van veel bete
kenis was dat in dit verband niet. Zie, The early Railway age, p. 264. Rw. Mag. 
1846, 13/1, p. 159 vgl., 1845, 25/10, p. 2305. 
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met tussenpozen van enige maanden op. Over de gestorte ge1den betaalde 
de maatschappij niet altijd, doch meestaI weI, een matige rente tot aan de 
tijd van inbedrijfstelling. In dit geval moest natuurlijk bij latere stortingen 
een deel van het geld daarvoor worden besteed. 

De concessie-voorwaarden stelden een termijn voor de voltooiing van 
het werk, maar lang niet altijd kon die worden aangehouden. De definitieve 
plannen, met name de ontwerpen voor eventuele kunstwerken, moesten in 
het belang der openbare veiligheid en anderszins immers van regeringswege 
worden goedgekeurd. Dat nam toenmaals niet minder tijd dan tegenwoordig ! 
En stond het trace tot in de kleinste details vast, dan eerst werd bij K.B. 
verlof gegeven maatregelen te nemen voor de nodige onteigeningen. 

Wanneer men zich deze verhoudingen voor ogen stelt, dan vraagt men 
zich af, wat een kleine aannemer in Delfzijl mag hebben bezield om zich 
in de maalstroom van het internationale spoorwegkapitaal te wagen. Het 
antwoord luidt, dat Balkema zich daarmee dan ook niet dacht in te laten; 
anderen hadden aangeboden hem aan kapitaal te helpen. Hier treffen we 
een zeer merkwaardig, ik zou geneigd zijn te zeggen: een flamboyant 
personage, de Belg Castillon du Portail. Omdat ik zijn bedrijvigheid zie 
als illustratief voor deze puberteitsperiode der industrialisatie met haar 
onevenwichtigheid, met haar spanning ook tussen droom en werkelijkheid, 
wil ik hier over deze medewerker der gebroeders Balkema iets verhalen. 

Na de afscheiding van Noord Nederland had Belgie een zeer actieve 
industrialisatiepolitiek gevoerd. De Societe Generale, een schepping nog 
van Willem I, en haar dochteronderneming, de Societe de Commerce, 
stimuleerden met bun crediet het gehele economische leven, speciaal de 
zware industrie en de mijnen. De Societe de Commerce was (en is) een soort 
"holding company"; om voeling te houden met de verschillende bij haar 
aangesloten ondernemingen had zij inspecteurs in dienst en in die qualiteit 
was Castillon bij haar werkzaam in het begin der veertiger jaren. De hausse 
van de voorafgaande peri ode behoorde tot het verleden, de spoorwegbouw 
van regeringswege was in· Belgie afgesloten en een zware beurscrisis in 1839 
had in aIle landen van West Europa de industrie verlamd en speciaal de 
bouw van spoorwegen doen opschorten. De Belgische hoogovens en staal
fabrieken, die waren groot geworden door de leveranties van rails en loco
motieven, hadden gebrek aan orders. Het bleek dat er een grote overexpansie 
had plaats gehad; in de jaren 1842-44 kwam de een na de ander stH te liggen1). 

Onder die omstandigheden polste de inspecteur de directie van de Societe 
de Commerce of zij er niet voor voelen zou enkele van de niet-rendabele 
ondernemingen, die zij vroeg of laat zou moeten liquideren, in hun geheel 

1) Chlepner p. 197 vlg.; p. 414. Vgl. ook de brief van Castillon du Portail 16/4/ 
1846 (Dept. Afr. Ext. D. 2148,b No. 372). "Alors que les grandes usines et ateliers de 
construction metallurgique de la Belgique etaient presque a l'etat de chomage en 
1842, 43, 44, 45 ... .. ". 
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over te dragen. Men toonde wei enige aandacht voor zijn voorstellen, er 
werd zelfs een minimum prijs genoemd; Castillon kreeg vrijheid om het 
dan maar eens te proberen 1). 

Om voor een fabriek kopers te kunnen vinden, moesten er orders in 
het vooruitzicht zijn. En die moesten te krijgen zijn, meende Castillon, 
er waren nog zoveellanden, waar men als het ware op de aanleg van spoor
wegen wachtte. Ret kwam er maar op aan de Engelse concurrentie voor 
te zijn 2). Reel Europa reisde hij af om relaties aan te knopen. - nu eens 
zat hij in St. Petersburg, een paar maanden later in Spanje. Was hij tijdelijk 
in Belgie terug, dan bezocht hij van daar uit de grote bankiers: Rothschild 
en het kantoor van Lafitte Blount en Cie. in Parijs; door hun bemiddeling 
moest het publiek voor de zaak geInteresseerd worden. Ook in Londen was 
hij geen onbekende. 

In 1844 meende hij in Spanje voet aan de grond te krijgen. Rij kwam 
er in contact met een Frans ingenieur, Jucqueau Galbrun, die zich bezig 
hield met plannen voor een spoor van Madrid naar Cadix. Castillon stelde 
hem al zijn persoonlijke bemoeiingen en de steun van de Belgische regering 
ter beschikking, tegen de toezegging dat de leverantie van rails en loco
motieven aan Belgische fabrieken zou worden gegund. 

Was deze eerste stap gelukt, dan wilde Jucqueau verder gaan met een 
lijn van Madrid naar Segovia. Maar in Castillons fantasie speelden reeds 
heel andere toekomstbeelden: hij kende de Franse spoorwegplannen en 
de Duitse, hij dacht aan de belangstelling die hij op zijn reizen in Rusland 
had gevonden .. .. .. Welk een verbinding: van Spanje door Frankrijk en 
Belgie, langs de kusten van de Noord- en Oostzee tot St. Petersburg toe! En 
wat een leveranties! Zelfbereidde hij een concessie-aanvrage voor, voor een 
lijn Madrid-Bayonne; voor Bayonne-Bordeaux was reeds een andere maat
schappij aan het werk. 

Doch toen hij eindelijk, na maanden van onderhandelen, triomfantelijk 
met de vaste toezegging van een concessie te Cadix bij Jucqueau aankwam, 
moest hij horen, dat deze de waarborgsom niet zou kunnen storten, daar hij 
nog geen geldschieters had gevonden. Niets bleek hij te hebben, dan "ijdele 
hoop en vage toezeggingen" 3)! 

1) Brussel, Archives de la Societe Generale (trust) Dossiers 3091-3118, Jull 
1846-1847. 

2) Brief van de Belgische Charge d'affaires te Hamburg aan de minister van 
Buitenlandse Zaken 26/5/1843: "Le moyen Ie plus efficace a mon avis que l'on 
pourrait prendre pour introduire en Allemagne les machines Belges et en general 
tous les objects qui constituent Ie materiel propre a la locomotion a vapeur, serait 
l'etablissement en Belgique d'une societe anonyme qui devrait se procurer, si 
faire se peut, en Allemagne la concession pour la construction et l'exploitation 
d'un chemin de fer. Ce serait la moyen de montrer que nos etabllssements sont 
constamment a la hauteur de ceux d'Angleterre". De Belgische industrie zou in 
voorgaande jaren door levering van inferieure quaIiteit haar reputatie in het buiten
land hebben bedorven. In de boven (p. 23 n. 1) genoemde brief schrijft Castillon: 
"En Russie oil je s~~ aile trois fois, en Allemagne en Espagne oil j'ai fait egalement 
des voyages ..... . 

3) Brussel Dept. d'Aff. Etf., D. 2148", Nos. 151, 158, 158b!., 157b!., 172. 
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Castillon was ontdaan maar geenszins verslagen. Hij had immers zijn 
relaties in de financiele wereld. - En inderdaad scheen het hem te lukken, 
het Huis Lafitte voor de zaak te interesseren. Nauwelijks van de druk 
bevrijd, hoort men hem in zijn brieven reeds weer een beetje stoffen op de 
"concours presque unique" die hij, Castillon, in de financiele wereld had 
gevonden 1). 

WeI hadden de vooruitzichten voor de Belgische industrie een deel van 
hun veren moeten laten. Op dit gebied waren Belgie en Engeland concurren
ten en om de hulp van het Engelse spoorwegkapitaal (want dit vertegen
woordigde in wezen het Parijse bankiershuis) te verwerven had Castillon 
hun een deel van de te verwachten voordelen moeten laten. Het grootste 
deel van de leveranties waarom het hem te doen was geweest, had hij aan 
de Engelsen moeten toezeggen; slechts een derde bleef voor Belgie gereser
veerd. En bij de lijn Madrid-Bayonne zou het weI niet anders gaan. Ach 
het ging nog veel slechter - het Huis Lafitte zelf diende een concurrerende 
concessie-aanvrage in. 

In 1847 klaagt Castillon: "de toutes mes combinaisons imaginees une 
seule est encore debout, mais prete a tomber comme les autres". Inderdaad 
heeft zelfs de maatschappij voor een spoorweg van Madrid naar Cadix ten 
slotte het levenslicht niet gezien. -

Maar men zou Castillon onderschatten, wanneer men meende dat, terwijl 
hij bij de Spaanse Minister antichambreerde, of te Parijs zijn titanenstrijd 
streed met de Franse bankiers, hij geen andere ijzers in het vuur had. 
Van zijn hand is er uit September 1845 een lijstje van plaatsen, waar men 
kan hopen afzet te vinden voor de Belgische locomotieven enz. 2). Te 
midden van andere steden in andere landen noemt het: Amsterdam, Rotter
dam, Vlissingen, den Helder, Harlingen, Groningen en's Hertogenbosch. 
En een knipsel uit een Duitse courant van 4 Mei '45, bewaard op het Neder
landse Departement van Waterstaat 3) vermeldt dato 16 April, dat in den 
Haag enige Belgische ondernemers waren aangekomen met de bedoeling 
van de Nederlandse regering concessie te vragen voor de aanleg van een 
spoorlijn van Zwolle over Meppel, Ruinerwold, Beilen, Assen en Groningen 
naar de Oost Friese grens en naar Delfzijl - het plan Balkema ! 

Intussen was Castillon nog steeds bezig de verkoop te bemiddelen van 
de Societe du Renard, waarbij hij inspecteur was geweest 4). Wei behoorde de 
depressie in de Be1gische industrie tot het verleden en de Societe Generale 
had haar werkzaamheden zelfs weer uitgebreid 5) met nieuwe fabrieken, 

1) Dept. d'Aff, Etr., aangebaald dossier, Nos. 164, 167, 172, 196"1., 197. 
2) Dept. d'Aff. Ext. D. 2143a No. 282 bis. 
3) A.R.A. Waterstaat 1845, No. 11,4/5/45. 
4) Soc. Gen. portefeuille 3091-3118 2/4/47. 
6) Railway Mag. 1845, p. 2566, 19/11. Op bet gebied van ijzer zijn Belgie en 

Groot-Brittannie concurrenten. Belgie heeft gunstige tarieven in Duitsland en in 
Frankrijk en een enorme export. Nu de prijzen boog zijn is er grote activiteit in de 
Belgische constructiewerkplaatsen, die door de crisis van 1840 tot werkloosbeid 
veroordeeld zijn geweest. In 1844 zijn er door de eigenaars van de Belgiscbe staal
industrie drie grote nieuwe fabrieken in werking gesteld en de S.G. beeft de con-
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doch de Renard was nog steeds niet weer in bedrijf gebracht. In Augustus 
1845 had Castillon een gegadigde gevonden; die vroeg evenwel drie maanden 
uitstel om orders te booken bij de concessionarissen van spoorwegen in 
Belgie of in Nederland. Het uitstel werd echter geweigerd en ook ditmaal 
ging de koop niet door. Tenslotte ging in Augustus 1847 de Societe Generale 
tot liquidatie van de Renard over en het beeld van een "Brasseur d'affaires" 
als Castillon du Portail zou niet volledig zijn, wanneer we niet vermeldden 
dat na deze definitieve misiukking van zijn bemiddelingspogingen de Societe 
door hem werd aangesproken om een gratificatie en vergoeding van gemaak
te kosten: twee reizen naar St. Petersburg, naar Duitsland, naar Spanje; 
zoveel inspanning, zoveel zorgen!. . . . .. Maar de directie voelde zich tot 
niets verplicht: zij had slechts in aigemene bewoordingen haar toestemming 
gegeven, maar een opdracht was het nooit geweest. Castillon had volkomen 
op eigen verantwoordelijkheid gehandeid; was hij gesiaagd dan zou hij 
provisie hebben gekregen - nu hij geen succes had gehad, kon hij geen aan
spraken doon gelden. De brieven van Castillon, eerst vol vertrouwen, 
worden smekend, wanhopend, tenslotte dreigend: hij zal de Societe Generale 
een proces aandoon, de Rothschilds staan aan zijn zijde en andere mannen 
van aanzien ....... Daarover is verder niets bekend. 

Maar evenzeer zou men hem onrecht doen, wanneer men een andere 
kant van zijn persoonlijkheid ter zijde liet door te zwijgen over de samen
werking met zijn zwager Xavier Tarte. 

Ook Tarte was ingenieur en interesseerde zich sterk voor de spoorweg
bouw - nog meer voor de sociale, dan voor de technische of financiele zijde 
daarvan. Onvermoeidbaar was hij in de weer met brochures, maar ook met 
plannen en ontwerpen . .. . . waarom nog niemand hem gevraagd had. Toch 
ontving hij van officieie zijde weI enige aanmoediging: in de inleiding tot 
een van zijn geschriften vermeldt hij dat het gouvernement de uitgave heeft 
gesteund door voor driehonderd exempiaren in te tekenen. 

In deze verhandelingen legt hij sterk de nadruk op de mogelijkheden 
van ontginning, die door de spoorwegaanleg zouden worden geschapen; 
als gezegd in het bijzonder op de sociale zijde daarvan. Voor hoevelen 
zou er niet brood en werk zijn, als de ontoogankelijke Brabantse Kempen 
werden opengelegd! Ben ander geschrift bepleit de stichting van een geheel 
nieuwe stad op een waardeloos terrein aan de linker Scheldeoever tegenover 
Antwerpen. Uitvoerig zet de schrijver de voordelen van deze ligging en de 
economische perspectieven uiteen. De meest wenselijke grootte van zulk 
een stad heeft hij nauwkeurig bepaald en berekend welke open bare gebouwen, 
kerken en scholen, maar ook hoeveel winkels, ambachtslieden en zelfs 
herbergen er voor een bevolking van dat aantal nodig zouden zijn. De tekst 
wordt verduidelijkt door een plattegrond met straten en pleinen, waarop 
al deze gebouwen nauwkeurig zijn ingetekend. In een appendix legt hij 

structiewerkpiaats van Anzin gekocht om het product van haar achttien hoogovens 
te helpen verwerken. . 
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zijn gemoedsbewegingen bloot 1). Door middel van de spoorwegen zal men 
de oorlog uitbannen en een geheel nieuwe maatschappij opbouwen. De 
eenheid van het menselijk geslacht staat geboren te worden. Zij zal zich 
verwezenlijken met behulp van het wonder der moderne tijden, de toe
passing van de stoomkracht in de scheepvaart en bij de spoorwegen. 

Deze mannen, Castillon en Tarte, vormden voor Balkema en voor de 
Gouverneur van Drenthe de schakel met de financiele wereld. 

Zodra de concessie voor een spoorweg van Zwolle naar Nieuwe Schans 
was verleend vroeg Balkema bij de regeringen van Hannover, Oldenburg en 
Bremen concessie aan voor een lijn naar Hamburg. 2) Men herkent de ver
strekkende plannen van Castillon du Portail- merkwaardig is evenwel dat 
Balkema ook in deze zaak de steun van Van Randwijck genoot. 

Hiermee stortte hij zich in het wirwar van Duitse spoorwegplannen en 
spoorwegbelangen, dat bij het verdere verloop van zaken zo groot gewicht 
in de schaal zou leggen. In Bremen en Oldenburg yond hij geredelijk gehoor, 
maar terwijl te ener plaatse de Senaat en andererzijds de Groot Hertog 
hem hun welwillende medewerking in het vooruitzicht stelden, maakten ze 
die tegelijk afhankelijk - en hoe kon het anders? - van de houding van 
Hannover. 

Te Varel aan de lahde nam Balkema contact op met de Nederlandse 
consul, de heer Bley, die zich ook zelf met de aanleg van spoorwegen dacht 
te gaan bezig houden. Hem stond voor de geest een complex van lijnen, 
die Eems, lahde en Wezer zouden verbinden met Oldenburg en van daar 
uit met de Pruisische spoorwegen te Minden. V oor een deel vielen zijn plan
nen dus samen met die van Balkema, in zover als zij van Emden via Olden
burg naar de benedenloop van de Wezer zouden voeren. Hij toonde zich 
dan ook zeer geinteresseerd en beloofde een audientie bij de Groot Hertog 
aan te vragen om persoonlijk Balkema's plannen aan te bevelen. Maar was 
hij daarbij te goeder trouw? In Oldenburg droomde men er van Brake, een 
eindweegs stroomafwaarts van Bremen op Olden burgs gebied, tot een grote 

1) Bibliotheek der Belgische Spoorwegen: X. Tarte, Chemin de Fer de la Sambre a 
Louvain (1844). Zelfde schrijver, Fondation d'une nouvelle ville etc. (In 1851 
vermeldde de Ned. Stp. (28/9), dat Tarte voor deze stichting concessie had aange
vraagd.) In de appendix: Wat een enorme technische ontwikkeling en toch armoede! 
Dat komt omdat nationale staten, versterkte steden, de loop der verkeerswegen 
nog op ooriog zijn ingesteld. Maar nu is het een periode van vrede; voor handel en 
verkeer moeten er geen grenzen meer bestaan. Van dezelfde strekking is een lang 
vervolgartikel in De Stoompost van 9/11/45 en volgende nummers. Onder de titel 
"De ijzerbanen beschouwd als de voornaamste materiele middelen ter bevestiging 
van den vrede in Europa en ter bevordering van het geluk des menschdoms". 
De schrijver spreekt o.a. over de oprichting van credietbanken, irrigatie van moeras
sen, stichting van volksscholen, gymnasia en musea, alles in verband met de aanleg 
van spoorwegen. 

2) Meer exact natuurlijk: naar Harburg aan de linkeroever van de Elbe. Zie 
voor het bovenstaande A.R.A. Waterstaat 1846, D. 198 No. 137. 
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handelshaven te maken. Daartoe was de spoorwegaansluiting, zoals Bley die 
had voorgesteld, bestemd. De stad, aan diep vaarwater °gelegen, kreeg dan 
een prachtige verbinding met het achterland en buitenlandse huizen
zo verwachtte men - zouden er graag filialen vestigen. Maar een lijn naar 
Bremen, zoals Balkema voorstelde, zou de concurrentie in de kaart spelen. 
Bij uitvoering van het plan Bley zou men de verbinding met Nederland 
evengoed krijgen - via Osnabrock! - daarvoor was de lijn over Nieuwe 
Schans niet nodig. Het kan ons niet verwonderen dat de gebroeders Balkema 
zich van de samenwerking niet veel voorstelden en den consul meer als 
concurrent beschouwden 1). 

Evenwel, Oldenburg kwam eerst in de tweede plaats, zonder mede
werking van Hannover viel in 't geheel niets te beginnen en juist daar was 
de stemming verre van gunstig. Er waren twee groepen die beide hun be
zwaren hadden tegen de aansluiting over Nieuwe Schans. 

Ten eerste de Oost Friezen. 
WeI beschouwde Groningen de stamverwante landschap als zijn naaste 

hande1spartner, maar te Emden dacht men daarover heel anders. In de 
halve eeuw dat Oost Friesland onder Pruisisch bewind had gestaan (1743-
1807) had de regering te Berlijn de welvaart krachtig bevorderd en speciaal 
moeite gedaan on de kwijnende handel tot nieuw leven te wekken. Toen na 
de Napoleontische tijd de landschap aan Hannover werd toegewezen, had 
Pruisen zich niet zonder protest van zijn enige haven aan de Noord~e laten 
beroven en niet zonder dat er toezeggingen waren gedaan, dat de Eems 
bevaarbaar zou worden gemaakt en in verbinding gebracht met de Lippe, 
zodat de steenkool van het Ruhrgebied over Emden zou kunnen worden 
uitgevoerd. 

In Emden had men zich daarvan gouden bergen voorgesteld en grote 
bedragen aan de haven ten koste gelegd, maar de regering schoof de kanali
satiewerken steeds weer op de lange baan. Was het - zoals men in Oost 
Friesland meende - dat de agrarische hofkliek geen handelsbloei wenste 
uit vrees haar overwicht te zien tanen; of was het de naijver op hande1s
gebied tussen Hannover en Pruisen, weldra tussen Hannover en het Tolver
bond? Het Ruhrgebied aan een zeehaven te helpen was zeker het laatste 
wat Hannover wenste te doen. Toch bleef men in Oost Friesland aIle 
toekomstverwachting op deze handelsweg bouwen en toen in 1840 ook in 
Duitsland spoorwegbouw aan de orde kwam, en met name de lijn Keulen
Minden-Berlijn, moest alles wijken voor het verlangen naar een West
bahn die Emden en Leer op deze hoofdlijn zou aansluiten. Niet voor aan 

1) Zie hierover: de "Brochure Balkema", Arch., K.v.K. te Groningen 1851. 
A.R.A. Waterstaat 1846, D. 198, No. 46, do. 15/2 met bijJage: een exemplaar van 
de Mitteilungen aus Oldenburg, van 29/11/45; voorts t.a.p. No. 73. In Railway 
Magazine van 8/11/45 vinden we op p. 2453 onder het opschrift: "Junction of 
the Hanoverian and Overijsellines" het bericht dat "It was determined at a meeting 
of the shareholders of these lines recently held at Osnabriick to connect 
them"o 
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deze behoefte was voldaan, kon Balkema op steun voor zijn plannen hopen. 
Over het algemeen viel, zoals wij reeds opmerkten, in Hannover van 

het particulier initiatief niet veel te verwachten, maar de Oost Friezen 
begrepen dat zij toch niet helemaal lijdelijk konden blijven afwachten. 
Een Eisenbahn-comite voerde een krachtige propaganda; in Januari 1845 
liepen er zelfs geruchten over een op te rich ten vennootschap; maar zij 
verstomden toen bleek dat van regeringswege reeds opmetingen werden 
gedaan. Men bleef in spanning: in November wilde het gerucht weer dat er 
weI niets van zou komen; in elk geval was er, toen in Januari '46 Balkema 
met zijn concessie-aanvrage kwam voor een spoorlijn, weI door Oost Fries
land maar in andere richting, nog niets beslist en zijn plannen - waar
schijnlijk nog meer die van consul Bley - schenen een bedreiging te vormen 
voor de zo zeer begeerde verbinding in zuidelijke richting. De Hannover
aanse regering zou blij zijn met ieder voorwendsel om zich te kunnen 
terugtrekken, te meer waar de kosten der reeds in aanbouw zijnde spoor
wegen de raming verre overtroffen. 

Pas toen in het najaar van 1846 de stenden definitief de aanleg van de 
Westbahn had den goedgekeurd, kon men voor Balkema hopen op steun 
uit Oost Friesland. Onze gezant te Hannover berichtte dit besluit der 
stenden naar den Haag en voegde er de raad aan toe, dat Balkema nu 
contact zou zoeken met het Ostfriesische Eisenbahncomite te Aurich, 
daar hij toch medewerking nodig zou hebben bij het doen van opmetingen 
en het voorbereiden van onteigeningen. 

AI viel nu de tegenstand der naastbetrokkenen weg, evenwel had de rege
ring van Hannover haar eigen bezwaren. Aansluiting van de Overijselse 
spoorwegen zou de Nederlandse handel op Noord Duitsland langs Hannover
se staatssporen voeren; de lijnen van Balkema daarentegen zouden haar 
een deel van dit vervoer onttrekken en de opbrengst, zelfs waar ze over 
Duits grondgebied liepen, leggen in de handen van een particuliere maat
schappij. Zij had de bouw van Staatsspoorwegen in het zuiden van het land 
ter hand genomen in de verwachting dat ze rendabel zouden blijken. De 
financiering van de aanleg, die een veel hoger bedrag beliep dan men had 
berekend, baarde haar de grootste moeilijkheden en zou zij nu medewerking 
verlenen om een concurrerende handelsweg te scheppen? Zij zag de reeds 
verleende concessie op Nederlands gebied met lede ogen en langen tijd 
durfde de Nederlandse gezant bij het Hannoverse hof de aansluiting bij 
Nieuwe Schans zelfs niet ter sprake te brengen, uit vrees dat een weigerend 
antwoord hem voorgoed de pas af zou snijden 1). 

Het ligt niet in mijn bedoeling de handelsverhoudingen tussen Nederland 
en de Duitse staten en de ontwikkeling der verkeerspolitiek in het Duitse 

1) Dezelfde stemming als in de bovengenoemde Mitteilungen aus Oldenburg 
treft men in een bericht uit de Bremische Zeitung van 19/1/46, als bijlage gevoegd 
bij A.R.A.D. 199, No. 132 van 13/10, dat de regering van Hannover aan de Stenden 
zal voorstellen de Westbahn te bouwen "ohne die von hollandischer Seite projeo
tierte Nebenbahn zu beriicksichtigen". 
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gebied te schilderen, anderen 1) hebben dat uitvoerig gedaan en van hun 
schets wil ik enkele lijnen weer voor de geest roepen. 

Het voomaamste Nederlandse handelsartikel waren de koloniale waren, 
speciaal de koffie, waarvoor Duitsland onze grootste afnemer was. Aan
vankelijk had men na het herstel der onafhankelijkheid nog gedacht in 
achttiende-eeuwse categorieen: men zag Duitsland als het agrarische achter
land, dat voor zijn verkeer met de buitenwereld altijd van de Hollanders 
afhankelijk was geweest, omdat - de Hollandse vloot de zeeen beheerste, 
omdat - de monden van de Rijn in Hollandse handen waren, en omdat 
de Duitse staten zelf nauwelijks verkeersmiddelen bezaten. In deze gedachten
gang zag men doorvoer, aanvoer op vreemde schepen, voor rekening van 
buitenlanders als een anomalie, als een gunst, waarmee men zeker niet al 
te toeschietelijk moest zijn. Doorvoer was met zware douanerechten 
belast en voor een aantal artikelen tijdelijk zelfs bij de wet verboden 2). 

Doch weldra bleek dat het Duitse achterland niet meer zo passief was 
als voor de Napoleontische tijd. De Duitse Noordzeehavens begonnen 
verkeer tot zich te trekken, er werd, als gezegd, gesproken over een kanaal 
tussen de Berns en de Lippe; de eerste Duitse spoorwegplannen, reeds in 
1828, betroffen een lijn van Minden naar Lippstadt, die transport van de 
Wezernaarde Rijnmogelijkgemaaktzouhebben. Doch dit bleven voorlopig 
nog plannen 3). 

Van meer direct belang was, dat door de ontwikkeling van het Tol
verbond de douanegrenzen van de Duitse staten onderling goeddeels ver
vielen. Er hadden zich langzamerhand twee groepen gevormd: de Zuid
en Middelduitse staten hadden zich onder Pruisens leiding aaneengesloten 
tot een samenhangend douanegebied, tegen het buitenland beschermd door 

1) Zie o.a. H. von Treitschke, Deutsche Geschichte im neunzehnten lahrhundert. 
1. Ratte, De Nederlandse doorvoerpolitiek (tot 1850). Mr. Dr. C. Smit, De buiten
landse politiek van Nederland, II, Het Koninkrijk. Belangrijk materiaal vindt men 
in de Documenten betreffende de buitenlandse handelspolitiek van Nederland in 
de negentiendeeeuw, uitgegeven door Dr. N. W. Posthumus; waarvan in het bijzon
der deel V. 

2) Posthumus Doc. V, Inleiding p. 29 vlgg. Bij het sluiten der Mainzer Conventie 
in 1831 werd het verschepen van zout, thee, koffie, lakmoes, peper.en geraffineerde 
suiker nog ongeveer als een monopolie van Nederland erkend. Duitsland stemde er 
n.1. in toe, dat op zuivere doorvoer. met of zonder opslag in entrepots, een speciaal 
zwaar doorvoerrecht werd geheven. (Ratte p. 100). Hoe men de Nederlandse 
houding in Duitsland waardeerde, blijkt reeds uit een bericht in de Provo Gron. 
Crt. van 4/4/1817, die een mededeJing uit Munster bevat omtrent de aanleg van 
wegen en kanalen die zowel de Wezer als de haven van Dortmund met de Eems 
moeten verbinden. De correspondent vervolgt: "Vit dit alles blijkt dat onze rege
ring het oogmerk heeft, dat de gemeenschap met de zee over Oost Friesland 
bevorderd worde, waartoe de nieuwe Nederlandsche tolwetten een zeer dringende 
opeisching bevatten". Het doel van de geprojecteerde kanalen was dus de Hollandse 
havens te vermijden. 

3) Treitschke III, p. 464 vlgg. en IV p. 582; vgl. Ratte over de houding van de 
ephemere "Mitteldeutsche Handelsverein". 
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hoge invoer- en doorvoerrechten. Ben grote aanwinst was het geweest 
toen in 1831 na lang tegenspartelen Hessen-Kassel zich hierbij aansloot 
en dientengevolge tussen de oostelijke en westelijke gebieden van het 
Koninkrijk Pruisen een vrije verkeersweg werd geopend. Dit bracht een 
aanzienlijke ontspanning; Pruisen kon het zich voortaan veroorloven met 
de niet-aangesloten Duitse staten op vriendschappelijke voet te verkeren. 
Het waren in hoofdzaak de Noordzee staten: Hannover, Oldenburg en 
Hollstein, ook Mecklenburg, die weI is waar tegenover het Tolverbond en 
ook onderling, "buitenland" waren, maar zich hadden verbonden slechts 
zeer lage douanerechten te heffen (Steuerverein); Bremen en Hamburg 
waren vrijhavens. In- en uitvoer langs deze havens was dus voor alle Duitse 
staten aantrekkelijker dan die over Nederland; en met name de Elbe, waar 
men vroeger te maken had met de in-, uit- en doorvoerrechten, erger: met 
de controlevoorschriften en ambtenaren van niet minder dan tien verschil
lende staatjes, was nu door het Tolverbond een bruikbare handelsweg 
geworden, een weg tot in het hart van Duitsland 1). 

Nu kon ons dit, daar de vaart op de Nederlandse kolonien voor buiten
landse schepen niet vrij was, voor de invoer weinig schaden, zolang er 
geen concurrenten aan de markt kwamen. Met de uitvoer was dit anders en 
toen zich de Duitse industrie begon te ontwikkelen werd dit een zaak van 
overwegend belang. Weldra beliep langs de Rijn de Duitse uitvoer het 
tienvoudige van den invoer 2); zij zou echter ook langs andere wegen kunnen 
plaats hebben. Wat de invoer betreft, van meer en meer belang werd de 
levering naar Duitsland van kolen en ijzer, ook van rails en locomotieven 
uit Engeland; die van kolen geschiedde gedeeltelijk via Harlingen, maar zou 
zich licht kunnen verplaatsen. Toen nu bovendien koffie uit Brazilie begon 
te komen, die natuurlijk van de Nederlandse havens geen gebruik behoefde 
te maken, terwijl Engeland o.a. over Antwerpen suiker en rijst invoerde, 
begon men in Nederlandse handelskringen alarm te slaan. 

In het algemeen was de vonning van het Tolverbond door de West-

1) Van Magdeburg liep verder over land een vrije handelsroute door de Saksi
sche staatjes naar Beieren. (Zie Treitschke III en vg!. Posthumus Doc. V, o.a. 
No. 28, p. 71 en No. 42). Reeds de befaamde Memorie Ossewaarde (genoemd door 
Ratte, p. 115) van 1837, Doc. V,p. 184 vlg., waarschuwt dat, "Naburige staten, 
steeds naijverig op de voordelen, welke Nederland van deszelfs betrekkingen met 
Duitsland inzamelde, zich meer en meer (hebben) toegelegd op verbetering van 
hun handelswegen, en het is hun niet aileen gelukt daaraan deel te nemen, maar 
zelfs in sommige opzichten de voorkeur boven Nederland te verwerven". 

Over deze periode ook Clapham, The last years of the Navigation Acts, Eng!. 
Hist. Review XXV. 

2) Aldus Ratte, a. w., p. 113. Een geheel ander beeld geeft een staatje betretfende 
in- uit- en doorvoer in de jaren 1840-1849 in de Nederlandse Stoompost (28/9/51). 
WeI zou gedurende deze periode de invoer uit Duitsland in Nederland zijn gestegen 
van 4 tot 57 millioen, maar tegelijkertijd zou ook de uitvoer (doorvoer) zijn toe
genomen van 9 millioen in 1848 tot 118 millioen in 1849. Ratte spreekt van Pruisen 
en het staatje in de Stoompost betreft de gehele Duitse Bond, maar dit kan oj. 
het aangetrotfen verschil niet verklaren. 
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Europese staten begroet min of meer als een onvriendelijke daad. Liefst 
had men zijn misnoegen getoonddoor een soort van handelsboycot; waar 
men zich die niet kon veroorloven - zeker Nederland niet - waren de 
betrekkingen stroef. Naarmate echter de nieuwe formatie won aan stabiliteit 
en ook economisch belangrijker werd, werden verdragen gesloten: in 1841 

door Engeland, in 1844 door Belgie 1) en zoals we zagen zelfs door Hannover. 
Ben verdrag met Nederland dat van 1839 tot 1841 had bestaan, was daarna 
niet verlengd; men kan zeggen: doordat aan beide zijden de goede wil 
ontbrak. 

Het was het handelsverdrag van Pruisen met Belgie, dat in deze ver
houding tussen Nederland en het Tolverbond voor het eerst verandering 
bracht. 

Sinds de afscheiding had Belgie er naar gestreefd zich ook in handels
opzicht van Nederland onafhankelijk te maken. De plannen voor een Frans
Belgische tolunie waren daarbij nog niet zo belangrijk als erkenning van 
Antwerpen als Rijnhaven in de ~in van het internationale statuut voor deze 
rivier. Daarbij zag Pruisen er voordeel in Nederland en Belgie min of meer 
tegen elkaar uit te spelen. In de jaren 1839-43 was de spoorlijn Antwerpen
Keulen gebouwd en de opening van deze verkeersweg yond een jaar later 
haar bekroning in het genoemde handelsverdrag, waarbij speciale gunstige 
tarieven werden toegestaan voor de invoer in Duitsland van Belgisch ijzer 
en ijzerwaren, terwijl daarentegen die uit Engeland aan een iets hoger 
invoerrecht waren onderworpen. 

Voor Duitsland had dit verdrag zowel een politieke als een economische 
zijde - de Belgische neiging zich op Frankrijk te orienteren, moest er 
door afnemen, te meer omdat met dit land nog geen spoorwegverbinding 
was tot stand gebracht. Andererzijds werd de Duitse handel van de Neder
landse havens min ofmeer onafhankelijk. 

In het jaar na de opening van de spoorweg Antwerpen-Keulen daalde 
de handelsbeweging van Amsterdam op de Rijn met een derde. 2) Op de 
nieuwe lijn werden bovendien vechttarieven ingevoerd, zodat het vervoer, 
niet alleen naar het Rijnland en Lotharingen, maar zelfs naar Zuid Duits
land goedkoper kwam per as dan per schip 3). Waar in het zelfde jaar in 

1) "Belgie heeft zich het Tolverbond in de armen geworpen", aldus de Neder
landse minister van Buitenlandse Zaken. vgl. Mr. Dr. C. Smit, Diplomatieke 
Geschiedenis van Nederland, p. 215 en van dezelfde schrijver, Buitenlandse 
Politiek II, p. 89, p. 93. Ook Posthumus, Doc. V, No. 71. 

2) Van 129.525 last in 1843 vie1 het cijfer van dit vervoer op 88.350 last in 1844 
en tot 77.175 last in 1845. Daarna zet weer een krachtige stijging in, doch onder de 
artikelen waarvan in 1846 meer is verzonden dan in 1845 zijn niet ons uitvoerartike1 
par excellence, de koloniale waren. De toename komt in hoofdzaak op rekening 
van de producten graan, ijzer en katoen. (De Ned. Stoompost 14/2/47, naar statis
tische gegevens verschaft door de heer Rontgen, directeur der Nederlandsche 
Stoombootmaatschappij). 

3) lookers Nieboer, Gesch. der Ned. Spoorwegen, p. 51; zie ook Ratte a.w. p. 
134 en voor de afloop Smit, Buitenlandse Politiek, p. 93 vlgg. Vgl. Posthumus, 
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Belgie een voor ons zeer ongunstig invoertarief was vastgesteld, nam men 
een en ander in Nederland hoogst kwalijk en van 1844-46 werd tussen beide 
landen een kleine handelsoorlog gevoerd, tot in het laatstgenoemde jaar 
een voor beide partijen bevredigende overeenkomst tot stand kwam. 

Maar intussen moest er nu aan een betere verhouding en aan een betere 
verbinding met Duitsland worden gewerkt. En - merkwaardig genoeg
ook Pruisen toonde zich daartoe niet ongenegen. De voordelen van het 
vlotte transito-verkeer door Belgie schijnen zo groot te zijn geweest, dat 
men op verbetering der betrekkingen ook met Nederland uit was 1). 

De lasten op de Rijnvaart werden door ons verminderd, maar ook de 
spoorwegverbinding kreeg eindelijk de nodige aandacht. Reeds sinds 
1835 2) was er zo tehooi en te gras onderhandeid over de verbinding Arnhem
Oberhausen, maar zonder drang haar werkelijk tot stand te brengen. Z6 
zeer betrof het nog slechts toekomstdromen, dat zelfs bij de bouw van de 
lijn Utrecht-Arnhem (1843-45) nog geen rekening werd gehouden met de 
omstandigheid dat in Pruisen een andere spoorbreedte in gebruik was. Nu 
echter werd de kwestie urgent. De stemmen die daarover in Nederland 
klonken, waren niet mis te verstaan. Het was de hoogste tijd "om Neder
land eindelijk ook een plaats te doen innemen in den handelsstrijd, welke 
door de Duitsers met zoveel klem wordt gevoerd, namelijk door onze havens 
ook door spoorwegen met Noord-west Duitsland in verband te brengen .. .. 
de handel verplaatst zich niet licht, maar eenmaal verplaatst zijnde, keert hij 
ook niet spoedig en wellicht nimmer tot het verlaten spoor terug". En de 
hoofdingenieur van Waterstaat richtte tot de regering een waarschuwing 
als voIgt: "Wij mogen het ons niet ontveinzen, Duitsland gaat met rasse 
schreden voort in het plan zich geheel van Holland af te scheiden door de 
Duitse havens van Stettin, Frankfort aid Oder, Hamburg, Bremen en Emb
den met het binnenland door spoorwegen te verbinden" ..... wanneer een_ 

Doc, V, No. 61: de welvaart hangt in Holland aan de Rijnscheepvaart en speciaal 
aan de koffieuitvoer. 

1) De voordelen voor Belgie waren enorm. Het boven (p. 31, noot 2) genoemde 
staatje geeft de volgende cijfers, die het belang van spoorwegen voor de transito
handel overtuigend in het licht stellen. · Haar waarde beliep: 

1840 francs 43.869 
1843 65.925 
1844 109.108 (Antwerpen-Keulen in exploitatie). 
1845 124.929 
1846 115.511 
1847 143.593 (doorlopende spoorwegverbinding, Antwerpen-Parijs). 
Vgl. Posthumus, Doc. V, Nos. 50, 54, 59. De gezant te Berlijn schrijft 5/3/44 aan 

de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken: "A mesure que Ie resultat du 
chemin de fer de Cologne a Anvers demontre que c'est pour l'Allemagne une 
question de transit et de communication, Ie desir grandit ici de nouer avec les 
Pays Bas des relations commerciales plus etendues". Vgl. t.a.p., No. 106, waar de 
Pruisische gezant in Den Haag erkent dat Nederland, dat vroeger de doorvoer 
tegenhield, die nu zoveel het kan bevordert. (17/1/47). 

2) Railway Mag. 1838, p. 348, 6/9. Na 1852 heeft de Rhijnspoor met regerings
steun haar lijnen moeten veranderen; pas in 1856 kon de intemationale aansluiting 
in exploitatie worden genomen. (Jonckers-Nieboer, p. 51 vlgg.). 
ECON.-HlsT. JAARBOEK XXVI 4 
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maal de handel nog meer zal zijn verplaatst dan nu reeds ten gevolge van 
spoorwegen in naburige rijken het geval is, voIgt berouw 1). 

De bouw van de Koln-Mindener Eisenbahn opende ook voor de Neder
landse handel perspectieven, die men, ziende op het succes van de lijn 
Antwerpen-Keulen, nu beter wist te waarderen dan vroeger. Rotterdam, 
dat eerst op een verbinding met de Rhijnspoor te Utrecht weinig prijs had 
gesteld, veranderde van houding en opende onderhandelingen over aan
sluiting op het havengebied. - (in 1847 kwam de overeenkomst, pas in 
1855 de verbinding tot stand.) - Bij de oprichting der Overijselse Spoor
wegmaatschappij en ook bij de gelijktijdige plannen voor een spoorlijn 
door Brabant, stond van het begin af aan de verbinding met Duitsland op 
de voorgrond. 

Ook in regeringskringen realiseerde men zich dat Duitsland niet langer 
op ons was aangewezen en dat het de ondergang van onze handel zou 
kunnen betekenen in onze weinig toeschietelijke houding te volharden 2). 
Maar aan beide zijden was men bang zich al te gretig te tonen. Over en weer 
verweet men elkaar later gebrek aan voortvarendheid. Het gunstig getij ver
liep en toen in Jull 1846 de Nederlandse regering met Belgie in handelszaken 
tot overeenstemming was gekomen, sloeg de stemming in Berlijn te onzen 
aanzien geheel om 3). 

Het eerste plan voor de Overijselsche Spoorwegen, gepubliceerd in 
Januari 1845 na overleg met de Staatsraad Gouverneur der provincie en 

1) A.R.A. Waterstaat, D. 199; van der Kun, No. 121. Vgl. No. 181, p. 49; in 
dezelfde geest de Gouverneur van Overijssel aan den Koning, No. 164. 

2) Posthumus, Doc. V, No. 64 van 24/9/44, brief van minister van Hall aan de 
minister van Buitenlandse Zaken, De la Sarraz.: Door het gesloten verdrag is 
Antwerpen aIs het ware een eigen haven van het Tolverbond geworden; dan nog 
Bremen en Hamburg! Men is waarIijk niet meer op ons aangewezen. De spoorweg 
van Munster naar Emden zaI bovendien de Rijn met de Eems verbinden. Nu 
ongeschikt zijn zou de ondergang van onze handel betekenen. Dit zag men natuur
lijk ook in Duitsland in; Ratte (a.w., p. 135) citeert een missive van de Pruisische 
Koning aan zijn ministers van Buitenlandse Zaken en van Financien: "Die grosze 
Gefahr weJche dem hollandischen Handel durch die Concurrenz Antwerpens 
mittelst der vollendeten Rheinischen Eisenbahn droht, wird und musz dasselbe 
geneigt machen mit dem Zollvereine Concessionen zu bewilligen". Over de "afruil
politiek" van minister van Hall, zie a.w., p. 117 vlg. 

3) In October 1846 wees Pruisen onze pogingen tot toenadering af. De Neder
landsche gezant in Berlijn, Schimmelpenninck van der Oye, beklaagde zich daarop 
dat de Duitse regering de zaak steeds op de lange baan had geschoven en nooit 
zou hebben gezegd, wat zij eigenlijk verlangde. (Posth. Doc. V, Nos. 99 en 1(0). 
Toch voedde de gezant nog hoop op een goede uitslag: in 1847 liep het verdrag 
met Engeland af en dan zou het Tolverbond vrij zijn aIle verhoudingen opnieuw te 
regelen. (No. 101). Doch in December moest hij berichten dat minister von Canitz 
hem onomwonden had meegedeeld, dat men na het handelsverdrag, dat Nederland 
in Juli met Belgie had gesloten, onze toenaderingspogingen tot het Tolverbond 
niet meer au serieux kon nemen. Het Belgisch verdrag kwetste "evidemment" de 
belangen van deze groep, "sans que celle-ci ait provoque une telle mesure". De 
gezant herinnerde er aan, hoe al meer tot de Nederlandse regering was gezegd: 
we talmen te lang, het getij zal verlopen. (No. 103). 



HANDELSBETREKKINGEN EN SPOORWEGVERBINDINGEN IN DE 19DE EEUW 35 

de Kamers van Koophandel van Zwolle, Kampen, Deventer en Almel0, 
stelde v66r een lijn van Kampen via Zwolle en een van Arnhem (bedoeld 
schijnt te zijn van Westervoort aan de tegenoverliggende Rijnoever) via 
Zutfen en Deventer, die elkaar in Raalte zouden ontmoeten en vandaar over 
Ootmarsum naar Nordhorn en Lingen zouden voeren. Het verkeer dat men 
daarbij op het oog had, kon zeker niet onbe1angrijk worden genoemd. Door 
Overijselliep de belangrijke export van paarden uit Hannover, Mecklenburg 
en Denemarken speciaal naar Frankrijk. Friesland leverde vee, Groningen en 
Overijsel vlees, eieren en boter ten gebruike van de Hollandse steden; daarbij 
kwam de natuursteen uit het Bentheimse; in tegengestelde richting ging het 
transport van onze koloniale waren 1). 

De maatschappij begon haar werkzaamheden met opmetingen ten be
hoeve van de seksie Kampen-Zwolle. TerwijI zij zich met deze werkzaam
heden en het vervaardigen van ontwerpen en tekeningen bezig hield 2) -
stukken die moesten worden goedgekeurd door het Departement van 
Binnenlandse Zaken, gehoord de Gedeputeerden van Overijsel, waarna men 
eerst met de onteigeningsprocedures zou kunnen beginnen (de machtiging 
tot onteigening had de maatschappij bij uitzondering reeds bij K.B. van 
12/4/1845, gelijk met de concessieverkregen)-onderhandelde men tegelijker
tijd over aansluiting op het Duitse spoorwegnet. Deze onderhandelingen 
werden direct door be1anghebbenden, in Duitsland door vertegenwoordigers 
van de verschillende "Eisenbabncomite's", gevoerd met ondersteuning 
van regeringscommissarissen; aan Nederlandse zijde trad als zodanig 
op de reeds eerder genoemde Ir. Van der Kun. De Nederlandse gezant 
te Hannover, weldra ook die te Berlijn, hie1den er zich eveneens gedurig 
mee bezig. Van der Kun hield daarbij ook de plannen van Balkema in 
gedachten, in zoverre daarvoor de uitvoering van de lijnen door Overijsel 
conditio sine qua non was. (Over de aansluiting bij Nieuwe Schans werd 
echter niet gerept). Hij drong bij de regering op voortvarendheid aan. 
De concessionarissen waren aan tijd gebonden; hoe zouden ze de gestelde 
voorwaarden kunnen naleven, als de stukken maandenlang onafgedaan op 
het Departement bleven liggen, zodat men als het punt van grensover
schrijding eens was vastgesteld, toch nog niet tot uitvoering zou kunnen 
overgaan? 

Doch weldra was het de Overijse1se spoorwegmaatschappij zelf, die op
onthoud veroorzaakte. Bij haar eerste aanvrage had zij gezegd te willen 
bouwen over Nordhorn naar Lingen; zodoende zou men het terrein van het 
Tolverbond vermijden en de Hannoveraanse regering had dat plan zeer 
toegeiuicht. In de zomer van 1845 werd echter van Nederlandse zijde met 
de onderhandelingen getraineerd en met verloop van tijd bleek de spoor
wegmaatschappij van inzicht te zijn veranderd en gaf zij hoe langer hoe 

1) Provo Gron. Crt. 20/5/45. 
I) Zie Stoompost 23/11/45. De Ov. Spw. Mij. heeft het traject Zwolle-Raalte

Deventer geheel opgemeten en getekend. De plans en profielen zijn ter goedkeuring 
der richtingen aan Z.M. aangeboden. Voor Deventer-Arnhem is het veldwerk 
volbracht; Raalte-Almelo is uitgebakend en met het veldwerk is men daar bezig. 
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sterker de voorkeur aan een verbinding via Enschede over Ochthrup naar 
Rheine, vanwaar via Munster aansluiting op de Koln-Mindener baan zou 
worden gevonden. 

Het is duidelijk dat een directe aansluiting op de Duitse hoofdlijn de 
Overijselse sporen voor de doorvoerhandel veel aantrekkelijker zou maken. 
Maar in tegenstelling tot het vorige liep dit trace geheel over Pruisisch 
gebied en zo zou het verkeer in plaats van op het Koninkrijk Hannover, juist 
op de tegenstander, op het Tolverbond gericht worden. De verandering 
in de plannen betekende dus een volkomen "renversement des alliances"; 
geen wonder dat men er in Hannover weinig mee was ingenomen! Wat 
Pruisen betreft, dit land wees het aanzoek niet af, maar wilde over deze 
onbelangrijke kwestie geen moeilijkheden riskeren 1). 

In den Haag dacht men aanvankelijk nog de beide regeringen tegen elkaar 
uit te kunnen spelen, maar daartegen waarschuwde de gezant in Berlijn 
op het scherpst. Men was in Duitsland de Nederlandse spoorwegbouw 
gematigd welwillend gezind, maar beschouwde ze ailerminst als een eigen 
belang. 

In Hannover, waar men grote belangstelling getoond had voor de ge
dachte via de I1selhavens een verbinding met Amsterdam te krijgen, nam 
men de geringe beginselvastheid van de Overijselse maatschappij hoogst 
kwalijk. Duidelijk bleek dit, toen op een lang tevoren beraamde conferentie 
waarvoor Van der Kun en Bisschoffsheim naar Osnabrock waren gereisd, 
van de andere partij niemand verscheen. Bovendien was men er wegens 
geldgebrek geneigd aile spoorwegbouw op de lange baan te schuiven. 

Bij de Pruisische regering was, zoals men mocht verwachten, de animo 
weI groter, doch het verluidde, dat zij zich de handen had gebonden door 
te beloven geen medewerking te verlenen tot de aanleg over Enschede. 
Zij kwam nu met een comprornis-voorstel: een lijn door het Bentheimse 
(Hannoveraans gebied) via Rheine (pruisisch) en Osnabriick (Hanno
veraans), naar Biinde, doch dit voldeed eigenlijk niemand en zeker zouden de 
stenden er geen gelden voor willen voteren. In Hannover hield men vast aan 
een lijn over Nordhom naar Lingen, het oorspronkelijke plan, maar dat nu 
door de maatschappij geheel werd afgewezen, ook al trachtte de regering 
het aantrekkelijk te maken door allerlei verbindingen in het vooruitzicht te 
stellen: van Lingen dacht men een knooppunt te maken, waar lijnen uit 
Emden, Biinde-Osnabrock, Munster en Raalte elkaar zouden ontmoeten. 

1) Behalve het evidente belang van de doorvoerhandel spraken waarschijnlijk 
ook regionale omstandigheden mee. De Twentse industrie, nog weinig gemechani
seerd, betrok de steenkool die ze gebruikte uit het Westfaalse bekken en ook 
overigens waren er nauwe relaties tussen Twente en de omgeving van Munster. 
Opmerking verdient een correspondentie uit Enschede, geplaatst in hetAlgemeen 
Handelsblad van 10/1/1953, waaraan we het volgende ontlenen. "Dat de Diesel
verbinding tussen Enschede en Munster wordt ingesteld, is vooral te danken aan 
de weer-hechte samenwerking der beide steden, die ook vroeger vrij innige relaties 
hadden. . . .. Men betreurt het vooral te Munster nog steeds, dat in de tweede 
helft der vorige eeuw de grote spoorweg van Nederland naar Duitsland niet over 
Enschede-Gronau-Munster is gelegd, maar over Oldenzaal-Bentheim-Osnabriick" . 
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Van der Kun zag de zaak somber in: de weg over Enschede die ook bij 
voor de Nederlandse belangen het voordeligst achtte, was door het tractaat 
tussen Pruisen en Hannover versperd, doch de Overijselse maatschappij 
wilde over geen andere meer praten. Als zij op dit standpunt bleef staan, 
zou zij haar doel, de verbinding van Nederland met Noord-west Duitsland, 
niet bereiken. AIleen de uiterste souplesse zou haar misschien nog kunnen 
redden, maar wanneer zij noch haar eigen oorspronkelijk voorstel, noch het 
door Pruisen voorgeslagen compromis voor haar rekening wilde nemen, 
zou zij 6f een eindeloos uitstel tegemoet moe ten zien, 6f overgaan tot 
liquidatie 1). 

De concessie voor de Overijselse sporen was verleend aan de fabrikanten 
G. en H. Salomon son te Almelo en het bankiershuis L. R. Bisschoffsheim 
te Amsterdam. Zij hadden haar overgedragen aan een vennootschap en de 
financiering voor hun rekening genomen, waarbij Bisschoffsheim garant 
bleef voor ruim zeven millioen en de gebroeders Salomonson voor een 
millioen, acht honderd duizend gulden. Op hun beurt hadden zij zich tot 
de Engelse geldmarkt gewend om daar aandelen te plaatsen 2); op 1/4/45 
vernam men dat de uitgifte geslaagd was en nadat op 12/4 de officiele 
concessie was afgekomen, was de koers der aandelen al dadelijk opgelopen 
tot 106% 3). 

De eerste call it 20 % was vlot gestort, doch toen de uitvoering vertraging 
ondervond verminderde het vertrouwen, de koers zakte en een tweede call 
waagde men niet; nu na ruim een jaar de exploitatie geheel naar een onbe
paald verschiet was verschoven, liet het zich aanzien dat de Londense 
geldmarkt geen nieuwe termijn ter beschikking zou stellen. Dan zouden 
de Nederlandse bankiers tot bijstorting verplicht zijn, maar viel het aan te 
nemen, dat zij uit eigen middelen dergelijke bedragen in ren (dubieuze) 
onderneming zouden kunnen of willen steken? Daarmee zou dus het hele 
plan in duigen vallen. 

De Gouverneur van Overijsel, President van de Raad van Administratie 
der Overijsselsche Spoorwegmaatschappij, wendde zich tot het Departement 
van Binnenlandsche Zaken en vroeg om een rentegarantie van 4 % om met 
geleend geld de zaak te kunnen voortzetten, nadat 40 % door de aandeel-

1) Zie voor het boven verhaalde A.R.A. Waterstaat 1846, D. 199 de Nos. 45, 
53, 64, 72, 121, 122,214 en vooral 118, waar Van der Kun een overzicht geeft van 
de ontwikkeling der plannen en de loop der onderhandelingen. 

2) Volgens de Nederlandse wet kan, en kon ook reeds in 1845, een hier te lande 
geregistreerde N.V. zich niet rechtstreeks tot een buitenlandse beurs wenden. 
Hoe anderen deze moeilijkheid dachten te omzeilen is niet na te gaan. Er zijn n.l. 
wei talloze concessies aangevraagd en er zijn er ook vele verieend, maar de Over
ijselse onderneming is de enige die het tot de oprichting van een N.V. heeft gebracht. 
Dat Balkema er geen geheim van maakte dat hij met Engelse bankiers in relatie 
stond. zal nog blijken. Ook de concessionaris voor de Zeeuws-Brabantse spoorlijn 
(zie beneden) had een tussenpersoon, die er zich mee belast had haar "voornoemde 
som door middel der Londense kapitalisten te verschaffen". (De Ned. Stoompost. 
2/9/46). 

3) Provo Gron. Crt. 1/4 en 18/4/45. 
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houders gestort zou zijn. Dit vooruitzicht, zo meende hij, zou bij de buiten
landers de animo voldoende verlevendigen en wat de lening betreft, die 
zou men weI in Nederland kunnen plaatsen. Om van de Nederlandse 
kapitalisten geld los te krijgen, moest men hen tegen het risico dekken
zij hadden nu eenmaal een vooroordeel tegen spoorwegaandelen. Wanneer 
daarentegen de regering die garantie niet durfde geven en daarmee blijk gaf 
de rentabiliteit der onderneming nog niet op 2t % aan te slaan (4 % over 
drie vijfden van het kapitaal is bijna 2! % van het geheel) dan zou zij het ver
trouwen van de Londense beurs ondermijnen. Men kon toch van buiten
landers niet verwachten dat zij zich voor de bloei van Nederland opoffe
ringen zouden getroosten! Het was te verwachten, dat de Engelsen zouden 
abandonneren, zoals reeds in meerdere gevallen was voorgekomen 1). 

De minister pleegde overleg met zijn collega van Financien, doch deze 
liet zich niet vermurwen. Het verzoek, zo meende hij, zou weI niet zo zeer 
dienen om de uitvoering der werken te bevorderen als wei om de aandelen 
op peil ~ houden ten gerieve van de speculanten. Doch daarvoor kon men 
geen beroep doen op het crediet van het Rijk 2). 

Zo gingen de somberste verwachtingen van Van der Kun in vervulling 
- in 1847 is de Overijsselsche Spoorwegmaatschappij ontbonden, en in 
haar val sleepte zij de Noord Nederlandsche Spoorweg- en kanaal Maat
schappij mee. 

Bij de algemene Europese bedrijvigheid op het punt van spoorwegen 
was men in Nederland - althans op papier - niet achtergebleven. Bij 
zijn pleidooi ten bate van de Overijsselsche Spoorwegmaatschappij sprak 
de Gouverneur van "alle de sedert kort verleende concessien die, als men 
ze aan hun eigen kracht en middelen zal overlaten, stellig onuitgevoerd 
zullen blijven en wij hier te lande met al die voorbarige vreugdezangen en 
quasi beginnen der werkzaarnheden tot spot onzer naburen zullen worden 3)" 

Wat men hier aan spoorwegen had, was nog niet veel: de H.IJ.S.M" 
d.w.z. de lijn Amsterdam-Haarlem-den Haag, en de Rhijnspoor van Am
sterdam over Utrecht naar Amhem, die niet met elkaar in verbinding stonden. 

Maar aan plannen ontbrak het niet; er was een plan voor een lijn Amster
dam-Nieuwe Diep, men sprak over aansluiting aan het Belgische spoorweg-

1) Van de 1400 plannen, die in 1845 bij de spoorwegcommissie uit het Engelse 
parlement waren ingeschreven zou, toen de beurs een inzinking vertoonde, meer 
dan de helft weer zijn teruggenomen. (Railway Mag. 1846, 10/1, p. 35). Enige 
maanden later (28/3) signaleert het blad een algemene tendens "to wind up" 
spoorwegplannen, die maar niet tot uitvoering geraken. Terwijl vele terecht ge
liquideerd worden, maakt men - zo waarschuwt de redactie - van deze tendens 
ook misbruik voor speculatiemanoeuvres. In geval van gezonde plannen betekent 
liquidatie een onnodige kapitaalsvernietiging. 

2) A.R.A. Waterstaat 1846 D. 199 No. 149. De Railway Magazine van 8/11/45 
vermeldt op p. 2453 onder het hoofd, Junction of the Hanoverian and Overijssel 
lines: "It was determined at a meeting of the shareholders of these lines recently 
held at Osnabrlick to connect them", wat kennelijk een canard is om de koers te 
steunen. 

3) t.a.p. No. 164, 31/12. 
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net vanaf de Moerdijk; tot daar - zo stelde men zich voor - zouden 
goederen en passagiers te scheep uit Rotterdam worden overgebracht 1). 
Ir. Brade, de "vader van de H .Il.S.M.", hield zich bezig met plannen 
voor een lijn dwars door Noord Brabant, van Vlissingen naar het Rijn1and, 
en in het begin van 1845 werd daarvoor onder zijn auspicien een maat
schappij opgericht; de concessie werd op 11 Maart 1846 verleend aan de 
firma Dronkers en Co. te Middelburg, die haar echter niet heeft uitgevoerd. 
Zij luidde voor de aanleg van een spoorlijn van Vlissingen over Roozendaal, 
's Hertogenbosch, Helmond en Venlo naar Maastricht, waar het lijntje 
Maastricht-Aken enige weken te voren reeds was geconcessioneerd. Een lijn 
den Bosch-Nijmegen-Arnhem (maar voor de kruising der drie grote rivieren 
had men nog geen oplossing) 2) zou ten slotte de verbindingsschakel tussen 
Noorder- en Zuiderlijnen moeten opleveren. 

Plannen genoeg, maar zouden de Londense kapitalisten geld voor de uit
voering beschikbaar stellen? De H.Il.S.M. was grotendeels met Engels kapi
taal aangelegd; voor de Rhijnspoor had men aanvankelijk een andere weg 
gevolgd: bij K.B. van 30/4/ 38 was aan de ministers opgedragen daarvoor een 
lening te sluiten tegen 4t % rente, waarvoor de Koning zich persoonlijk 
garant had gesteld. Maar toen na de voltooiing der eerste trajecten de 
exploitatiewinst daar verre onder bleef, was de ondernerning met de daarop 
rustende schuld in haar geheel overgedragen aan een in hoofdzaak Engels 
concern, onder voorbehoud dat de directie steeds voor twee derden uit 
Nederlanders zou bestaan 3). 

De volstrekte en algemeen-erkende afhankelijkheid van het Britse kapitaal, 
waarin zich West Europa bij de bouw van spoorwegen beYond, komt 
m.i. scherp tot uiting in een opdracht die de Britse gezanten in April 1846 

ontvingen: "Her Britanic Majesty's government being desirous of possess
ing all public documents relating to railways within the territories of the 
several European States . . .. ". Onder aanbieding wederkerig inlichtingen 
te verschaffen over de Britse spoorwegen!, vroeg de gezant in den Haag 
inlichtingen en inzage van de desbetreffende stukken. Hem werden gezonden: 
exemplaren van de nieuwe concessies, stukken betreffende aanleg en dienst 

1) A.R.A. Waterstaat 1846 D. 184, 24/4, No. 42; R.A. Gron. Waterstaat 1845 
No. 639, 3/4; vgl. Jonckers Nieboer, Geschiedenis der Nederlandsche Spoorwegen 
biz. 65-70. 

2) Berst op 30/ 1/53 weet de Ned. Stoompost mede te delen, dat de regering een 
commissie heeft ingesteld, waarin o.a. Ir. Van der Kun en Ir. Conrad zitting 
hebben, om te onderzoeken of de bouw van spoorbruggen over de grote rivieren 
zonder groot gevaar (bij ijsgang) kan worden toegestaan en zo ja, waar daarvoor de 
meest geschikte punten zijn gelegen. 

3) Jonckers-Nieboer, biz. 42-44. Het kapitaai zou voor 67% door Engelsen 
gefourneerd zijn; vgl. Railway Mag. 1845, 5{7, p. 1053 en R.M. 184626/9, p. 1241, 
ook p. 1271 vigg., waar geschirnpt wordt, dat niet meer dan It% uit Nederland 
afkomstig was. Het prospectus vermeidde de Nederiandse ministers onder wier 
bewind de transactie tot stand was gekomen, als directeuren van de maatschappij 
in haar ouden vorm. (In 1854 waren ter jaarvergadering in Amsterdam vertegen
woordigd 46345 aandelen, waarvan 44654 door de gemachtigde der Engelse deel
hebbers). 
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van de Rhijnspoor, verslagen en tabellen betreffende de dienst van de 
H.IJ.S.M., de laatste van de hand van de directeur, Ir. Conrad 1). 

Bij de beschouwing van de bovengenoemde plannen is nog eefl omstandig
heid in het oog te houden, die ons, mensen van vier of vijf generaties later, 
licht ontgaan kan. WeI waren Amsterdam en Rotterdam naast Dordrecht 
de grOte Nederlandse havens, maar hun verbinding met de zee was uiterst 
gebrekkig en tijdrovend. Die van Rotterdam verzandde voortdurend meer, 
geen van beide waren ze ijsvrij . Juist in de jaren 1844-1854 kwamen herhaalde
lijk strenge en langdurige winters voor, die op deze omstandigheid natuur
lijk extra de aandacht vestigden 2). De enige Nederlandse havens die ook 
bij langdurige vorst vanuit zee bereikbaar bleven, waren Vlissingen en Har
lingen - Delfzijl had aIleen locale betekenis. Zelfs Kampen stond er in dit 
opzicht heel wat beter voor dan de Hollandse steden. 

Dit motief speelt in de spoorwegplannen van 1845-1860 een grote rol. 
De aanleg van het Noordzeekanaal en van de Nieuwe Waterweg verklaart 
ten dele, waardoor het verkeer zich zo heel anders heeft ontwikkeld, dan 
toen verwacht werd. 

Het plan Vlissingen-Aken was dus een direct antwoord op de uitdaging 
van de lijn Antwerpen-Keulen. Van Enge\se zijde bestond voor deze ver
binding grote belangstelling; in een prospectus van 1846 wordt zij aange
prezen als de "safest, shortest and easiest means of communication" tussen 
Engeland en Centraal of Oost Europa en naar Brits Indie. "It would render 
Holland the great highway from England and the western world, to Germany 
and the eastern world". 3) 

Wat reeds boven over het belang van de aansluiting van Harlingen op 
het spoorwegnet werd gezegd, moge hier nog even worden aangevuld. 
Reeds in de veertiger jaren waren hier regelmatige verbindingen op Enge
land ontstaan; in 1846 werd de eerste lijndienst met stoomschepen op Londen 
geopend met twee afvaarten per week (die op Amsterdam was maar 
weinig frequenter en weinig ouder). In 1854 kwam er daarnaast een op 
Hull, in 1864 bovendien nog op Leith en op West Hartiepool <1) . Van een 
spoorwegverbinding met Duitsland verwachtte men belangrijke uitbreiding 
van het transito-vervoer voor de haven, die dan zou liggen "aan den kortsten 
handelsweg tusschen de markten Hamburg en Londen" . 

Keren we ten slotte nog kortelijks terug naar de onderneming van 
Balkema. 

In Februari 1845 werd over de plannen voor 't eerst gesproken -
waarschijnlijk stond hij toen al in relatie met Castillon du Portail. Hoe 
en waar de beide mannen, de technische opzichter uit Delfzijl en de brasseur 

1) A.R.A. Waterstaat 1846 D. 184, No. 42, 24/4. 
B) Volgens mededeling van het K.N.M.I. moeten als ongewoon streng worden 

beschouwd de winters van 1837/38, 1840/41, 1844/45, 1847/48 ook 1854/55. 
3) Prospectus van Burgess, gedateerd 21/12/1846 gedrukt in Gerretson, Tussen

wateren XXIV. 
4) E. van Hinte, Sociale en economische geografie van Harlingen, (Had. 1936). 
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d'affaires die tussen de kantoren der haute finance van Londen en Parijs 
en de Belgische ambassades aan aile Europese hoven heen en weer reisde, 
met elkaar in contact zijn gekomen is niet te zeggen. Misschien op een van 
die reizen, want de Balkema's waren een zeevarende familie. 

Het was de periode van koortsachtige activiteit, waarin Castillon met 
de Spaanse regering over concessies onderhandelde en tegelijk met het 
huis Lafitte over gelden voor de uitvoering daarvan. Omstreeks half April 
hebben de "Belgische heren", het zullen Castillon en Tarte geweest zijn, 
den Haag bezocht. Zij kwamen er niet als onbekende fortuinzoekers; 
beide waren bekende Orangisten uit de dertiger jaren; de verdiensten van 
Castillon had Koning Willem I erkend door hem te verheffen tot Ridder 
in de orde van de Nederlandsche Leeuw. Op 30/4 heeft men op het Departe
ment van Binnenlandse Zaken bericht ontvangen, dat de fondsen voor het 
plan Balkema disponibel waren! 1) Heeft daar in den Haag behalve, naar 
men mag aannemen, met Balkema, ook een ontmoeting met graaf Van 
Randwijck plaats gehad? Er is een onmiskenbare verwantschap tussen de 
brochure van Tarte over de openlegging der Belgische Kempen en de idealen 
die de Gouverneur koesterde voor zijn provincie Drenthe. Men zou zich 
kunnen voorstellen dat Van Randwijck, nadat de brochure hem in handen 
was gekomen, zich tot de schrijver heeft gewend en dat de Belgische 
heren bij hun bezoek aan den Haag, Balkema aan hem hebben voorgesteld 
als iemand die het grote werk zou kunnen en willen uitvoeren. Zodat ze de 
een als promotor van de concessie bij de Nederlandse regering, de ander als 
contractor voor de aanleg zouden hebben gewonnen. 

Doch dit is niet meer dan een veronderstelling; wat we weten is, dat 
van den beginne af Castillon als financier voor Balkema is opgetreden, 
dat het Ir. Tarte is, die in Londen de desbetreffende overeenkomst heeft 
getekend en dat reeds in de loop van April bleek, dat de Gouverneur van 
Drenthe de concessie-aanvrage steunde; zoals hij later uitdrukkelijk ver
klaarde, op grond van het feit, dat Balkema er in had toegestemd in die 
aanvrage de spoorwegplannen aan de kanalisatie van Drenthe te koppelen. 
Bovendien wordt Tarte genoemd onder de aanwezigen bij de feestelijke 
opening der werkzaamheden aan de Beilervaart. 

Wat de motieven van Castillon betreft, hij beschouwde de lijn van 
Balkema als een schakel in de grote Noord- en Oostzee Spoorweg, die 
hem voor de geest stond; terwijl hij andererzijds, zoals we reeds gelegen
heid hadden op te merken, in eventuele Nederlandse spooriijnen een de
bouche zag voor de Belgische industrie. 

Het vooriopig comite van twaalf commissarissen zou voor de helft 
uit "foreigners" bestaan en voor de helft uit Engelsen; zijn zetel had het te 
Londen, voorzitter was de Graaf van Essex. De Engelse leden waren 
mannen die in de spoorwegwereld bekend waren; aan Balkema werd ver
zocht vier Nederlanders aan te wijzen 2). In de eerste plaats kwam daar 

1) R.A. Gron. Waterstaat 1845, No. 112. 
2) t.a.p. No. 41 9/10. Voor het hieronder volgende zie A.R.A. Waterstaat 1846 
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natuurlijk graaf Van Randwijck voor in aanmerking; verder yond hij 
bereid zitting te nemen de heren: J. W. C. Baron van Ittersum, lid der 
Staten van Groningen, later burgemeester van de gelijknarnige stad, 
J. A. G. Baron de Vos van Steenwijk uit Meppel, die in April 1846 Van 
Randwijck zou opvolgen als Gouverneur van Drenthe, en L. A. Castillon 
du Portail. Dit zou twee vacatures laten, tenzij we aannemen, dat Sijbrant 
en Cornelis Balkema de twee overige plaatsen bezetten. Zij zagen zichzelf 
echter meer in de rol van contractors. Met de leden van dit Cornite sloot 
de toekomstige concessionaris, de firma Balkema en Cie., reeds op 9 October 
een contract, waarbij zij zich verbond aan hen de concessie over te dragen. 
Tegelijk werd een overeenkomst aangegaan met een andere groep personen 
over het bijeenbrengen van een kapitaal groot £ 1.200.000 in 60.000 aan
delen van £ 20 (500 francs, of f 240). Van dit geld was £ 1.001.680 of 
25.042.000 francs bestemd als werkkapitaal voor de firma Balkema, die zich 
jegens het Comite verbond de concessie uit te voeren binnen de gestelde 
terrnijn en uit deze som aIle voorkomende kosten te bestrijden, inbegrepen 
kunstwerken, onteigening en indemniteiten. Het geld zou haar bij gedeelten 
ter beschikking worden gesteld naarmate het werk vorderde; onder in
houding telkens van 10 % als cautie voor de voortzetting daarvan. Na vol
tooiing zouden die laatste 10 % in hun geheel worden uitgekeerd. Als prijs 
voor de concessie en honorarium voor de ontwerpen werd aan de firma 
Balkema toegekend een bedrag van £ 30.000, in gedeeiten uit te keren, 
naar gelang het kapitaal werd volgestort; en voorts bleef voor haar het 
vierde gedeeite der aandelen gereserveerd tot twee maanden na de dag van 
uitgifte. 

Er was in dit voorlopig cqrnite verschil van positie; de "foreigners" 
(deze betiteling van de Nederlandse bestuursleden tekent weI scherp de 
verhoudingen) waren gehouden de te Londen gevallen besluiten tot uit
voering te brengen 1), de Engeisen daarentegen namen uitdrukkelijk op 
zich, in geval een borgstelling werd verlangd om de definitieve concessie te 
verkrijgen, daarvoor te zullen zorgen binnen tien dagen na eenvoudige 
kennisgeving. De onderhandelingen die tot deze overeenkomst hadden 
geleid, waren te Londen gevoerd door Xavier Tarte, ingenieur civil, als 
associe en gevolmachtigde van Balkema. 

Bij het verlenen der concessie stipuleerde de Nederlandse regering nog 
dat ter uitvoering daarvan binnen drie maanden een N.V. moest worden 
opgericht, waarbij de Koning een commissaris zou aanwijzen. Deze ven
nootschap zou haar zetel hebben in Assen en de naam dragen van Noord 
Nederlandsche Spoorweg- en Kanaalmaatschappij ter verbinding van 
Nederland met Hannover. 

Gestipuleerd was dat het werk na twee jaar tot de helft moest zijn ge
vorderd, (behoudens oponthoud bij de onteigening) en dat het eind '49 

D. 198, No. 137, en vergelijk de advertentie in Railway Mag. 1846 van 19/1 (p. 60) 
en de Provo Gron. Courant van 10/12 en van 16/12/45. 

1) "faire executer les decisions du comite qui reglera a Londres toutes les affaires 
financieres" aldus het in de vorige noot aangehaalde stuk van 9/10/45. 
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gereed zou moeten zijn; d.w.z. tot Delfzijl en Winschoten; de voortzetting 
naar de grens, twee jaar nadat de betrokken regeringen het eens zouden zijn 
geworden over het punt van aansluiting. 

De ingenieur van Waterstaat in de betrokken provincie zou belast 
zijn met het toezicht op de uitvoering der werken en op de exploitatie 
der lijnen. Voor dit toezicht en voor de medewerking der regering in het 
algemeen, zou de maatschappij aan het Rijk jaarlijks een uitkering verschul
digd zijn van ten hoogste i per mille van haar kapitaal. 

De jonge onderneming was in de nazomer van 1845 op de Londense 
beurs niet onvriendelijk begroet, maar toen in December de concessie 
verleend werd, was het getij al verlopen. De overspanning van het crediet 
had in October en November tot een hevige crisis geleid. De snel-elkaar
opvolgende "calls" moesten grotendeels met geleende gelden worden vol
daan en de rentevoet was opge1open van 2t % in de zomer tot het dubbele 
en meer. Dit had geleid tot liquidatie van een aantal maatschappijen die 
nog weinig gevorderd waren en tot intrekking van concessie-aanvragen. 
De aandelen zelfs van renderende spoorwegmaatschappijen daalden 20 tot 
40 punten in koers. Na deze katharsis keerde een gematigd vertrouwen vrij 
spoedig terug, doch de stemming bleef mat 1). 

In Januari 1846 debuteerde de "Dutch Hanoverian Railway"; zijn doel 
werd als voigt omschreven: "The chief objects attainable by this line are, 
uniting in connection with the Dutch-Rhenish and Overijssel Railways 
through Holland, the North of Europe and commencing the shortest route 
through Triest to India. The Dutch provinces of Drenthe and Overijsse1 
are traversed, the ports of the Ems commanded. Seventy six miles of canals 
will constitute feeders to it. .... The works have been commenced under 
the auspices of the Dutch government and between 700 and 800 men are 
already employed". 2) Het moment was alles behalve gunstig. De mis
lukking van de oogst noodzaakte tot ongewoon grote import van levens
middelen en maakte het geld nog duurder. Bij het publiek lag de crisis van 
het najaar nog vers in het geheugen; de animo om deel te nemen aan nieuwe 
buitenlandse ondernemingen, wier levenskansen men niet kon beoordelen, 
was geheel verdwenen. 

1) Chlepner, La banque en Belgique; Railway Mag. 1845, speciaal de nummers 
van 9/8, 16/8, 25/ 10 en 29/10. 

2) Aldus de in noot 2, p. 41 genoemde advertentie; in het nummer van 17/1 treffen 
we haar weer aan. In Augustus had hetzelfde tijdschrift een aankondiging bevat 
(p. 1323-1324, do. 9/8) van een "Great European Railway Company", die zich 
voorstelde met de regeringen in verbinding te treden om de grote internationale 
communicaties die "yet await the immediate application (only) of British enterprise, 
combined with British capital, to be effectually and successfully carried out". 
Zij heeft naast haar directeuren een "engineering staff". Voor iedere concessie 
zal een aparte maatschappij worden gevormd, waarbij de aandeelhouders in de 
vroegere preferent zullen zijn voor aandelen in nieuwe ondernemingen. Deze 
aankondiging draagt duidelijk het stempel van Castillon en Tarte. De "Dutch-Han
noverian" zou dan een der in uitzicht gestelde maatschappijen zijn. Het adres in 
Londen, St. Helens place, is echter een ander en ook de namen der secretarissen 
worden later niet meer genoemd. 
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De Londense Comiteleden, die op zich hadden genomen op "simpele 
aanzegging" geld over te maken voor de waarborgsom, talmden. Ret 
verzoek had Londen bereikt - zo verontschuldigde ze Balkema - enige 
dagen voor KerstInis, toen iedereen op het punt stond de City te verlaten, 
pas na Nieuwjaar kon men daar zaken doen; daarom verzocht hij uitstel 
tot half Januari. Ben aanschrijving, reeds dO 13/1 om uiterlijk op de dertig
ste der maand de borgtocht te storten, is scherp gesteld; maar weldra 
wordt de toon milder: de borgstelling zal mogen plaats hebben in effecten 
en wanneer ocik dit niet tijdig plaats vindt, zegt de minister weI op de hoogte 
te zijn van de bezwaren die de concessionaris ondervindt en geduld te willen 
oefenen 1). 

Balkema liet het Londense Cornite niet met rust. Op zijn aandringen 
werd in Januari een pakket aandelen op de markt gebracht maar slechts 
een deel van de oorspronkelijke inschrijvers voldeed de eerste call; of schoon 
de commissarissen, naar ze verklaarden, er zichzelf diep in hadden gestoken 
om de markt te steunen. Uit eigen middelen maakten ze belangrijke som
men over, deze werden echter gebruikt voor uitbetaling der lonen bij de 
kanaalwerken; voor de borgtocht was het bedrag toch niet voldoende. 
Oordeelt nu de minister dat hij op grond daarvan het contract moet ver
breken? zo vroeg Balkema - dan zou immers het hele plan definitief 
zijn mislukt! Zo verliep het jaar '46; op 1 December vroeg Balkema op
nieuw onbepaald uitstel voor het storten van de waarborgsom. En bij het 
begin van '47 lieten de zaken zich zeker niet beter aanzien: politieke moei
lijkheden voor Engeland, een nieuwe beurscrisis, nog sterkere verhoging 
van de rentevoet (tijdelijk zelfs tot 12 %). Ook andere Nederlandse conces
sionarissen worstelden met dezelfde moeilijkheden; op 5 Januari 1847 
verleende de minister en aan de Zeeuws-Brabantse Spoorwegmaatschappij, 
en aan het comite voor de spoorweg Arnhem-Nijmegen-'s Rertogenbosch 
en aan de Noord Nederlandse Spoorwegmaatschappij onbepaald uitstel 
tot prestatie van de verschuldigde borgtocht. Daartegenover hemam de 
regering de vrijheid eventueel met anderen in zee te gaan 2). 

Onder deze omstandigheden is men tot de oprichting van een vennoot
schap, zoals volgens de concessievoorwaarden voor 10/3/46 had moeten 
plaats hebben, niet overgegaan. 

Doch het bovenstaande schetst slechts een kant van de zaak. De werk
zaarnheden waren, zoals reeds werd medegedeeld, direct begonnen. De 

1) A.R.A Waterstaat 1846 D. 198 Nos. 36, 47bis, 63, 137, 160. R.A. Gron. 
Waterstaat 1845 No. 41. 

8) Ditmaal droeg de crisis een algemeen Europees karakter. cr. Brussel Dept. 
des Aff. Exterieures D. 2135, No. 229 van 9/8/46. Als politieke oorzaken noemt 
Balkema (AR.A. Waterstaat 1846 D. 198 No. 63, 30/3) de kwestie van het Oregon 
gebied (?), de korenwetten en de toestand in Indie. Is eenmaal de koreninvoer vrij 
toegestaan en komen uit Indie betere berichten, dan zal - zo meent hij - het 
publiek gerustgesteld zijn en het aanzienlijke bedrag dat in Engeland bevroren 
ligt als waarborg bij concessie-aanvragen (15 millioen pond) zal weer in vrije 
beweging komen. Voor het algemeen uitstel bij het storten van borgtochten, zie 
A.R.A. Waterstaat 5/1/1847, No. 38bis. 
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gelden die uit Engeland werden overgemaakt, werden met instemming 
der kapitalisten gebruikt voor arbeidsloon 1). Welke betere waarborg 
voor de ernst van zijn plannen kon Balkema geven - zo voerde hij aan 
tegenover het Departement - dan dat hij met de uitvoering een begin 
had gemaakt? Niet ten onrechte vertrouwde hij daarbij op de invloedrijke 
protectie van Van Randwijck. Die kon zeker tevreden zijn; op vele plaatsen 
tegelijk werd er gegraven: aan de Hoogeveensche vaart, aan de Beiler
vaart, bij Dalen en aan een verbinding van de Norgervaart met het Hoen
diep. In Februari waren er een twee duizend man aan het werk, maar 
toen de arbeid in de veengraverijen weer begon, verliep het werkvolk op 
de meeste plaatsen en Balkema deed ook geen poging om ze vast te houden. 
Want de kanalisatieplannen, hoe zorgvuldig ook voorbereid, bleken 
toch voor uitvoering nog niet geheel rijp te zijn. Aan aIle kanten rezen 
moeilijkheden: de minister van Defensie zag het inundatie-systeem van de 
vesting Coevorden in gevaar gebracht, Meppel wenste stem bij de verbete
ring van de Hoogeveensche Va art, de provincie Groningen had bezwaar 
tegen de verbinding met het Hoendiep. Slechts de Beilervaart werd in de 
zomer van 1846 geheel afgewerkt. Van Randwijck was intussen uit Drenthe 
vertrokken om Gouverneur van Gelderland te worden 2). 

Dit wat betreft de kanalen; voor de spoorlUn moesten de plannen nog 
worden uitgewerkt. In Maart kon met het doen van opmetingen en met 
waterpassen worden begonnen; enige kwekelingen van de Delftsche Aca
demie werden aan Balkema toegevoegd om hem daarbij behulpzaam te 
zijn. Men begon met het traject Assen-Meppel; zuidelijk van Meppel was 
het terrein nog te drassig en over het trace dat tussen Assen en Groningen 
zou worden gevolgd, was men het nog niet eens geworden. Half April was 
men zo ver gereed; tekeningen waren gemaakt voor stations te Beilen en te 
Meppel en de plaats daarvoor vastgesteld . 

De Overijselsche Spoorwegmaatschappij overwoog intussen een verande
ring in haar project voor de lijn Kampen-Zwolle, waardoor het punt van 
aansluiting voor Balkema zou moeten worden verplaatst; het leek dus 
niet raadzaam voorlopig in zuidelijke richting verder te werken 3); eerst 
richtte men zich naar het Noorden. Het blijkt dat hier de route over Zuid
laren was gekozen, bij de buurtschap Gideon zou een brug komen over het 
Winschoterdiep en buiten de Steentilpoort een station. Alles denkbeelden 

1) A.R.A. Waterstaat 1846, D. 198, No. 139: aan de kanalisatie is in de winter 
45-46 verloond! 74.000 ; ! 60.000 uit Londen en! 14.000 "uit eigene fondsen". 

2) In die provincie lagen zijn goederen en hij voelde er zich thuis. Toch duurde 
- tot zijn bitter leedwezen - deze arnbtsperiode slechts enkele maanden. Tegen 
de aandrang van de Koning kon Van Randwijck zich niet verzetten en zo zag hij 
zich nog in het zelfde jaar 1846 genoodzaakt het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken over te nemen; enige maanden later dat van Binnenlandse Zaken. De 
moeilijkheden van 1848 maakten aan zijn ministeriele loopbaan een einde. Sinds
dien Ieefde hij ais ambteloos burger; weI vinden we hem in 1849 terug ais lid van de 
Tweede Kamer. 

3) Over de moeilijkheden die de Overijsselsche Spoorwegmaatschappij door haar 
weifeling aan Balkema berokkende, een scherp schrijven van Van der Kun van 29 
Juli en weer van 19 September, A.R.A. Waterstaat 1846, D. 199, Nos. 113 en 119. 
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uit Assen afkomstig, waartegen men te Groningen bezwaar had. Dan over 
Bedum, Midde1stum, Loppersum en Appingedam naar Delfzijl; ook op dit 
punt zou de noordelijke hoofdstad haar zin niet krijgen 1). Onverdroten 
werkte Balkema voort; toen hij op 1 December opnieuw om uitstel voor 
het storten van de waarborgsom moest vragen, voegde hij aan zijn verzoek 
een overzicht toe van de stand der werkzaamheden. De plannen en teke
ningen waren klaar van Meppel tot Delfzijl. Die voor Groningen-Winschoten 
ook vrijwel, maar op dit traject zouden rnisschien nog enkele wijzigingen 
nodig zijn. Meppel-Zwolle wachtte tot bekend zou zijn, waar de Overijsel
sche Spoorwegmaatschappij haar station dacht te plaatsen. Afzonderlijke 
kaarten, plannen en profieltekeningen voor het trace bij de vestingen 
Groningen en Delfzijl werden bijgaand aan het Departement toegezonden, 
evenals een toelichtende memorie met voorlopige beschrijving van de stations 
en tableaux van de aan te leggen kunstwerken 2). 

Meer viel er voorlopig niet te doen; zonder geld, zonder zekerheid omtrent 
de voortgang der plannen van de Overijselsche Spoorwegmaatschappij 
konden in het voorjaar de werkzaamheden niet hervat worden. In April 
'47 is de Overijselsche Spoorwegmaatschappij ontbonden en in Juni de 
concessie Balkema, die nu onuitvoerbaar was geworden, vervallen verklaard. 

De ineenstorting der spoorwegplannen was volkomen, maar volstrekt 
niet definitief 3). De relatie tussen Castillon en Tarte enerzijds en Balkema 
andererzijds bleef in stand en reeds in het begin van 1848 kwamen de 
Belgen met nieuwe plannen. Van de hand van Ir. Tarte verscheen een 
uitvoerige memorie over een "Noord- en Oostzee Spoorweg" met een bij
gevoegde kaart van al de spoorlijnen, voltooid of in aanbouw, in Midden 
Europa. Memorie en kaart werden aan de betrokken regeringsinstanties 
aangeboden 4); tegelijk verscheen in Londen een prospectus betreffende 

1) Provo Gron. Courant van 3/4, 17/4,28/4/46; zie ook A.R.A. Waterstaat 1846, 
D. 198, No. 139,20/4. 

2) A.R.A. Waterstaat 1846, D. 198, No. 36. vgl. Provo Verslag van Drenthe 1847. 
3) De Ned. Stoompost van 31 October 1847 deelt zonder enig commentaar mee, 

dat de Overijselse Spoorwegmaatschappij machtiging had gekregen om een begin 
te maken met de onteigeningen. Terwijl toch de N.V. reeds in Juni was ontbonden. 

') In de boekerij van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden 
bevindt zich een brochure, X. Tarte, Chemin de Fer de Ia Mer du Nord it Ja Mer 
Baltique (North and Baltic Sea Railway). In een brief aan de Nederlandse minister 
van Binnenlandse Zaken (zie A.R.A. Waterstaat 1851 D. 67b, waar gesproken 
wordt over "het werk van den heer Tarte met kaart") noemt deze zich "auteur 
du projet et Ie principal interesse it sa realisation". Op deze kaart staan in Frankrijk 
als voltooid aangegeven: Parijs-Tours, Parijs-Le Havre, Parijs-Boulogne, Parijs
Antwerpen. AIle andere lijnen vertonen nog stukken "in aanleg". In Duitsland zijn 
klaar: Koln-Minden-Berlijn met zijlijnen naar Bremen en naar Harburg, voorts 
Kiel-Hamburg-Berlijn, Berlijn-Stettin en Berlijn-Frankfurt-Breslau-Wenen. Dres
den-Praag is nog niet klaar, Praag-Wenen weI, maar Wenen-Triest weer niet. 
Onder de Stukken van Gedeputeerde Staten van Friesland (Spoorwegen 1852 en 
1856-58) bevindt zich behalve de genoemde memorie en kaart, ook een exemplaar 
van de nader te noemen prospectus. Vgl. ook Handelingen der Staten Generaal 
1850-51, zitting van 14/12/50, de rede van Dirks (afgevaardigde van Franeker). 
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een "Chemin de fer de la Mer du Nord a la Mer Baltique, de Harlingue et 
d'Utrecht par Groningue a Breme". 

Twee doelstellingen worden in de memorie aangegeven: 
Ten eerste het vervoer van de Engelse landmail. Van Alexandrie naar 

Londen kon zij gaan of over Marseille of over Triest en dan door Beieren. 
Het een zowel als het ander een reis van 12 a 13 dagen zolang er geen 
spoorwegen waren, waarvan men gebruik kon maken. In verschillende 
streken van Oostenrijk en Duitsland waren die echter in aanbouw en 
sinds 't begin van 1848 kon de reis van Triest naar Londen over Oostende 
in 99 uur worden volbracht. Doch weldra lOU men uit Triest via Wenen 
en Praag per spoor tot Hannover en zelfs tot Bremen kunnen komen. 
Dan ontbrak nog slechts het traject Bremen-Harlingen. Kwam dit tot 
stand, dan zou deze weg de kortste wezen: van Triest zou de mail in 48 uur 
in Harlingen zijn en 28 uur later in Londen 1). 

Ten tweede de invoer van levensmiddelen en speciaal van graan in 
Engeland. De afschaffing der graanrechten, zo zegt hij, eist als "Comple
ment indispensable une voie de transport sure et rapide, ouverte a chaque 
epoque de l' annee". De Oostzee is zeven of acht maanden van het jaar 
door het ijs gesloten, de havens van Hamburg, Bremen, Amsterdam, 
Rotterdam en Antwerpen liggen een heel eind het land in, zij zijn altijd 
moeilijk te benaderen en gedurende een groot deel van de winter niet te 
bereiken; Harlingen daarentegen en Harwich zijn "ports de douze mois 
tous les deux, accessibles en outre a toute heure de la maree". 

Wat de spoorverbinding met de Oostzee-Ianden betrof, die was inder
daad in bedrijf van Stettin tot Bremen (d.w.z. via Berlijn -later zou een 
lijn dwars door Pommeren en Mecklenburg, Stettin rechtstreeks met 
Bremen moeten verbinden). De lijnen waarvan de prospectus spreekt 
zouden haar voltooien en van hoeveel waarde zou dit zijn ook juist voor 
de streken waar ze doorheen zouden lopen! De handel van Engeland, 
die zich tevoren vrijwel uitsluitend op Hamburg en de landen van het 
Tolverbond richtte, zou door Hannover worden geleid - daarom moest 
de hoofdlijn Harlingen-Bremen dubbel spoor hebben; de verzorging van 
de Rijnprovincie met Baltisch graan, die in handen van Groningse koop-

1) De boven (noot 3, p. 40) geciteerde prospectus van 1846 zegt daarover: de mail
route door Frankrijk is nooit veilig, snel of gemakkelijk "and in the event of com
motions in France or of disputes between that country and England, they would at 
once become unsafe, tedious, obstructed and precarious. In that event Belgium 
would be seized by France for military occupation .... ". In dezelfde zin spreekt 
de bovengenoemde afgevaardigde Dirks: "Nederland zowel als Groot Brittanie 
hebben er beide groot belang bij om in het al of niet aankomen van de landmail 
onafhankelijk van het woelige Frankrijk te zijn". Inderdaad werd in December 
1851 tussen Nederland en Oostenrijk een overeenkomst gesloten betreffende de 
verzending van de landmail van en naar Nederlands Indie via Triest-Alexandrie 
met schepen van de Oostenrijksche Lloyd. - Sinds echter ten behoeve van het 
militaire vervoer tijdens de Krimoorlog, onder aandrang van de Franse regering 
de lijn Paris-Lyon-Mediterranee met spoed was afgebouwd, is er aileen nog sprake 
van de mailroute Marseille-Calais en wordt Triestin dit verband niet meer genoemd. 
(Ned. Stoompost, 1851,26/1 en 24/8; 1852, 14/3; 1854,5/11; 1855,23/9. 
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lieden lag, zou er eveneens van profiteren. Deze zou gebruik maken van de 
"zijlijn", Groningen-Zwolle, waar men echter voorlopig met enkel spoor 
zou kunnen volstaan. Samen met de Rijnvaart en de Rhijnspoor zou deze 
spoorweg "faire de la Hollande entiere en quelque sorte Ie port d' Angleterre 
pour tout Ie continent Allemand 1)". Het zijn nagenoeg dezelfde woorden 
waarmee, zoals we boven zagen, door een andere groep Vlissingen als ein
punt van een transcontinentale spoorlijn werd aangeprezen. 

In October ' 48 gaf de Nederlandse regering aan de heren Castillon 
du Portail en Cie. te kennen dat zij hun pogingen om een spoorlijn tot 
stand te brengen van Harlingen naar Nieuwe Schans en van Groningen 
naar Utrecht met welgevallen zag. Tarte antwoordde daarop, dat hij 
zich steeds bezig hield met pogingen om kapitaal te verkrijgen 2). Maar 
reeds was in Frankrijk de Februari-revolutie uitgebroken en de politieke 
spanningen in heel West en Midden Europa doemden al zijn moeite voor
lopig tot onvruchtbaarheid. 

Men ziet hoe zeer in vergelijking met 1845 het accent was verschoven. 
Toen zou Zwolle-Groningen de hoofdlijn zijn en Harlingen hadden Cas
tillon en Balkema aanvankelijk zelfs in het geheel niet in hun plannen 
opgenomen. Castillon was immers onder de bekoring van die wonderbaar
lijke mogelijkheid der modeme techniek: een spoorlijn van Madrid naar 
St Petersburg, van het ene uiteinde van Europa naar het andere! Van de 
economische doelmatigheid van zo'n lijn had hij zich weinig rekenschap 
gegeven. 

Doch een en ander maal was reeds gebleken dat voor dergelijke fantasieen 
geen geld meer beschikbaar was. De directe opbrengst der continentale 
spoorwegen viel vrijwel overal tegen. Een meer algemeen-economisch 
gerichte opvatting kreeg de overhand en dat niet aileen bij de spoorweg
aanleg. Wat Nederland aangaat moge als tekenend voor deze kentering 
de omstandigheid worden vermeld, dat het beheer van rijkswegen, vaarten 
en kanalen en het toezicht op de openbare middelen van vervoer, die altijd 
onder "financien" hadden gehoord - men denke aan tollen, afvaartgelden 
en dergelijke - in de loop der jaren 1841-1845 werden overgebracht naar 
het Departement van Binnenlandse Zaken. Daarin drukt zich een nieuw 
begrip voor hun functie uit. 

De bestrating der grote rijkswegen was vrijwel voltooid, provincies 
en gemeenten begonnen naar aile zijden grint- en macadamwegen aan te 
leggen. Ook zonder spoorwegen nam het verkeer snel toe. Diligences en 
postwagendiensten rezen als paddestoelen uit de grond. Het is waar dat 
ze evenals deze natuurproducten vaak geen lang leven hadden en dat 
b.v. de exploitant der diligence van Assen op Coevorden, die in 1843 had 
aangenomen van Maart tot October te rijden, in 1844 vergunning kreeg 
te volstaan met een dienst van 1 Mei tot 31 Augustus. Ben stroom van 
verzoeken om nieuwe vaste beurtvaarten te mogen inrichten bereikte 

1) Aldus het bovengenoemde prospectus van Tarte. 
2) A.R.A. Waterstaat 1853, D. 67b bundel 140. 
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de autoriteiten 1); stoomboten werden waar mogelijk ingeschakeld om 
het reizigersverkeer te bespoedigen. De Rijn-l1sel Stoomboot Maatschappij, 
die ook boten van Kampen op Amsterdam in de vaart had, onderhield 
een diligence-dienst van Katerveer bij Zwolle over Assen naar Groningen 
en naar Veendam; later na opening der Duitse Westbahn doorgetrokken 
via Winschoten naar Nieuwe Schans. Een advertentie in de Provinciale 
Groninger Courant van 4/10/1859 annonceert zelfs een diligencedienst van 
Winschoten naar het station Asschendortf. 

Zodra de concessie aan Balkema vervallen was, werden nieuwe plannen 
gelanceerd voor een scheepvaartkanaal van Assen naar Groningen. 
Er waren mensen die zich afvroegen of in deze omstandigheden de aanleg 
van spoorwegen nog zin zou hebben ...... ? 

Ook de posterijen ontwikkelden zich. Sinds 1846 werd bier te lande 
gepleit voor een laag vast tarief naar Engels voorbeeld - in 1852 werd 
de postzegel ingevoerd. Intussen waren in 1849 de lopende contracten 
voor het brievenvervoer komen te vervallen en de regering had tenslotte 
toegegeven aan de aandrang van het bedrijfsleven 2) om daarbij meer 
moderne middelen van vervoer als diligences en stoomboten in te schakelen. 
Deze gecombineerde maatregelen hadden effect. Het briefvervoer in Neder
land sprong van ruim 361 duizend stuks in 1850 op 740 duizend in 1851 
en op 825 duizend in het jaar daarna 3). In de provincie Groningen steeg de 
opbrengst der posterijen tussen 1851 en 1858 met 25 %. Naast de zeven post
kantoren moest het aantal hulpkantoren worden uitgebreid van 26 tot 33, 
terwijl er bovendien nog 39 bestelhuizen werkten. In 1854 kwam de telegraaf
lijn van Zwolle naar Groningen klaar, het volgend jaar die van Harlingen 
en Leeuwarden naar Groningen, terwijl er reeds sprake was van een tweede 
lijn naar het zuiden. 

Dit alles wijst op toenemend handelsverkeer: de uitvoer naar Engeland, 
de graanhandel op Belgie groeiden, men vindt gesproken van een uitwisse
ling van graan tegen Twentse textielproducten; nieuw was het bedrijf van 
Groninger kooplieden, die graan uit de Oostzee-provincies te De1fzijl ont
vingen en het vandaar verscheepten naar Oost-Friesland of verder het 
Duitse binnenland in. 

Met de spoorwegconcessie aan Balkema was natuurlijk ook die voor 
de kanalisatie van Drenthe vervallen. Sinds de zomer van '46 was het 
werk niet hervat, mede tengevolge van allerlei tegenwerking. Ret is hier 
niet de plaats om daarop nader in te gaan; uitzondering mag echter ge
maakt worden voor een punt: de verbetering en verlenging van de Hooge
veensche Vaart. 

Dit werk was bedoeld om de ontginning mogelijk te maken van de uit-

1) Een groot aantal van deze aanvragen in het Archief van de Kamer van Koop
handel en Fabrieken te Groningen, met name op het jaar 1849. Zie verder voor het 
bovenstaande de Provinciale Verslagen. 

2) Archief K.v.K. 1847 en 1848. 
8) Ned. Stoompost, 30/10/1853. 

ECON.-HIsT. JAARBOEK XXVI 5 
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gestrekte venen van Noord- en Zuid Barge onder Emmen: de mogelijkheid 
het kanaal in oostelijke richting voort te zetten en verbinding te zooken 
met de Eems, was weI genoteerd, maar stond volkomen op het tweede 
plan. 

Ben heel ander aspect kreeg de zaak na de debacle van Balkema, toen 
bekend werd dat de heer A. van Runen te Bussum, eigenaar van 5000 bunder 
veen strekkende langs het Schoonebeker diep tot aan de Hannoverse grens, 
de Hoogeveensche Vaart wilde aankopen en verbeteren. Van Runen n.1. 
stond reeds sinds 1845 in contact met de Provinciale Staten van Overijsel. 
Deze hadden de Dedernsvaart aangekocht en hadden plan een kanaal te 
graven uit het bovenpand van deze vaart naar de vestinggrachten van Coo
vorden, terwijl van Runen concessie aanvroog om een kanaal met gelijke 
capaciteit als de Dedemsvaart vanuit die graehten te doen graven door zijn 
venen naar de Hannoverse grenzen - vandaar zou het worden voortgezet 
tot aan de Eems in de richting van Meppen. 

Het is duidelijk dat van Runen zijn venen productief wilde maken, dat 
de Provincie Overijsel met de eigenaars van de Hoogeveensche Vaart 
in coneurrentie wilde komen voor de afvaartgelden van de turf uit de 
Barger venen, maar ook dat een verbinding met de Eems, die zieh zou 
voortzetten in de Dedemsvaart en met eenzelfde capaciteit als deze, tevens 
bedoold was als handelsweg. 

De instemming van Hannover beweerde van Runen reeds te hebben, 
natuurlijk zou ook die van de provincie Drenthe no dig zijn en de reeds 
aangeduide concurrentie had daaraan in de weg gestaan; maar wanneer hij 
de Hoogeveensche vaart zelf aankocht, zou er van concurrentie geen sprake 
meer wezen, in tegendeel er bestond zelfs uitzicht dat de provincie Drenthe de 
plannen finaneieel zou steunen 1). In Groningen echter wekte deze gang van 
zaken ontsteltenis. Hij doorkruiste de plannen waarvoor de heer Van Holthe 
tot Echten doonde was een "Drentsche Kanaalmaatschappij" op te richten, 
die zich ook met de Hoogeveensche Vaart dacht bezig te houden, maar 
tevens - en daarin lag voor de noordelijke provineie het eerste verschil -
een directe verbinding van Assen naar Groningen over Vries tot stand 
wilde brengen. Zulk een kanaal zou dienstig zijn voor het transport der 
goederen die te Delfzijl uit het buitenland werden ingevoerd om verder 
hun weg naar Belgie en het Rijnland te vinden. Dit zou de scheepvaart
verbinding naar het Zuiden zijn, waaraan de Groningers steeds meer 
behoofte gevoolden. Deze kanaalmaatschappij zagen zij nu door van Runen 
bedreigd 2). Geen kanaal van Groningen naar Assen, daarentegen een van de 
Eems naar de Zuiderzee! De Kamer van Koophandel te Groningen zag 
reeds de noord-oostelijke provincies afgesneden van de rest van Neder-

1) Zie A.R.A. Waterstaat 1846, D. 632. 
2) Weldra liet ook Van Holthe tot Eehten dit deel van zijn plannen varen en 

besloot zieh te beperken tot de Hoogeveensehe Vaart. De voorstanders, die al 
vele jaren voor een kanaal Assen-Groningen hadden geijverd (cf. M. Hartgerink. 
Koomans, Een plan en zijn lot) voelden dit bijna als verraad ; Van Holthe was "tot 
de vijand over gelopen". 
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land en de doorvoerhandel langs andere wegen geleid 1). De reacties die 
het plan van Runen in Hannover wekte 2) konden haar bezorgdheid slechts 
doen toenemen; men achtte daar deze kanaalverbinding van groot belang 
voor de' Overijselse steden, maar ook voor de handel van Amsterdam op 
Noord Duitsland. 

De ontsteltenis was kennelijk groot; men zon op middelen om het ver
keer voor Groningen te behouden, opmetingen werden gedaan ter uit
voering van een oud plan om het Stadskanaal in verbinding te brengen 
met de Eems bij Haren (het latere kanaal van Riitenbrock) of een vaart 
te graven van Nieuwe Schans naar Weener, maar toen men zich tot de 
regering wendde, vond men weinig sympathie. Er waren meer kanaalplannen 
in discussie, het Departement zou noch het eene, noch het andere begansti
gen, de ondernemers moesten hun eigen boontjes maar doppen. 

Het betrof bier geen zaak van groot belang, zoals de latere uitkomst 
geleerd heeft, maar weI is dit antwoord typerend voor de opvatting ten 
Departemente in het algemeen. Met name voor de aanleg van spoorwegen 
ten onzent trof het weI ongelukkig, dat Nederland sinds 1848 tot een doc
trinair vrijhandelsstelsel was overgegaan. Terwijl in de omliggende landen de 
regeringen steun verleenden - b.v. door rentegarantie of door deelname in 
het kapitaal, omdat men meer en meer oog kreeg zowel voor de hoge eisen 
die het moderne verkeersmiddel stelde, als voor zijn functie in de nationale 
economie - volgde de Nederlandse regering een systeem van volstrekte ont
houding. Ja - zij bevorderde, quasi om hen tot spoed te prikkelen, de con
currentie tussen verschillende aspirant-concessionarissen. Aan dezen ontbrak 
het niet. Nauwelijks waren door het optreden van Lodewijk Napoleon 
(Dec. 1848 President van Frankrijk, Dec. 1851 President voor tien jaar, 
1852 Keizer, als Napoleon lID de toestanden in Frankrijk enigszins ge
consolideerd en daarmee de vrees voor een Europese oorlog - naar men 
meende - voorlopig verdwenen, of we zien aIle oude jagers, vermeerderd 
met enige nieuwe, weer in het veld. 

1) Ir. A. Kommers Pzn .. hoofdingenieur van Waterstaat in Drenthe, spreekt in 
zijn brochure, De ontworpen kanalisatie van Drenthe enz., p. 86 over "een verbin
dingsweg uit het hart van Duitschland naar de Noordzee, welke kanalen daarheen 
en vandaar terug, de enige weg zullen vormen - een weg waarvan te allen tijde 
zonder het minste gevaar voor personen en goederen ... . . . gebruik kan worden 
gemaakt". 

2) Archief K. v.K. 1848, do. 7/7, met als bijlage een beschouwing uit de Drentsche 
Courant van 29/8. Vgl. het Provinciaal verslag van Drenthe over 1848 en K.v.K. 
1852 met bijlage uit het Hannoversches Magazin. Dit blad had in de nummers 62, 
63 en 64 enige beschouwingen gewijd aan deze plannen onder de titel, "Die Verbin
dung der Ems mit der Siidersee": de grote Hollandse steden, speciaal Amsterdam, 
zullen worden "naher gerlickt"; Holland moet graan invoeren, dat komt uit het 
noord-westen van Hannover en Oldenburg, maar neemt nu zijn weg over Oost
Friesland. TextieI wordt per as vervoerd. Hout voor scheepsbouw, aardappelen 
en groenten kunnen dat dure transport niet dragen; het hout dat nog naar Papen
burg wordt verzonden, maakt haast geen prijs. Maar veel groter dan de mogeIijke 
uitvoer is toch altijd de invoer van koIonia1e waren uit Holland. Het kanaaI beIooft 
bovendien ook verbinding met het RijnIand, (nl. langs de lIse!). Over Emden 
hoeft men zich daarbij niet ongerust te maken, aIs maar de Westbahn tot stand komt. 
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Daar was - natuurlijk! - de firma Balkema, nog steeds in samenwerking 
met Castillon du Portail, daar was de firma Haages en der Kinderen, 
na het overlijden van eerstgenoemde in 1851 vertegenwoordigd door het 
lid der Eerste Kamer Van Dam van IsseIt, die ook in de Rhijnspoor ge
'interesseerd was. Steunend op de toezegging van 1846 maakte zij aanspraak 
op de concessie voor Harlingen-Nieuwe Schans. Daar was de firma Hartog 
Prins en Schram uit Sliedrecht, die ook al in 1845 opmetingen had gedaan 
voor een lijn van Utrecht naar Zwolle en nu plannen voorlegde om deze naar 
Rheine door te trekken. Daar was in 1852 een firma Ruyssenaers en de 
Leeuw uit 's Gravenhage en in 1853 werd door de heer Dull te Almelo een 
plan aangeboden voor een lijn van Harlingen naar Bentheim in verbinding 
met de Duitse spoorwegen. Het jaar daarop vormde zich een Friese combi
natie uit de heren Mr. C. S. Baron Sixma van Heemstra, nog een Van Heem
stra, Baron van Lijnden en Bernelot Moens, reder te Harlingen 1). Al deze 
ondernemers waren in opeenvolging en ten dele bij afwisseling in het veld; 
alleen Hartog Prins en Cie. werden dadelijk in 1852 door het Departement 
geecarteerd. 

De Overijselse Spoorwegmaatschappij liet niets meer van zich horen ; 
de regering had haar toegestaan het gestorte waarborgkapitaal, dat fei telijk 
verbeurd was, te gebruiken voor de aanleg der Overijselse kanalen 2). 

Op al deze ontwerpen stortten zich de versehillende, deels elkaar kruisen
de, deels tegenstrijdige belangen uit de wereld van geld- en goederenhandel
daaronder begrepen de Rhijnspoorweg maatsehappij -, propageerden heteen 
en werkten het ander tegen, al naar hun eigen interesse het voorschreef. 
Rotterdam en Amsterdam waren in overgrote hoofdzaak op de Rijnhandel 
gericht en aIle belang dat deze koopsteden bij meer oostelijk-voerende 
spoorwegen zouden kunnen hebben, zonk in het niet bij het overwegend 
belang van de lijn die van Arnhem zuidwaarts op het Duitse net zou aan
sluiten. Voor deze lijn was reeds aan de Rhijnspoor coneessie verleend 
- en niemand betwistte haar die - zij zou bij Oberhausen de grens over
sehrijden. 

Op ziehzelf konden de Hollandse steden tegen een aansluitende spoorlijn 
in noord-oostelijke riehting natuurlijk geen bezwaar hebben. Sinds in 1852 
de regeringen van Pruisen en van Hannover gezamenlijk in Nederland 
hadden doen weten, dat zij waren overeengekomen hunnerzijds de spoorlijn 
van Rheine door te trekken naar de Nederlandse grens zodra in Overijsel in 
die riehting zou worden gebouwd, was voor deze lijn de kwestie van de grens-

1) A.R.A. Waterstaat. D. 67b 1852 en volgende jaren. Vgl. Provinciaal Verslag 
van Friesland over 1855 en de bundel Stukken van Gedeputeerde Staten van Fries
land. De pogingen van Dull worden nog genoemd in de Handelingen der Staten 
Generaal 1858-1859 bIz. 613 vlgg. 

2) Langs die weg kon men vanuit de IJsel Almelo bereiken, waar zich een leven
dige doorvoer met overslag ontwikkelde. Vanouds kwamen hier wegen uit Lingen, 
Bentheim en Munster samen. Misschien mag men de oprichting van een lijndienst 
Kampen-Londen in 1851 met de aanleg van deze kanalen in verband brengen. (Pros
pectus voor de Noorder Spoorwegen; Dull en Co., 's Gravenhage 1859, en Ned. 
Stoompost 1852 2/5 en 185524/6. 
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overschrijding opgelost en iedere concessionaris zou zeker zijn van de aan
sluiting. De voordelen die zij zou bieden bij de handel op Noord Duitsland, 
waar de HoIlandse koop lieden meer en meer de concurrentie van Hamburg 
en Bremen ontmoetten, zijn evident en werden door de verschillende aspirant
concessionarissen uitvoerig uiteengezet; maar ..... ook anderen zouden er 
van kunnen profiteren. Kampen ten nadele van Amsterdam, als de lijn van 
die haven naar Rheine tot stand kwam; Vlissingen en zelfs Antwerpen van de 
zuidelijker lijn. Van Arnhem of van Westervoort uitgaande zou die immers 
niet aileen aansluiten op de Rhijnspoor, maar in een weinig-verdere toe
komst evengoed op de lijn 's Hertogenbosch-Nijmegen-Arnhem, waarvoor 
66k reeds in 1845 een concessie-aanvrage was gedaan en die omstreeks 
1852 opnieuw ter sprake kwam als verbinding tussen de Nederlandse 
Noorder- en Zuiderlijnen 1). 

WeI waren ook die Zuiderlijnen nog maar weinig gevorderd, doch reeds 
gaven de Belgen bIijk er zich voor te interesseren. Tussen 1852 en 1855 
werd door een Antwerpse maatschappij de lijn via Roosendaal naar de 
Moerdijk gebouwd met een zijtak - voorlopig tot Breda, maar die zij 
- in Augustus 1855 werd haar daartoe concessie verleend - dacht voort 
te zetten tot den Bosch 2). De Kamers van Koophandel van Rotterdam en 
Dordt maakten er geen geheim van, dat ze voor de Nederlandse handel 
schade vreesden van de verbinding van Antwerpen met Rheine, zoals 
een lijn van's Hertogenbosch naar Arnhem die vervolgens zou tot stand 
brengen. Het was weI duidelijk dat Antwerpen zich op den duur niet te
vreden wilde stellen met de voorsprong, die het door de spoorlijn naar 
Keulen reeds bezat 3). 

Het natuurlijk gevolg van deze bezorgdheid was, dat ook de plannen voor 
een lijn Westervoort-Rheine in Hollandse handelskringen slechts een lauw 
onthaal von den. Bepaald tegengewerkt werden zij door de belangengroep 

1) O.a. in het nog te bespreken schema van Van der Kun. 
2) Zie Ned. Stoompost 1852 12/12 en passim tot 1855 19/8. 
3) Oomerkelijk is dat ook voor de Zeeuws-Limburgse lijn, waaraan in de peri ode 

1845-1847 van de zijde van onze zuider-buren zoveel bezwaren in de weg waren 
gelegd. in 1853 een concessie-aanvrage van een Belgische maatschappij (Dubois
Nihoul) binnenkwam. - Commissarissen van de Rhijnspoor wisten gedaan te 
krijgen dat in de voorlopige concessie voorwaarden werden opgenomen, die haar 
practisch onuitvoerbaar maakten. Toen evenwel in 1856 de zaak opnieuw ter sprake 
kwam, vervoegde zich een comite van Dordtse koopiieden bij de ondememer en 
stelden hem voor zijn lijn niet vanafVlissingen, maar vanafRotterdam via Dordrecht 
en Willemsdorp (Moerdijk) naar Roosendaal te Ieiden, waarvoor de stad Dordt 
weI wat over zou hebben. Deze voorstellen vonden echter bij de Nederlandse 
regering geen instemming : "Men zou het aigemeen beiang achterstellen bij dat van 
Rotterdam en Dordt". Belangrijker zai wei geweest zijn dat Rotterdam zich in 
deze jaren nog met hand en tand tegen de gedachte aan overbrugging der grote 
rivieren bieef verzetten. Pas in 1857 ging in dit opzicht de Kamer van Koophandei 
overstag en in 1858 werd zelfs een commissie ingesteid om de mogelijkh~den daar
toe te onderzoeken. (zie Gerretson, Tussenwateren Nos. 60, 61, 65, 67.; Ned. 
Stoompost 185429/1 en 3/9. Verder de brochure van Ir. J. G. W. Fijnje, Bijdrage 
tot de kennis der verschillende voorgestelde of ontworpen spoorwegen. (1859) 
p . 185, 186,227). 



54 HANDELSBETREKKINGEN EN SPOORWEGVERBINDINGEN IN DE 19DE EEUW 

van de Rhijnspoor. Deze yond haar streven om aansluiting op het Duitse 
spoorwegnet te zoeken ernstig belemmerd door het versehil in spoorwijdte. 
Handhaafde zij, overeenkomstig de Nederlandse wet, haar eigen maat, dan 
zou de noodzaak de goederen aan de grens op smal-model wagens over te 
laden, kosten en oponthoud veroorzaken 1). Daarentegen: om haar sporen 
bij de internationale maat aan te passen zou zij belangrijke nieuwe investe
ringen moeten doen; iets wat eehter onmogelijk werd gemaakt door haar 
hoogst onbevredigende bedrijfsresultaten 2). 

Bij eventuele bouw van nieuwe transito-lijnen zou natuurlijk (K.B. of 
niet) van het begin af aan met de spoorbreedte van het Duitse net rekening 
worden gehouden en iedere maatsehappij die van Arnhem in de riehting 
Rheine bouwde, zou dientengevolge een belangrijke voorsprong hebben. 
Wanneer wij dan ook in 1853 bij geruehte ve~meld vinden 3) dat de Rhijn
spoorwegmaatsehappij zelve de eoncessie voor deze lijn zou hebben aan
gevraagd, kunnen wij niet anders veronderstellen, dan dat zij de bedoeling 
had andere ondernemers uit te sehakelen en zo de aanleg tegen te houden 

Wat de noordelijke lijnen betreft, over het algemeen zag men de ver
binding Harlingen-Leer als een zuiver Engels belang, zij het dat natuurlijk 
"twee afgelegen provincies" daarvan weI zouden profiteren. Coneurrentie 
voor de transitohandel van de Hollandse steden sehijnt men hiervan niet 
gedueht te hebben 4). Maar evenmin gaf de Nederlandse regering zieh veel 
moeite voor de grensoverschrijding van deze lijn. Was men in Hannover 
daarvoor weinig geporteerd, waarom zou zij dan een bevriende mogendheid 
ontstemmen ter wille van een onderneming, die met Engels kapitaal Engelse 
belangen zou dienen? 

Naast de Hollandse handel was er eehter nog een belangengroep, die 
in den loop der jaren zieh steeds luider deed horen. Uit de kringen der 

1) In het boven (bIz. 19) genoemde artikel van 1847 betoogde Van der Kun nog, 
dat de kosten van verandering een niet te verantwoorden uitgave zouden betekenen. 
Aan de grens zou men immers de goederen toch moeten afladen terwille van de 
douane; dan zou men meteen zonder bezwaar op andere wagons weer kunnen 
op\aden. 

I) Men scheen hier in een vicieuze cirke1 te zijn geraakt. In 1851 had de Britse 
gezant in het belang der aandeelhouders bij de Pruisische regering aangedrongen 
op het sluiten van een overeenkomst betreffende de grensoversehrijding. Deze 
kwam in datzelfde jaar inderdaad tot stand. Daarbij werd vastgesteld dat de Rhijn
spoor haar spoorbreedte van 2 M zou moeten aanpassen aan de intemationale maat 
van 1.435 M. Vertrouwelijk zegde de regering aan de Maatschappij een bijdrage 
toe in de kosten; de aansluiting aan het Pruisisch spoorwegnet was voor Nederland 
een levenskwestie. (vgl. Posth., Doc. V, No. 130). Toen de technische bezwaren 
uit de weg waren geruimd, noteerden - al moest de aansluiting nog volgen - de 
aandelen Rhijnspoor, die op de Londense beurs lange tijd tot een spotprijs waren 
aangeboden, in September 1855 bij veel vraag boven pari. In December van dat 
zelfde jaar hield de Maatsehappij een vergadering van aandeelhouders te Keulen 
met het oog op plannen om haar territoir uit te breiden tot Bingen. Eerst in 1856 
kwam de Iijn Amhem-Oberhausen in exploitatie. (Ned. Stoompost 1851 2/9/; 1855 
2/9, 23/12). 

I) Ned. Stoompost 31/7. 
') Vgl. A.R.A. Waterstaat 1855 D. 67b, No. 238 van 2/4/55. 
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Twentse industrie was reeds in 1844 de eerste impuls uitgegaan, toen de 
textielfabrikant Salomonson uit Almelo zich had verbonden met het bankiers
huis Bisschoffsheim te Amsterdam om de Overijselse Spoorwegen tot stand 
te brengen. Sindsdien was de toestand voor haar nijpend geworden, doordat 
buitenlandse fabrieken steeds meer tot de stoomweverij overgingen. Enschede 
was bezig - aldus een rekest aan de regering 1) - zich tot een belangrijke 
fabrieksstad te ontwikkelen. Met verbazing moest men zich afvragen of de 
regering dan niets zou doen om haar te steunen? "Welke is de spoorweg die 
tot aan- en afvoer der talrijke materialen en fabrikaten wordt gebezigd? 
Waar is de baan die haar brandstoffen toevoert? Niets vindt men daar van 
hetgeen in andere staten tot bevordering der industrie gedaan wordt". AIs 
ze gemakkelijker aan kolen konden komen zouden ook de Twentse fabri
kanten de stoomweverij kunnen invoeren en beter zijn toegerust voor de 
concurrentie met Engeland en Belgie; maar tot nu toe moest die aanvoer 
plaats hebben met kar en paard. De lijn door het Bentheimse met zijn 
voortzetting naar Osnabriick zou betekenen: kolen uit Ibbenbiihren, 
weinig duurder dan die brandstof in Engeland, Duitsland en Belgie was. 

Toch was het niet op de Duitse mijnen, dat men het oog gericht hield, 
maar eerder op die van New Castle. Is het een toevallige coincidentie 
geweest, dat de eerste proef met een stoom-weefgetouw in de fabriek van 
den heer H. Salomonson te Nijverdal werd genomen in 1853, in hetzelfde 
jaar dat Kampen een wekelijkse lijndienst op Engeland opende, terwijl 
de Overijselse kanalen hun voltooiing naderden? Maar Kampen was geen 
ijsvrije haven en ook overigens minder gunstig gelegen dan Harlingen 
Het blijkt dat men in een verbinding met Harlingen de eigenlijke oplossing 
van het steenkoolvraagstuk zag. Hiermee kreeg Friesland een nieuwe kans! 
In 1853 vroeg de heer Dull uit Almelo concessie aan voor een spoorIijn van 
Harlingen over Leeuwarden en Zwolle naar Rheine. Hij kreeg een vooriopige 
concessie, maar slaagde er niet in de waarborgsom bijeen te brengen. In 1856 
meldde hij zich opnieuw en nog weer in 1859. In de tussenliggende jaren 
steunden de fabrikanten andere ondememers, die zich met plannen van 
soortgelijke strekking bezig hielden; begrijpelijkerwijs ontbrak ook in 
Harlingse havenkringen de belangstelling niet 2). 

Men ziet het: de noord-zuid-verbinding, die in de plannen van Castillon 
du Portail hoofdzaak was geweest, was geheel op de achtergrond geraakt. 
Niemand verwachtte dat zij van meer dan binnenlandse betekenis zou 

1) Over deze zaak een gedrukt rekest van de Kamer van Koophandel en een 
ander van eeo aaotal iogezetenen van Deventer (A.R.A. 1853). VgI. ook het 
beneden p. 66, noot 2 nog te noemen Gidsartikel van Muller. 

S) Ned. Stoompost 2911/54: "De heeren Moens en Lindeman te Harlingen 
hebben aan de Kamer van KoophandeI een plan voorgelegd voor een spoorlijn 
van Harlingen naar Rheine". Toch schijnt deze samenwerking niet geslaagd te 
zijn. lets later vinden we ongetwijfeld dezelfde Moens in de combinatie van Sixma 
van Heemstra (zie beneden) Het nummer van 13/1/56 vermeldt daarentegen weer 
het gerucht, dat een groep ingezetenen van Enschede concessie wilde vragen voor 
de spoorlijn Westervoort-Rheine. 
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worden, hoe zeer men ook te Groningen bij gelegenheid mocht stoffen 
op de toenemende graanhandel naar Belgie en het Rijnland. Van aIle 
concessionarissen was het aileen Balkema, die nog vasthield aan een lijn 
langs de IJsel van Arnhem naar Zwolle en verder over Assen naar Groningen 
Maar bij zijn plannen voor spoorwegaanleg golden dan ook heel andere 
motieven mee dan die der "kapitalisten" - de samenwerking met Tarte 
en graaf Van Randwijck had bij hem kennelijk vrucht gedragen. 

Sijbrant Harkes Balkema, de concessionaris van 1845, w~s intussen 
overleden. Het is in 1851 Comelis Harkeszoon, die de firma vertegen
woordigt; we vinden hem niet langer in Assen of Delfzijl, maar gevestigd 
te 's Gravenhage en hij heeft een vaste rechtskundig-adviseur, de advocaat 
Mr. Blusse. 

Van Comelis Balkema nu verscheen in 1851 een zeer merkwaardige 
brochure getiteld "Gedachten over de middelen ter verspreiding van meer
dere welvaart in Nederland" 1). Daarvoor, zo meent de schrijver, is in de 
eerste plaats nodig een volledig spoorwegnet, dat met het Belgische, met 
het Pruisische en zowel langs Raalte als langs Nieuwe Schans met dat 
van Hannover in verbinding zou staan. De spoorwegen Antwerpen-Keulen 
en verder naar Berlijn, de verbetering van de haven van Emden in combinatie 
met de aanleg van de Westbahn, zouden ons anders geheel isoleren en slechts 
de handel op de kolonien zou ons overblijven . Ging daarentegen Nederland 
meedoen aan de ontwikkeling van het Europese spoorwegnet, dan zouden 
de voordelen van zijn natuurlijke ligging weer tot hun recht komen. Het 
slechte rendement van de bestaande lijnen, die deze aansluitingen misten, 
mocht daarvan niet weerhouden. - Over het benodigde kapitaal- berekend 
op bijna 78 millioen - zou de staat 4 % rente moeten garanderen. 

Wat men nu in de landprovincies zag gebeuren: emigratie wegens 
gebrek aan werkgelegenheid, zou dan niet nodig zijn; de spoorwegaanleg 
zou niet aIleen voorlopig werk geven, maar ook nieuwe mogelijkheden 
scheppen. 

De overgang over de grote rivieren dacht hij zich daarbij met -stoom
ponten - de vraagstukken die zich bij de bouw van grote spoorbruggen 
voordoen waren technisch nog niet opgelost en bovendien leefde de vrees 
dat ze bij ijsgang stuwing zouden veroorzaken en dijkdoorbraken. 

Overigens rekende Balkema met snelverkeer: wie 's morgens met "het 
eerste convooij" uit Groningen of Leeuwarden zou vertrekken, zou op 
beurstijd in Amsterdam zijn en nog dezelfde dag naar huis kunnen terug
keren. En dan te bedenken, dat toen eindelijk, twintig jaar later, de dienst 
tussen Amsterdam en Groningen in bedrijf kwam, de trein voor dit traject 
aanvankelijk niet minder dan tien uren gebruikte! 

Behalve spoorwegen moesten er ook kanalen komen; provincie voor 

1) Ik yond deze brochure in het archief van de Kamer van Koophandel en Fa
brieken te Groningen op het jaar 1851, No.6. Zij was aan de Kamer toegezonden 
door het lid van Gedeputeerde Staten. Beekhuis Damste, en de voorzitter vond haar 
belangrijk genoeg om haar bij de leden te laten circuleren. De leestijd was telkens 
drie dagen ; alle lezers hebben afgetekend, behalve de laatste. 
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provincie gaat de schrijver na wat er nodig is, daaronder natuurlijk de 
kanalisatie van Drenthe, maar ook de ontwatering van de Gelderse vallei; 
het Sloe zou moeten worden afgedamd en de Peel ontgonnen ...... . 
"honderd millioen gulden in Nederland te verwerken om hetzelve te maken 
zoals het worden moet!" roept de schrijver uit. 

Behalve dat hij zelf vergunning vroeg tot het doen van waterpassingen en 
wat er verder nodig zou zijn om de ontginning en ontwatering van de Peel 
voor te bereiden 1), onderhandelde Balkema in 1851 en 1852 in het kader van 
dit toekomstbeeld over een spoorwegconcessie, die zou omvatten: een lijn 
van Utrecht over Zwolle naar Groningen, een van Harlingen over Leeuw
arden en Groningen naar Nieuwe Schans, een verbinding van Arnhem met 
Zwolle en een lijn Zwolle-Almelo-Enschede-grens. 

Het oude plan van 1845 en de conceptie uit Tarte's brochure van 1848 
waren hier verbonden. Het was altijd weer "cette grande conception des 
Chemins de fer de la Baltique", dat de ondememers voor ogen stond. 
Aan de financiele voorbereiding werkte Castillon in Frankrijk en Tarte 
in Engeland. Het schijnt dat Castillon en misschien ook Balkema, eigenlijk 
voortdurend met het Departement in den Haag in relatie waren gebleven 2) •. 
Het blijkt dan ook dat het Departement van Binnenlandse Zaken een zeker 
recht van optie voor Balkema erkende. Althans toen in October 1851 de 
firma Haages op haar plannen in Friesland terugkwam, meende de minister 
zich eerst te moeten vergewissen of de combinatie Castillon-Balkema een 
concessie-aanvrage in voorbereiding had. Dit bleek inderdaad het geval te 
zijn en nu werd eerst aan hem een termijn van twee maanden gegund, van 
1/11 /51 tot 1/1/52, om concrete plannen in te dienen. De boven-vermelde 
concessie- aanvrage was daarvan de uitkomst, maar het duurde tot October 
'52 eer Balkema haar zwart op wit kon indienen, tot Mei '53 eer de voorlopige 
concessie hem officiee1 werd verleend. In die tussentijd had zich nog een 
zeer onverkwikkelijke intrigue te Londen afgespeeld, waaraan de houding 
der Nederlandse regering voor een groot deel schuld was. 

Zij stelde zich bij voortduring op het standpunt, dat het haar onver
schillig moest zijn, wie spoorlijnen bouwde, zo ze maar tot stand kwamen 
en wilde daarom vermijden zich aan een bepaalde concessionaris te binden, 
eer het volkomen vaststond, dat hij de zaak ten uitvoer zou brengen. 
Maar hierdoor raakte men in een vicieuze cirkel: zonder financiele zekerheid 
geen concessie, zonder concessie geen financiele zekerheid. 

Balkema had zich niettemin de steun weten te verzekeren van "een 

1) Ned. Stoompost 4/1/1852. 
2) A.R.A. Waterstaat 1851 en volgende jaren D. 67b; zie ook Provo Friese 

Bibliotheek 8831/XLVII. In het genoemde dossier 67b van 1851 bevindt zich een 
brief van Castillon du Portail, die aan Balkema schrijft: " .. . . Vous savez que 
depuis trois ans, sans parler de ce que nous avons fait avant 1848, nous nous occu
pons ..... etc. Si la chose est possible aujour d'hui ce que nous esperons plus 
que jamais, c'est pour nous, pour nous seuls, qui sommes en relation avec les 
plus hautes notabilites financieres, avec les industriels les plus puissants ... . . ". 
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te Londen gevormd comite van politiek en industrieel hoogst aanzienlijke 
lieden, staande aan het hoofd van ondernemingen, welke een overwegend 
belang hebben bij de communicatie tussen Engeland en Noord Duitsland 
over Nederland, en bijgestaan worden door de meest bekende ingenieurs 
en meest vermogende aannemers van Engeland" 1). Met een van hen, de 
ingenieur Edwards, had hij Gelderland, Overijsel, Drenthe, Groningen en 
Friesland bereisd en ook de regeringen van Hannover, Oldenburg, Bremen 
en Hamburg bezocht. In Hannover had zelfs de Britse gezant hen bij de 
officiele audientie vergezeld. Dat het zijn geldgevers ernst was met de zaak, 
viet dus niet te betwijfelen. 

Niettemin had hij op zijn concessie-aanvrage slechts een in algemene 
termen gesteld briefje ontvangen, waarin werd bevestigd dat de Neder
landse regering geneigd was de aanleg van spoorwegen te bevorderen
de naam van Balkema werd daarin echter niet genoemd. 

En te zelfder tijd werd ook Van Dam van Isselt aangemoedigd, zodat 
in de winter van '52 op '53 beide partijen hun gemachtigde in Londen 
hadden, die ieder voor zich beweerden een toezegging van de Nederlandse 
regering te hebben ontvangen en de tegenpartij als oplichters trachtten 
voor te stellen 2). Geen wonder dat de Engelse "Railway Influence" wan-

1) Evenwel werd door de tegenpartij beweerd, dat zij geen kapitaIisten waren, 
doeh slechts deskundigen - men sen van niets! De minister moest niet denken, 
dat hun steun de minste waarborg bood, dat Balkema zijn plannen zou kunnen 
uitvoeren. (Ned. Stoompost 1854, 3/9, 10/9). 

I) Brief van Mr. Blusse aan den minister van Binnenlandse Zaken (AR.A. 
Waterstaat 1852, No. 58 bis, do. 15/12/52). 

Op een 12 November aan Balkema afgegeven verklaring van de genegenheid 
des gouvemements om de spoorwegaanleg in de Noord-OosteIijke provincien te 
bevorderen "zijn de Engelsehe heeren bereid geweest zieh tot een eomite te vormen 
ten einde zich aan het hoofd der zaak te stellen. - Daartoe bijeengekomen zijnde 
heeft de heer Keijzer, redacteur van het Handelsblad, die ' betrokken sehijnt in 
een plan der afzonderlijke lijnen van Harlingen naar de grenzen, zulks voor het 
ogenblik weten te verijdelen, door zieh op te werpen als de man die van V.E. de 
concessie tot dat plan had, hetgeen mitsdien het door den Heer Balkema ontworpen 
algemene spoorwegnet dusdanig moest inkrimpen, dat aan geen uitvoering daarvan 
te denken vie!. De Engelsche Heeren daardoor verontrust en zulks te meer uit
hoof de bij Vwer E. s'verklaring van 12 November geen belofte van eoncessie aan 
enig bepaald persoon gegeven was, waarvan de Heer Keijzer gebruik wist te maken 
te zijnen voordeele, zijn daarop uiteen gegaan totdat de zaak zich zoude hebben 
opgehelderd. 

Dit treurig incident van intrigue maakt, zal het eomite in Engeland tot stand 
kunnen komen, mijn verzoek aan V.E. noodig om mij, gelijk door V.E. verklaard 
werd de waarheid te zijn, sehriftelijk te willen melden: "dat noeh aan den Heer 
Keijzer noch aan iemand anders een provisionele of definitieve coneessie of be10fte 
daartoe voor de afzonderlijke lijn van Harlingen naar Groningen is gegeven met 
bijvoeging tevens dat, zodra door den Heer Balkema blijk wordt geleverd, dat een 
soliede eomite zieh gevormd heeft, hetwelk het door hem ontworpen zamenstel van 
lijnen ten uitvoer leggen wi!, V.E. bereid is over de voorwaarden der eoncessie in 
onderhandeling te treden. 

Ik vertrouw dat zulke door V.E. aan mij gerichte missive voldoende is om de 
Engelsche Heeren gerust te stellen en de onedele bedoelingen van den Heer Keijzer 
in strijd met het a\gemeen belang gekoesterd, te verijdelen. 
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trouwig werd; de heren begrepen opeens dat een verklaring "dat het 
gouvernement genegen was de aanleg van spoorlijnen in de noord oostelijke 
provincies te bevorderen" zonder meer, niet veel houvast bood. Niettemin 
wist Balkema van de leden van het comite een verklaring los te krijgen -
om die over te leggen aan het Departement in den Haag - dat zij bereid 
waren als voorlopige commissarisssen van zijn onderneming op te treden, 
mits de concessie binnen drie maanden verleend zou zijn 1)! Doch definitieve 
zaken vielen er op deze wijze niet te doen. Daar echter geen van beide lief
hebbers kamp gaf, zag de regering zich ten slotte weI gedrongen een be
slissing te nemen. Ter voorbereiding was aan Ir. van der Kun opdracht 
gegeven de werkelijke behoeften na te gaan en een alomvattend spoorwegnet 
voor Nederland te ontwerpen. Met reden meende de minister dat in de 
verlopen jaren op het gebied van spoorlijnen in het buitenland zoveel was 
veranderd, dat het plan van 1845 niet zonder meer bepalend zou kunnen zijn.2) 

Van der Kun stelde op den voorgrond, I Westervoort-Borculo-Rheine, 
met een variant van Arnhem over Zutfen. II Harlingen-Nieuwe Schans. 
Hij voegde er evenwel bij, dat in het belang van het binnenlands verkeer de 
lijn Arnhem-Zwolle-Groningen feitelijk de voorrang zou verdienen. 

Balkema verklaarde zich bij schrijven van 27 Maart '53 bereid desge
wenst ook een lijn Westervoort-Zutfen-Deventer-Raalte-Almelo-Enschede 
voor zijn rekening te nemen en nog een maand later ook, om eventueel 
Zwolle-Almelo te laten vallen. Hij meende - en misschien niet ten onrechte 
- dat weerstanden tegen deze verbinding het verlenen der concessie tegen
hielden. De tijd drong: met of zonder de lijn Zwolle-Almelo, op 1 Mei 
moest hij te Londen een provisionele concessie kunnen overleggen. 

Deze concessie die op 6 Mei is gedagtekend, omvatte ten slotte de lijnen: 
Utrecht-Zwolle, Zwolle-Groningen, Zwolle-Arnhem, Zwolle- Kampen, de 
lijn Harlingen-Groningen-Duitse grens en een verbinding, hetzij vanaf 
Zwolle, hetzij van af Arnhem ofWestervoort door Twenthe naar de Hanno
veraanse grens in de richting van Rheine. Hem werd een termijn van twee 
maanden gesteld; lukte het hem in die tijd niet zich van voldoende financiele 
medewerking te verzekeren, dan zou Van Dam van Isselt zijn kans krijgen. 
De geldmarkt, die toen Balkema in October '52 zijn aanvrage indiende, 
-goede mogelijkheden had geboden, en zelfs in Maart nog ruim van aanbod 
was geweest, begon echter reeds de dreiging te weerspiegelen van het ge
schil tussen Turkije en Rusland, dat in het volgende jaar op de Krimoorlog 

Doch zonder dat is het tot stand brengen van een algemeen spoorwegnet door 
de N.O. provincien des lands - hetgeen de Heer Keijzer zich tot taak heeft gesteld 
te verijdelen - een onrnogelijkheid geworden". 

1) A.R.A. Waterstaat 1853, D. 67b, bundel 30/4/53, No. 140. De verklaring is 
ondertekend door: Joseph Bishop, directeur van de Londen and Blackwell Railway, 
W. Tinker, vande East Anglian Railway, Charles Mangles, directeur van de Union 
Bank of Australia en van de Royal Mail and Packet Cy, Thomas Edwards, even
eens van de East Anglian Railway. 

2) Volgens Stielers Handatlas van 1864, Erlliuterungen p. 14, waren er in heel 
Duitslandinbedrijf:in 1840, 86.64 D. Meilen d.L bijna 642 K.M. en in 1850,927.22 
D. Meilen, d.i. 6880 K.M. 
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zou uitlopen; bovendien hadden, naar Balkema aanvoerde, zijn Engelse 
geldschieters niet op het storten van een waarborgsom gerekend 1). Hij 
vroeg intrekking van deze voorwaarde, of uitstel tot na bijlegging van he,t 
Turks-Russische geschil. 

Op dit schrijven gewerd hem zelfs geen antwoord: aan Van Dam van 
Isselt was beloofd, dat hij na twee maanden aan de beurt zou komen. 
Reeds in het najaar had Van der Kun geadviseerd, beide gegadigden aan 
het lijntje te houden. 

Zo was dus nu voor de Fries-Groningse lijn Van Dam van Isselt aan bod, 
de concessie voor de lijn Harlingen-Twenthe werd aan Dull toegewezen. 
Zij slaagden evenmin; wat de eerste aangaat, 66k niet, toen de minister hem 
had toegestaan voor de waarborgsom Nederlandse staatspapieren te depone
ren, waarvan de eigenaars na twee maanden de rente weer zouden kunnen 
genieten. De oorlogsdreiging werd werkelijkheid en de beurs geraakte be
vroren. Bovendien, de waarde.die de lijn Harlingen-Nieuwe Schans voor de 
Engelse handel zou hebben, hing geheel aan de voortzetting op Duits gebied. 
Bij zijn concessie-aanvrage had Van Dam van Isselt dan ook zijnerzijds de 
voorwaarde gesteld, dat de Nederlandse regering zich eerst zou vergewissen, 
of Hannover inderdaad bereid was de grensoverschrijding te regelen. Reeds 
in het geval Balkema was gebleken dat het hiertoe voorlopig niet genegen was 
en zo bing de concessie-aanvrage van Van Dam van Isselt feitelijk in de lucht. 
Zijn termijn werd niettemin gerekt tot Februari '55; toen meende Balkema 
weer aan de beurt te komen. De oorlog woedde intussen in volle hevigheid; 
het was duidelijk dat er voor spoorwegaanleg vooriopig in Londen geen geld 
te krijgen zou zijn. Toch verzocht hij opnieuw met het Departement in 
onderhandeling te mogen treden, zodat na het sluiten van de vrede de plannen 
geheel gereed zouden zijn voor uitvoering en de concessie onmiddelijk zou 
kunnen worden verleend. 

De regering gaf echter de voorkeur aan weer een andere, nog onbe
proefde kracht en op 24/3/55 werd aan de reeds genoemde Friese combinatie 
onder leiding van Baron Sixma van Heemstra concessie verleend voor de 
lijn Harlingen-Leeuwarden-Zwolle-Oldenzaal-Rheine met een zijlijn van 
Leeuwarden naar Groningen. 

De overwegingen die daarbij golden zijn te tekenend om niet een enigs_ 

. 1) Dit klinkt onwaarschijnlijk; zulk een storting was aigemeen gebruikelijk en 
bovendien zal het BaIkema wei niet onbekend zijn geweest, dat de firma Haages 
daarvan reeds uit eigen beweging had gesproken. 

Evenwel waren de Engelsen er volstrekt niet op uit de zaak te abandonneren : 
toen de twee maanden bijna verstreken waren, kon Balkema van hun zijde een 
nieuwe verklaring overleggen, luidende als voigt: "We are prepared on the settle
ment of the Russia-Turkish question to enter into fair terms with the Dutch 
Government for the concession of the Netherlands' Railways arid to find a Commit
tee of English Directors who may with those already interested carry out the project 
with the assistance of English capital". Ook nu tekenden twee directeuren van de 
East Anglian en Charles Mangles, maar Joseph Bishop is vervangen door Henderson. 
Fox. Henderson & Co. was een grote aannemersfirma op wier naam o.a. de bouw 
van Crystal Palace staat, de aanleg van de drinkwaterleiding in Berlijn en van 
verscheidene spoorwegen in Denemarken. 
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zins uitvoerige samenvatting te geven van een brief te dezer zake door de 
minister van Binnenlandse zaken gericht aan zijn collega van Buitenlandse 
Zaken, dO 5/9/54. De minister begint met te constateren dat er in de noorde
lijke provincies veel belangstelling bestaat voor de aanleg van spoorwegen; 
er lopen verschillende concessie-aanvragen. Reeds eenmaal werd er concessie 
verleend, maar die is nu vervallen, omdat de ondernemers in gebreke zijn 
gebleven de waarborgsom te storten. Desniettegenstaande hebben de beide 
ondernemers, die er zich tot dusver meer bepaaldelijk mee hadden bezig 
gehouden, opnieuw verzocht voor zodanige concessie in aanmerking te 
mogen komen, n.l. ten eerste de heer Van Dam van Isselt, optredende voor 
de firma Haages en der Kinderen en ten tweede de firma C. H. Balkema. 
Deze laatste tracht daarbij aan te tonen, dat een vooraf deponeren van een 
min of meer groot kapitaal, voor hem en voor elk ander ondernemer on
mogelijk is .... ondertussen hebben de heeren Van Heemstra, Van Lijnden 
en Bernelot Moens en Cie. zich evenzo tot de Koning gewend met een 
aanvrage om concessie .... De ene zowel als de andere aanvrager wil 
het kapitaal in Engeland zoeken, maar tot nogtoe zijn noch de heeren 
Van Heemstra c.s. noch Balkema in staat de uitvoering der werken te 
verzekeren "en wat deze omstandigheid betreft staan beide gelijk.
Balkema voor wie overigens de meerdere omvang van zijn plan pleit, is, 
schoon dan ook onder meer bezwarende omstandigheden, reeds eenmaal 
in de gelegenheid geweest zich de uitvoering aan te trekken, hetgeen met 
de Heeren van Heemstra c.s. niet het geval is geweest en uit dien hoofde 
verdienen laatstgemelde, wanneer er tot de aanbieding eener voorlopige 
concessie mocht worden overgegaan, boven Balkema in aanmerking te 
komen". 

Een merkwaardige conclusie! waaruit weI weinig begrip blijkt voor 
de ingewikkeldheid der vraagstukken, die de concessionarissen op te lossen 
zouden krijgen. De meegedeelde brief wekt bovendien de indruk als 
gaf men zich ten Departemente maar zeer onvoldoende rekenschap van 
de strekking der diverse ontwerpen. Moens en Van Heemstra hadden 
de verbinding van Harlingen met Twente en verder op het oog, die bij 
Balkema pas in tweede instantie en bij Van Dam van Isselt in het geheel 
niet ter sprake kwam. Zij zijn eerder te beschouwen als rechtsopvolgers 
van Dull, die zich dan ook, zodra de combinatie Van Heemstra in 1856 
werd ontbonden, opnieuw zou melden. Want ook Van Heemstra yond 
de mogelijkheid niet om de hem geboden kans te benutten; zijn mede
standers trokken zich terug nog eer de hun gestelde termijn verstreken wasl). 

1) Van de geschiedenis dezer concessie-aanvrage moge hier een kort overzicht 
worden gegeven. Ziende dat Harlingen, waar men grote kosten aan de haven 
besteed had, nog steeds van een verbinding met zijn achterland verstoken bleef, 
hadden enige groot-grondbezitters en de redersfirma Bemelot Moens en Cie. zich 
verenigd om hun" vaderland aan spoorwegen te helpen". Ze wilden er een "nationale" 
onderneming van maken en die bij gedeelten uitvoeren, al naar de financien 
zouden veroorloven, daarbij beginnende met hetgeen voor de hand lag. (zie Provo 
Friese Bibliotheek 8831/XIX 4). In 1854 dienden zij hun concessie-aanvrage in. 
Op aandringen van Van der Kun gaf de minister aan de nieuwe gegadigden in 
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Het was duidelijk dat de regering, die zich aan geen der gegadigden 
wilde binden uit vrees zich intussen andere mogelijkheden te zien ont
glippen, in tegendeel allen moest afschrikken en ontmoedigen. Hoeveel 
geld was niet al vruchteloos besteed aan opmetingen en ontwerpen die 
tot niets hadden geleid! Wie zou er nog verder zijn kapitaal aan durven 
wagen?1) 

AI hadden de spoorwegondernemers van deze jaren in de eerste plaats 
de grote transitohandel op het ~Og, plaatselijke belangen trachtten niet
temin zich te doen gelden. 

Brouwer van Hogendorp had zich voorgesteld met vermijding van een 
grote rivierbrug, zijn spoorlijn in Westervoort te beginnen en haar door 
de Achterhoek over Borculo naar Ensched6 te leiden. De stad Zutfen 
daarentegen pleitte voor het trace Arnhem-Dieren-Zutfen en vandaar zowel 
over Lochem naar Enschede, als langs de rechter IJseloever naar Zwolle. 
In plaats van Zwolle zou dan Zutfen het knooppunt worden en de stad 
bood zelfs aan de IJselbrug voor haar rekening te nemen, als maar het 
traject Utrecht-Zwolle zou vervallen. Anderen propageerden een brug bij 
Deventer, waarvan zowel de lijn die van Arnhem kwam, als ook een ver
binding Utrecht-Amersfoort-Putten-Deventer gebruik zou kunnen maken, 
om zich samen voort te zetten naar de Duitse grens. 

Het is opvallend dat Ir. Van der Kun, die toch in zijn rapport aan de 

overweging zich met Balkema te associeren. Maar dit wezen zij af op het motief 
dat deze laatste zich te nauw met zijn "Engelse chefs" zou hebben verbonden. 
Daarop werd hun voorgesteld dat zij zelve het hele plan voor hun rekening zouden 
nemen. Van Heemstra wilde dit niet afwijzen, doch wanneer de opzet z6zeer zou 
worden verruimd, vroeg hij zo nodig op regeringssteun te mogen rekenen (brief 
van 10/10/54, zie ook Ned. Stoompost 1854,1/10 en 8/ 10). Na nog enige maanden 
van onderhandelen werden tenslotte, mede op aandringen van de Commissaris 
van Friesland, de voorwaarden weer gewijzigd en op 24/3/54 aan Van Heemstra en 
Bernelot Moens een voorlopige concessie verleend, beperkt tot de lijnen Harlingen
Leeuwarden-Rheine en Leeuwarden-Groningen met optie voor Groningen-Leer, 
Kampen-Zwolle en Zwolle-Amhem. Na het definitief worden der concessie zou 
hun voor die optie-lijnen een termijn kunnen worden gesteld; met name voor 
Groningen-Leer zouden zij zich een jaar na verkregen toestemming van Han
nover moeten verbinden. De concessie zou definitief worden door het storten van 
de waarborgsom. (de tekst der concessie A.R.A. Waterstaat 1855, No. 139, 24/3). 

In zijn eigen provincie vond Van Heemstra veel steun. Afgezien van de transito
handel, zou voor de Friese landbouwproducten een tweede afzetgebied worden 
geopend, zodat de prijs niet langer geheel van de Engelse markt afhankelijk zou 
zijn. Inderdaad was reeds de opmerking gemaakt, dat het Friese on twerp meer op 
het locaal verkeer afgestemd scheen te zijn, daar de ontwerpers er blijkbaar naar 
hadden gestreefd door allerlei bochten en kronkels zoveel mogelijk dorpen en 
stadjes aan te doen. 

Onnodig te zeggen, dat het niet gelukte de benodigde gelden te vinden; in Septem
ber trok Bernelot Moens zich terug; ook deze onderneming was mislukt. 

1) Aldus de Kamer van Koophandel te Harlingen 18/3/56 en reeds vroeger in 
dezelfde zin Balkema: wanneer de regering met een concessionaris in zee gaat, zou 
zij zich als 't ware bij hem aan moeten sluiten, maar niet nu eens twee maanden de 
een en dan weer twee maanden de ander steunen. Daarvoor zijn de moeiten en 
\costen die de voorbereiding met zich brengt, te groot. 
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1ijn Arnhem-Rheine de grootste urgentie toekende, het niettemin vermeed 
in deze kwestie zijn stand punt te bepalen. Hij stelde eenvoudig de verschil
lende varianten naast elkaar; het laatste woord zou zijn aan den minister in 
overleg met de concessionarissen. 

Kampen, maar ook Deventer en Zutfen protesteerden tegen de concessie 
aan Van Heemstra, wiens project deze steden ter zijde liet - wie zou de 
weinig-belovende lijn langs de Usel aandurven, wanneer de meer rendabele 
trajecten reeds aan anderen waren uitgegeven? In Friesland daarentegen 
vertoonde het trace zoveel bochten en kronkels, dat daaruit weI duidelijk 
viel af te lezen, hoezeer met de belangen der vele kleine marktstadjes in 
deze agrarische provincie juist weI rekening was gehouden 1). 

Het quasi-onpartijdige optreden der regering in deze vijftiger jaren staat 
in scherp contrast tot de reacties van de burgerij en van de bestuursorganen 
der betrokken provincies. Van een gematigd-onverschillige houding als in 
1845 en '46 was geen sprake meer. De rekesten van gemeentebesturen, 
colleges van Gedeputeerden en Kamers van Koophandel, merendeels ver
zoekend Balkema te begunstigen, stroomden in 1852 en in de eerste maanden 
van '53 binnen. Ook daarin wordt meermalen de vrees uitgesproken dat, 
wanneer aan andere maatschappijen, die plannen van geringer omvang 
hadden ingediend (in casu Dull en Van Dam van Isselt) de meest rendabele 
lijnen waren toegezegd, niemand de overgebleven delen van het spoorweg
net meer zou ambieren 2). 

Bijzondere aandacht trok een vergadering die op 21 September 1852 
te Zwolle werd gehouden. Daar waren tegenwoordig, twee personen uit 
Leeuwarden, uit Groningen de Gedeputeerde Schilthuis, twee uit Zwolle, 
uit Enschede de heren ten Cate, Blijdenstein en Jannink, uit Almelo Salo
monson en Scholten, twee personen uit Deventer, een uit Zutfen, en een 
uit Amersfoort 3). Besloten werd 1" de concessie-aanvrage van Balkema 
bij de regering te steunen, 2" hoe ook de uitslag zijn mocht, "verenigd 
te blijven tot het daarstellen van voormelde lijnen". In hun adres aan de 
regering betoogden de vergaderden o.a. dat "de handelingen met Pruissen 
en Belgie en de uitbreiding aan den Rijnspoorweg gegeven" bij hen de 
overtuiging had den gewekt, "dat aan de noordelijke helft van ons vader
land door U.E. geen mindere zorg zal worden geschonken, dan die de 
zuidelijke helft mag ten deel vallen". Allerlei steden en Kamers van Koop
handel pleitten ieder voor eigen parochie, maar het ging om het algemeen 
belang van Nederland en daaraan voldeed het plan Balkema. 

1) In Friesland verwachtte men van deze lijn, dat zij voor de veeteelt-producten 
een nieuw afzetgebied zou openen (in Twente?), zodat de prijs niet langer geheel van 
de Engelse markt afhankelijk zou zijn. 

2) Het dossier 67b van 1853 bevat een lijst van adressen inzake de aanleg van 
spoorwegen in de noord-oosteIijke provincies, ingekomen tussen 10 Januari '52 
en 25 April '53. Het zijn zes en zestig stuks afkomstig van Provinciale Staten, 
gemeentebesturen, Kamers van Koophandel, verenigingen, en particuliere personen 
Na een eerste vloedgolf in het najaar van 1852 hebben, toen intussen een nieuw 
ministerie was opgetreden, vele instanties hun verzoek nog eens herhaald. 

S) Ned. Stoompost 1852,31/10 en 21/11. 

ECON.-RIST. JAARBOEK XXVI 6 
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Dat was geheel in overeenstemming met de inzichten die bij "Waterstaat" 
heersten. De plannen van Balkema die aIle lijnen van wezenlijke urgentie 
omvatten, verdienden op zakelijke gronden beslist de voorkeur. Toch gaf 
de minister telkens weer gehoor aan anderen die zich met een bep<'alde 
afzonderlijke verbinding wilden bezig houden. Na elke mislukking van zo'n 
plan verklaarde Balkema zich alsnog bereid een concessie voor het gehele 
net der noorderlijnen te aanvaarden. Waaraan heeft het gelegen dat men 
ze hem - afgezien van de al te korte periode van 6 Mei tot 5 Juli 1853-

niet gaf? 
Was het dat men in regeringskringen in Balkema's capaciteiten niet 

voldoende fiducie had? 1) Maar voor en na genoot hij de steun van Ir. 
Van der Kun, bij uitstek tot oordelen bevoegd en de vraagbaak van het 
Departement. 

Stond men skeptisch tegenover de financiele werkzaamheid van Castillon 
du Portai!? Dat zou zeker niet ondenkbaar zijn. Doch, zij het om deze, 
zij het om andere redenen, Castillons naam wordt na 1851 niet meer ge
noemd. In dat jaar is er nog sprake van "de Belgische associatie" en er 
liggen van zijn hand enige brieven in de dossiers van "Waterstaat", in 
het najaar van het volgende jaar daarentegen duidt men daar de concessie
aanvrage van Balkema aan als "het opgemelde plan der Engelsen". Ook 
luidde de verklaring van het Engelse co mite direct aan Balkema; de be
trouwbaarheid van Castillon du Portail kon dus buiten beschouwing 
worden gelaten. 

Was de regering misschien huiverig voor een overwegende invloed van 
Britse ·belangen? Maar men wist dat andere concessionarissen zich even
eens tot de Londense beurs zouden hebben te wenden. Ook Sixma van 
Heemstra zocht buitenlands kapitaal; wanneer hij van een "nationale onder
neming" sprak, bedoelde hij, dat hij "Nederlandse kennis en wetenschap" 
en "Nederlandse nijverheid" zou inschakelen bij de uitvoering. Toch noemt 
in algemene zin een Gidsartikel van 1859 deze schroom als een der oorzaken, 
waardoor de spoorwegaanleg in Nederland maar niet op gang heeft kunnen 
komen 2). 

Het komt ons echter voor dat Balkema niet alleen tegenstand ondervond 
van verschillende belangengroepen, maar dat zijn positie van kleine bur
german hem geen gelegenheid bood zich tegenover deze voldoende te doen 
gelden. 

1) Dit vermoeden wordt uitgesproken in een schrijven van een aantal vooraan
staande "belanghebbenden" uit verschillende steden. Zij spreken hierin hun ver
trouwen in Balkema uit: ~iverig, te goeder trouw, en voor zijn taak berekend. Zij 
menen dat de minister voor de plannen weI voeIt, maar door gebrek aan vertrouwen 
in Balkema ervan wordt weerhouden hem een voorlopige concessie te geven. Ten 
onrechte! 

2) De Gids, October 1859, P. N. Muller, Spoorwegen. De schrijver merkt op 
dat b. v. gas- en waterleiding van Amsterdam ook met Engels kapitaal zijn aangelgd. 
Had men beter gedaan de slechte verlichting te behouden en het ongezonde water 
te blijven drinken, alleen omdat Nederlanders de aanleg niet hadden ondernomen? 
zo vraagt hij. 
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De veronderstelling dat de regering in spoorwegzaken ruet "zonder 
aanzien des persoons" handelde, vonden wij ook door tijdgenoten weI 
uitgesproken. Betreffende de concessie-aanvrage van Balkema in 1852 
schrijft de Nederlandse Stoompost in haar nummer van 9/1/54, "Aanvanke
lijk scheen er wellicht meer om persoonlijke dan om andere afdoende 
redenen kans te bestaan hierop geen bewilliging te mogen ontvangen". En 
wanneer in 1859 Dull zijn project ziet achtergesteld bij de wonderlijk 
kronkelende lijn van de combinatie Sloet-Reuchlin, betoogt hij: "Het 
mag ruet de vraag zijn, wie de concessionaris is, hoe hij heet, wat men 
denkt van zijn persoonlijke hoedanigheden - afgezien van probiteit en 
solidariteit - de regering behoort ieder plan op zijn zakelijke merites te 
beoordelen".I) 

Toen de plannen van Balkema geen voortgang vonden en de grensover
schrijding naar Oost Friesland naar een onzekere toekomst verschoven 
scheen, zag zich vooral de stad Grorungen met isolement bedreigd. WeI 
hield men er daar ter plaatse aan vast, dat voorkeur voor de aansluiting 
op Rheine toch die op Leer ruet uitsloot, maar de opvattingen der Hanno
veraanse regering waren bij de spoorwegondememers voldoende bekend. 
Van Heemstra had in zijn plannen nog opgenomen een zijlijn van Leeuwarden 
naar Groningen met optie voor een voortzetting naar de Duitse grens. 
Dull stelde een aftakking naar Groningen voor ter hoogte van Beetster
zwaag (men lette op het verschil: de eerstgenoemde ondememers waren 
Friezen en Harlingen had belang bij de Groningse markt, voor de Twente
naren legde dit minder gewicht in de schaal). Anderen bepleitten een splitsing 
bij Drachten, of - indien de hoofdlijn naar Leeuwarden wat oostelijker zou 
worden gelegd - bij Haulerwijk. Ten slotte kwam in 1859 de firma Sloet
Reuchlin met een plan om de spoorweg van Harlingen met een omweg over 
Groningen naar Zwolle te leiden en vandaar via Deventer en Zutfen naar 
Enschede! En voor zulk een slinger, klaagt Dull, zet men mijn aanvrage voor 
een directe lijn Harlingen-Twente op zij. De kortste en meest-directe route 
is toch altijd de goedkoopste zowel in aanleg als in exploitatie. 

AI deze goed-bedoelde pogingen om het de hand toe te steken, vonden 
in Groningen maar matige waardering. Daar ging het nog steeds in de 
eerste plaats om de verbinding met Oost Friesland 2). Dringender dan ooit 
lieten stad en provincie zich horen, toen aan de overzijde van de grens 
de verwezenlijking van de Westbahn, de lijn van Emden naar Osnabriick 
in het zicht kwam. Lang had zij in de sfeer der luchtkastelen gezweefd; we 
herinneren er aan hoe reeds in het voorjaar van 1846 de aanleg verzekerd 
heette te zijn. Eindelijk in 1852 werd met de uitvoering een begin gemaakt 
en vier jaar later kwam zij in exploitatie. 

1) Prospectus Dull, p. 4. 
2) Een rekest van de Vereniging van Handelaren te Groningen uit 1853 onder

scheidt: verbinding met Noord Duitsland, met de Rijnprovincie, en met Holland 
en Belgie. Aan Noord Duitsland wijdt men veertien regels, aan de andere handels
wegen samen .... drie! 
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In Groningen koesterde men de somberste verwachtingen: handel en 
scheepvaart zouden zich verplaatsen naar Oost Friesland, schepen uit 
Engeland en van de Oostzee zouden de havens van Emden en Leer verkiezen 
boven die van Harlingen en Delfzijl, daarheen zouden de buitenlandse 
kooplieden gemakkelijk en snel kunnen reizen en de Groningse markt 
zou verla ten komen te liggen. In Duitsland hoopte men - zo werd er ge
zegd - "den Rijnschen en Zuid-Duitschen handel van Holland geheel 
onafhankelijk te maken" 1). Reeds had de Koninklijke Nederlandsche 
Stoombootmaatschappij een lijndienst van Amsterdam op Leer geopend 2); 
tangs die weg konden de koloniale waren tot diep in het binnenland van 
Oldenburg en Bentheim worden geexpedieerd en het stond te verwachten 
dat de Twentse industrie haar grondstoffen per spoor via Emden zou 
gaan betrekken. 

Dat het oosten der provincie zich op Leer zou orienteren stond bij 
voorbaat vast en inderdaad zag men daarvan al spoedig de eerste blijken: 
de tol bij Nieuwe Schans werd het drukste grenskantoor van heel Hannover, 
het Eemsveer bij Leeroord zette een ongehoord groot aantal personen 
en vrachtwagens over 3), terwijl men ook nog per stoomboot uit Delfzijl 
arriveerde om in Leer de spoor te nemen. Het leed geen ;twijfel, eerlang 
zou "van Groningen de kortste weg naar Utrecht en Gelderland, zelfs 
naar Arnhem en den Haag langs de Duitsche Westbahn loopen". Ook 
bij de telegraafdienst nam de wisseling van telegramrnen met Duitsland 
sterk toe in verhouding tot het binnenlandse verkeer 4). Terwijl nu de 
betrokken provincie, waar Balkema in 1846 slechts onverschilligheid had 
gevonden, een eigen spoorwegverbinding als een dringende behoefte begon 
te zien, verzuimde men niet bij de aandrang die op de regering werd uitge
oefend, ditmaal het register der nationale verbondenheid uit te trekken. 
"Rattacher les provinces du Nord de la Hollande avec la metropole et Ie 
centre du gouvemement .. .. . est faire chose nationale dans Ie pays!" had 
reeds in 1848 Ir. Tarte uitgeroepen; zo heet het nu in een rekest van een aan
tal Groningse gemeenten aan de landsregering : "De bewoners der grens
provincies stellen er prijs op tot Nederland te behoren, liever dan tot de 
naburige rijken, hoe ver die Nederland ook in de ontwikkeling der spoor
wegen voorbijstreven". Maar dan moeten ze niet op den duur van het 

1) Aldus de Groninger Courant van 30/9/51. Zie ook A.R.A. Waterstaat, 1853, 
D.67b ; Handelingen van Gedeputeerde Staten van Groningen 1853; Rekest van het 
Departement Groningen van de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van 
Handel en Nijverheid van 5/11/1852. 

2) Prospectus Dull, p. 30. 
B) De brochure, Die hollandische Nordbahn und ihre ostliche Fortsetzung 

(Leer 1862) geeft op p. 28 voor 1860 de volgende getallen: ruim 187.000 personen 
en 7.778 wagens. 

4) Over het douanekantoor te Nieuwe Schans, zie de brochure van de Gedepu
teerde U. G. Schilthuis Jzn., Toelichting van de belangrijkheid en de rigting der 
Noordelijkste Spoorwegen in Nederland. (Gron. 1859) De schrijver wijst er daar 
ten overvloede op (p. 30) dat de regering van Hannover deze ontwikkeling met 
aIle middelen bevorderde. 
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centrum afgescheiden worden gehouden. Zo nodig zou de regering bereid 
moeten·zijn om voor de spoorweg naar het Noorden een offer te brengen 1). 
Voor de handel was de lijn Rarlingen-Nieuwe Schans, nu die op de West
bahn zou aansluiten, van groter belang dan ooit; maar al beloofde de lijn 
Zwolle-Groningen op zichzelf niet zoveel, in 't belang der ingezetenen kon 
zij niet gernist worden. Ret ging niet aan dat het noordelijke deel van het 
Koninkrijk per spoor weI met Noord Duitsland, maar niet met de eigen 
zuidelijker provincies in verbinding zou komen te staan 2). 

Met de gedachte dat de regering zich desnoods een offer zou moeten 
getroosten, sloeg men een nieuwe noot aan; een noot die voorlopig nog 
weinig weerklank zou vinden. In verschillende kringen ziet men allengs 
het vertrouwen in de mogelijkheden van het particulier initiatief ten aanzien 
van de spoorwegbouw slinken. Ret is belangwekkend, de ontwikkeling te 
volgen, die de houding der regering heeft doorgemaakt. Voor de aanleg der 
spoorwegen was het starre liberalisme van deze jaren weinig gunstig 3)! In 
het ons omringende buitenland was men, ook bij liberale beginselen, aanzien
lijk minder doctrinair; het Nederlandse bedrijfsleven constateerde het met 

. afgunstige ogen. In Belgie werd in 1851 een wetsontwerp aangenomen, 
tot uitvoering van open bare werken door de staat, en de redactie van de 
Nederlandsche Stoompost "rekende het zich tot een plicht", de motieven 
der Centrale Sectie van de Belgische Kamer bekend te maken "tot na
volging voor de Nederlandsche regering en vertegenwoordigers onzer 
natie, opdat ook ten onzent, onder gelijke omstandigheden, medewerking 
en ondersteuning voor tegenkanting, oponthoud en overdreven voor
ingenomenheid, tot welzijn van het Algemeen moge in de plaats treden". 
Ret was ongezouten gezegd! Enige maanden later kwam de redactie in 
wat rustiger bewoordingen op de zaak terug: "Ofschoon wij vermeenen 
dat de Staat nooit tot spoorwegaanleg moet overgaan, hopen wij toch dat 
de regering zich beijveren zal, aan de concessieen zoodanige voordeelen te 
verbinden, dat de particuliere industrie daardoor meer genoopt worde zich 
met deze werken te belasten 4)". 

Ret is mogelijk dat het eerste ministerie Thorbecke de verwachting 
heeft gekoesterd, dat bij doorgevoerde liberalisering van de handelspolitiek 
de Nederlandse waterwegen voldoende mogelijkheid zouden bieden om 

1) Stukken van Gedeputeerde Staten van Friesland, als boven; Tarte in zijn 
Prospectus vermeld p. 46-47. 

2) A.R.A. Rekest van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Groningen. 
3) Typerend, of schoon wat later in de tijd, is de verklaring van de schrijver 

van een Bijdrage tot de kennis der verschillende voorgestelde of ontworpen spoor
wegen, Ir. J. W. G. Fijnje, (1859) hoe hij in een vorig werkje heeft laten wegen, 
in de eerste plaats het belang der maatschappijen; maar hoe hij nu meent dat men 
bij spoorwegaanleg moet uitgaan van: ten eerste het handels- en staatkundig 
oogpunt, ten tweede de militaire belangen, ten derde de vraagstukken van water
staat, dan de te verkrijgen aansluitingen en ook nog van de belangen die in de 
bestaande maatschappijen zijn belichaamd. De belangen der nieuw op te rich ten 
maatschappijen komen bij deze typisch liberale ambtenaar zelfs in het geheel niet 
ter sprake (a.w. ,po 181). 

4) Ned. Stoompost 1851, 21/9; 1852, 18/1. 
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de concurrentie tegen het buitenlandse spoorwegverkeer vol te houden 1). 
Misschien zag het op dat tijdstip in spoorwegen geen groot landsbelang, 
maar toch lijkt het ons een houding van ongelooflijke nonchalance, dat 
toen in 1852 Balkema een particuliere audientie bij Thorbecke had aange
vraagd om over zijn spoorwegplannen te spreken, nu hij "het gunstig 
tijdstip zoals in de zomer van 1845 weer zag naderen", de minister het 
zelfs niet nodig vond op dat verzoek te antwoorden. Als Balkema hem iets 
had voor te leggen, dan kon hij de open bare audientie bezoeken! 

Enige maanden later verklaarde de minister nadrukkelijk zelfs geen 
aanvragen om voorlopige concessies meer in behandeling te willen nemen, 
wanneer daar niet het bewijs aan was toegevoegd dat de aanvrager over 
het benodigde kapitaal zou kunnen beschikken. Dit was, zoals weldra 
bleek, een onvervulbare eis. Toen deze dan ook niet meer in aIle gestrengheid 
gehandhaafd werd en althans een termijn van enkele maanden voor het 
vestigen van een financieie basis werd toegestaan, leverde de eis tot storting 
van een waarborgsom nieuwe bezwaren. Een rnillioen in gereed geld (na 
enkele maanden aan te vullen tot drie millioen!) "zodat de rente van dat 
aanzienlijk kapitaal gedurende een onzekere en waarschijnlijk zeer langen tijd 
ware verloren", terwijl tegen deze opoffering aIleen verkregen wordt de 
toestemming "te onderhandelen over het verlenen van een definitieve con
cessie" het was weI heel veel wat van Balkema verlangd werd, meenden 
de Gedeputeerde Staten van Groningen 2). Aan Van Dam van Isselt werd later 
toegestaan effecten te deponeren, maar ook hiertoe is het niet geko~en. 

Intussen had reeds in 1852 de Kamer van Koophandel te Zwolle aange
drongen op aanleg van staatswege, daar immers de spoorwegen voor de 
staat enorme voordelen zouden brengen, terwijl de directe exploitatie
uitkomsten ook elders zelden bevredigend waren. 3) 

Een adres van Twentse fabrikanten vestigde er in het volgende jaar de 
aandacht op dat, terwijl de benodigde gelden te dier tijd in de staatskas weI 
degelijk aanwezig waren, zonder ondersteuning en medewerking van de staat, 
spoorwegen "wei nimmer in dit rijk tot stand zullen komen". 

Toen, na het mislukken van zoveel andere plannen, de Provinciale 
Staten van Groningen geraadpleegd werden over de concessie-aanvrage 
van Dull, luidde hun advies defaitistisch: men weet nu weI dat spoorweg
aanleg door particulieren toch niet lukt 4). 

Eindelijk manifesteerde zich ook bij de regering een kentering in de op
vattingen. In 1858 zegde de Kroon aan de firma Sloet-Reuchlin een voor
lopige concessie toe voor de aanleg van de noorderlijnen; 5) voor het eerst 

1) Handelingen der Staten Generaai 1849-1850, Bijiagen biz. 104; Memorie 
van Toelichting op de Scheepvaartwetten. 

2) Stukken van Gedeputeerde Staten van Friesland, Spoorwegen 1852-1858. 
3) Vgl. boven bIz. 68 het rekest der Groninger gemeenten. 
') Resoluties van Provo Staten 18568/7, No.4. 
6) Hun aanvrage omvatte: Arnhem-Zwolle-Groningen en Harlingen-Leeuw

arden-Groningen, bovendien Kampen-Zwolle en Zutfen-Enschede-grens; tevens 



HANDELSBETREKKINGEN EN SPOORWEGVERBINDINGEN IN DE 190E EEUW 71 

werd daarbij belangrijke financiele steun in het vooruitzicht gesteld. De 
regering beloofde: ten eerste deelneming in het kapitaal, ten tweede rente
waarborg, ten derde bekostiging door de staat van de voornaamste kunst
werken. Ook de betrokken provincies werden uitgenodigd de onderneming 
te steunen met financieIe bijdragen gedurende twintig jaar 1). Maar toen de 
regering met deze voorstellen in de Staten Generaal kwam, viel hun daar 
een zeer slechte ontvangst te beurt: de voorgestelde plannen waren te vaag, 
de steun droeg te zeer een incidenteel karakter. Achtte de regering de zuider
lijnen van minder belang, dat daarvoor niets werd gedaan? En waarop was 
de voorkeur voor de firma Sloet-Reuchlin gebaseerd? Er waren - alles 
samen - meer dan zestig aanvragen lopende; buitenlandse regeringen 
plachten in dergelijke omstandigheden een gedetailleerd plan uit te werken 
en voor de uitvoering d,hirvan een soort inschrijving onder de gegadigden te 
openen. Ook hier te lande wilde men nu eindelijk een lijn zien gebracht 
in de spoorwegpolitiek der regering. De commissie van rapporteurs vatte 
de desiderata in de volgende punten samen: het hoofddoel moest zijn 
onze havens en de middelpunten van verkeer te verbinden met Duitsland 
en speciaal met de Rijnprovincie; als tweede punt kwam de behoefte aan 
een snelle gemeenschap tussen de hoofdzetels van het binnenlands verkeer, 
d.w.z. van Holland met Groningen, Friesland en Drenthe en van Holland 
met Noord Brabant en Limburg. Zij drong er op aan te beginnen met de 
kortste en meest belovende lijnen, te weten, van Harlingen over Leeuwarden 
naar Groningen met het oog op de toekomstige aansluiting aan de Westbahn 
en evenzeer van Harlingen en Leeuwarden over Zwolle naar de grens bij 
Rheine, welke lijn Of bij Utrecht, Of bij Arnhem met de Rijnspoor in ver
binding te brengen zou zijn. Deelgenootschap van de staat in het kapitaal 
wees de commissie af en evenzeer medewerking bij het beheer. Zij wilde 
niet verder gaan dan rentegarantie voor een bepaald aantal jaren, gepaard 
met streng toezicht op aanleg en exploitatie. 

Maar in de Kamer gingen ook andere stemmen op, die pleitten voor 
de aanleg van staatswege; daarvan verwachtte men een betere coordinatie 
van het verkeer en meer zorg voor de belangen van het publiek. WeI 
wist men "dat de staat altijd duurder werkt dan bijzondere verenigingen en 
dat een staatsadministratie kostbaarder is dan particulier beheer, maar 
zouden er op deze regel geen uitzonderingen zijn?" We herkennen hier de 
toon uit de brief der Commissarissen van 1853. - Ook bij uitvoering van 
het regeringsvoorstel nam het Rijk bij de aanleg financiele verplichtingen op 
zich; was het dan niet beter de "zeer aanzienlijke sommen" die ongebruikt 
in's Rijks schatkist lagen, direct daarvoor te besteden? Het lag immers 

vroegen zij optie op de aanleg der trajecten Leeuwarden-Meppel, Groningen
DeIfzijl en Groningen-grens. Voor dit laatste traject liep nog de concessie-aanvrage 
der provincie, zodat ze zich strikt-genomen direct zouden hebben te decideren. 
(aldus Schilthuis in de meer-genoemde brochure). 

1) Stukken van Gedeputeerde Staten van Friesland, Spoorwegen 1856-1858. 
Notulen van de Vergaderingen van Provinciale Staten van Groningen 1858 p. 
195, Zitting van 12/10/58, No.4. 
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toch in de bedoeling dat de spoorwegen uiteindelijk door de Staat zouden 
worden genaast 1). 

Ook buiten het parlement lieten zich dergelijke geluiden horen. De 
GroningseGedeputeerdeSchilthuismerktinzijn reeds eerder (p. 68 noot 4) 
geciteerde brochure op, dat het systeem der concessies zogenaamd voordee.l 
voor het Rijk, in werkelijkheid slechts vertraging van de spoorwegaanleg 
ten gevolge had gehad. En ook P. N. Muller in zijn meergenoemd Gids
artikel betoogt, dat hoewel naar aigemeen inzicht de staat slechts rente
garantie behoorde te geven en de grote bruggen te bekostigen, aanieg geheel 
van staatswege wellicht de voorkeur zou verdienen. 

De Tweede Kamer nam tensiotte de wet tot bekrachtiging van de ver
leende concessie voor de noorderlijnen aan, doch in de Eerste Kamer werd 
zij verworpen. Dit was voor de regering, die de oplossing van het spoorweg
vraagstuk ais eerste punt op haar programma had staan, reden om af te 
treden. 

Een nieuw ministerie van Hall-Heemskerk, gematigd liberaal en, zoais 
van Hall het zelfuitdrukt: "wars van de ijdele glorie van een eens opgevat 
denkbeeld onverzetteIijk te hebben volgehouden .. .. en daardoor werkelijk 
voordeel voor de gemeenschap te hebben tegengehouden", kwamin April 
1860 met een voorstel tot aanleg van de noorder- en zuiderlijnen door de 
staat. Jaarlijks dacht de regering daaraan tien millioen te besteden uit het 
koloniaal batig saldo. De voltooide lijnen zouden aan een particuliere 
maatschappij in exploitatie gegeven worden. 

Dit plan werd aangenomen. In 1863 werd de Maatschappij tot Exploitatie 
van Staatsspoorwegen opgericht en op 27 September van hetzelfde jaar 
werd het traject Harlingen-Leeuwarden, aan haar overgedragen, als eerste 
schakel in een verbinding die bestemd scheen "de machtige verkeersstroom 
van Europa weer over Nederland te brengen". Op 1 Mei 1870 was het 
gehele noordemet in gebruik behaive . . ... het traject Winschoten-Duitse 
grens! Het zou nog tot 1876 duren eer de aansluiting op de Westbahn en de 
verbinding met Bremen en Hamburg was verkregen. Dertig jaar na de aan
kondiging in de Railway Magazine van de Grote Noord- en Oostzee Spoor
weg! 

Maar intussen hadden Rotterdam en Amsterdam hun modeme verbin
ding met de zee. Harlingen heeft zijn illusies niet in vervulling zien gaan. 
WeI heeft Groningen zich definitief naar het Zuiden gekeerd; maar hoe 
staat het met die andere illusie geformuleerd door Schilthuis, "Wanneer 
deze verbinding tot stand komt, dan wIlen toch weI velen onzer zuideIijke 
en westelijke Iandgenoten, bij het gemakkeIijke van de reis en den korten 
tijd daarvoor benodigd, kunnen besluiten om het hun onbekende noorde
lijke en oostelijke gedeelte van het vaderland te bezoeken"? 

1) Handelingen der Staten Generaal 1858-1859, p. 611, p. 629, vig.; voor de 
lopende concessie-aanvragen zie Bijiagen p. 714. 



II 

DE VONNISSEN IN AVERIJ GROSSE VAN DE KAMER VAN 
ASSURANTIE EN AVARIJ TE AMSTERDAM IN DE 18e EEUW 

ONDERZOEK NAAR HUN ECONOMISCH-HISTORISCHE WAARDE 
VOOR DE GESCHIEDENIS VAN HANDEL EN SCHEEPVAART 

VAN AMSTERDAM OP DE OOSTZEE 1700-1770 

DOOR I. SCHOFFER 

Reeds in 1943 werd het plan aangekondigd om uit de registers van vonnis
sen in averij grosse van Amsterdam (men kan ze ook omschrijven als 
" dispaches" , maar dan met vonnissende kracht) samenvattende copieen 
te vervaardigen voor de Vereniging "Het Nederlands Economisch-historisch 
Archief" (Economisch-historisch Jaarboek XXIII biz. XXIX). Dankzij 
het zorgvuldige, onvermoeibare en vasthoudende werk van den Heer A. W. 
Wichers Hoeth kwam dit werk in 1949 gereed. Nu bevindt zich op de Eco
nomisch-historische Bibliotheek een hoge stapel papieren, waarin de copieen 
van ongeveer 9000 vonnissen (dispaches) over de jaren 1700-1810 te vinden 
zijn. Om iets van de betekenis en het nut van dit materiaal te laten zien, 
is het hieronder volgende artikel geschreven. Kort wordt daarin allereerst 
de averij grosse-regeling in Amsterdam in de 18e eeuw beschreven, terwijl 
vervolgens wordt getracht voor de peri ode van 1700-1770, na een gedetail
leerdere bewerking van de gegevens, de economisch-historische waarde 
van de vonnissen te demonstreren voor de handel op de Oostzee. Elders 
hoop ik dieper in te gaan op de rechtshistorische merkwaardigheden 
van het Amsterdamse averij grosse-recht 1). 

I. DE A VERU GROSSE-REGELING IN AMSTERDAM 

Bronnen. De staat van de averij grosse in het zeerecht ten tijde van de Repu
bliek is misschien weI een klassiek voorbeeld van de rechtsgewoonten en 
rechtsregelen in de 17e en 18e eeuw. Mr. M. Th. Goudsmit in zijn "Geschie
denis van het Nederlandsche Zeerecht" (Deel 11882, verder niet verschenen) 
onderscheidt drie over elkaar liggende lagen zeerecht: het geschreven 
gewoonterecht, dat sedert de 14e eeuw kan worden aangetroffen, het daar
overheen stulpende, gedeeltelijk daaraan ontlenende plakkatenrecht van de 
centraliserende vorsten Karel V en Philips II en het daar weer overheen 
schuivende municipaal recht van de verschillende belangrijke havensteden 
in de Republiek, dat op zijn beurt weer grote gaten openlaat voor de oude 

1) Voor aanwijzingen en adviezen bij deze studie ben ik in het bizonder 
dank verschuldigd aan den Heren Dr. S. Hart, A. W. Wichers Hoeth, Prof. 
Dr. T. S. Jansma en Prof. Mr. J. Offerhaus. 
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Middeleeuwse regelingen en uitgevaardigde plakkaten. Bedenkt men daarbij 
dan nog dat de invloed van de oudere zeerechten, zoals de Lex Rhodia de 
iactu en de Rhodische zeewet, groot is, dan is het begrijpelijk, dat er in de 
Republiek een zeer variabel zeerecht bestond, locaal varierend en in zichzelf 
varierend, groeiende door die gelaagdheid van rechtgewoonten en rechts
regelen heen. 

Voor het Amsterdamse averij grosserecht kan men zodoende niet stil 
blijven staan bij de enkele officieel gegeven voorschriften en ordonnanties. 
Typerend is artikel 52 van de ordonnantie op de Kamer van Assurantie en 
A varij in 1744 (N oordkerk Deel II bIz. 667): "En aangesien de ge
vallen waar uyt avarijen grossen resulteren zoo veranderlijk in omstandig
heden zijn, dat deselve niet bij Ordonnantie kunnen worden vastgesteld ofte 
voorsien, soo werden die saecken gelaten aan de decisie van Commissarissen 
naar Regt, reeden en billikheyt te decideren en reguleren". En dat, terwijl 
de andere taak van de Kamer, evenmin ongecompliceerd, de regeling van de 
zeeassurantie, weI breedvoerig wordt gereglementeerd! De zeeassurantie had, 
vol gens Goudsmit (bIz. 292), "om haar dubbelzinnig karakter" van het 
begin af aan "den argwaan van elken wetgever opgewekt", de averij grosse 
ondervond, reeds geheel tot gewoonterecbt en usance gestold, weinig be
langstelling van de wetgever. Zo is de onderzoeker aangewezen op toelichting
en en commentaren vanjuristen en kooplieden, die practische wenken geven 
voor de scheepvarenden. De meeste baat vindt bij dan bij Quinten Weytsen: 
Tractaat op het recht van Avarijen, het eerst gepubliceerd in 1617, maar 
reeds in de 16e eeuw, naar aanleiding van de plakkaten van 1563 ontworpen 
(Weytsen stierf in 1565) en vele malen na 1617 herillukt. Zo sterk bleef de 
autoriteit van dit tractaat, dat Rotterdamse averij grosse regeling van 1721 
vrijwelletterlijk berustte op de regeling, zoals Weytsen die bepleit en aan
geeft (Goudsmit bIz. 430/431). Voor Amsterdam geeft Adriaan Verwer in 
zijn werk "Nederlants Seerechten" in korte noten en commentaren on
schatbare inlichtingen. De eerste druk verscheen in 1700, ik gebruikte de 
vierde druk van 1764, waarin achter Verwers eigen beschouwingen ook 
Weytsens Tractaat is herdrukt, dan door Mr. Simon van Leeuwen en Verwer 
becommentarieerd. 

Principe. In het plakkaat van Karel V van 1551 (Placcaeiboeck van Vlaande
ren Dl. I bIz. 375 e.v.) vindt men een algemene formule voor averij grosse, 
zoals die tevoren nog niet was gegeven, maar toch zeker reeds gold: "soo 
verde eenighe provisie ghedaen, ofte oock eenighe schaede gheleden worde, 
tot ghemeene bene/icie van de schepe ende goeden, doende de solemniteyten, 
vermaeninghen, ende andere diligencien van oudts gheploghen: zal al tzelve 
den beschadighden en gheinteresseerden goet ghedaen worden in groote 
avarije, ghedeeligh onder schip ende goet na ouder ghewoonten van der Zee" 
(art. 41, cursiveringen van rnij), en Weytsen geeft een goede korte formule
ring, die blijkbaar voor de 17e en 18e eeuw voldeed: "Avarij is de gemeine 
contributie van schip ende van goeden, in den schepe bevonden, om te helpen 
dragen het verlies van eenige Kooplieden of Schippersgoeden gewillighlick 
gebeurt om Lijf en Goed te salveren" (cursivering van mij). Een moderne 
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formulering tenslotte zegt het wellicht pregnanter, maar verandert in wezen 
niets aan het oude principe: averij grosse is het omslaan over eigenaar(s) 
van het schip en bezitter(s) van de lading van schade, die veroorzaakt 
werd door "een buitengewone handeling opzettelijk door den schipper 
verricht om schip en lading uit een dreigend gevaar van algehele ondergang 
te redden" (W. L. P. A. Molengraaff: Internationale Averij Grosse Regeling. 
1880 biz. 43). 

Deze averij grosse moet scherp onderscheiden worden van de gewone 
averij (averij simple), die de schadekosten geheel op de eigenaar van het 
beschadigde of verlorene verhaalt. Men verwarre dit dan weer niet met de 
term averij commune (een term ten onrechte door Weytsen voor de averij 
simple gebruikt), die in Frankrijk, ook in vroeger tijd, voor de averij grosse 
werd gebruikt (Verwer a.w. bIz. 221). Ten onrechte werd en wordt de averij 
grosse weI eens gezien als een onderdeel van de zeeassurantie. Uit de oude 
zeerechten wikkelden zich namelijk langzaam de assurantieregelingen los, 
hoewel ze formeel hardnekkig aan de schaderegelingen van bodemerij en 
averij verbonden bleven. In de Amsterdamse ordonnanties van de 17e en 
18e eeuw I open de regels van a verij grosse en zeeverzekering dwars door elkaar 
heen, er was ook ren Kamer voor beide. Jazelfs zo taai bleef deze verbinding, 
dat de grondige herziening van het Nederlandse zeerecht van .. . . 1927 
de averij grosse achter de zeeassurantie liet staan (zie hierover bij A. C. van 
Empel: "De rechtsgrond van de omslag der Averij-grosse" Diss. Leiden 1938. 
biz. 6 e.v.). Maar in de practijk moesten en moeten beide regelingen scherp 
gescheiden worden. Zo deed ook de Kamer van Assurantie en Avarij ie 
Amsterdam, die voor elk van zijn taken eigen registers hield en aparte 
zittingen organiseerde. Het enige verband, dat er tussen assurantie en averij 
bestond en bestaat is, dat "wanneer belanghebbenden bij schip, vracht of 
lading, met ene bijdrage in averij grosse belast, verzekerd zijn, zij die op 
hunne assuradeurs verhalen" (S. G. Njiokitjien: Het verband tussen Avarij 
grosse en Verzekering" 1927 biz. 14). 

De Kamer. De ontwikkeling van het averij grosse recht in Amsterdam vindt 
zijn voorlopig eindpunt, wanneer de Kamer van Assurantie en Avarij zijn 
besiag heeft gekregen. Men kan gerust aannemen, dat sedert de oprichting 
van deze Kamer de usances in de a verij grosse regeling verder weinig wijziging 
ondergingen. Het zich blijkbaar gewillig schikken in de uitspraken van 
deze Kamer, het sterke traditional is me, de weinig nadere regelingen in 
de ordonnaties op deze Kamer geven dit constante karakter duideIijk aan. 
In het plakkaat van 1563 ("Van Schipbreekinge" in Groot Placcaetboek 
Deel I bIz. 796 e.v. art. 6) werd de regeling van "estimatie ende calculatie" 
van averij glOs~e toevertrouwd aan "schippers en CoopIuyden hun dies 
verstaande ende neutraal wesende", een onpartijdige commissie van des
kundigen dus. Deze berniddelende functie was blijkbaar vroeg overgegaan 
op de schepenen, die in de handelssteden (als Antwerpen b.v.) in kwesties 
van assurantie en averij reeds vroeg rechtspraken. Oorspronkelijk sprak de 
schepenbank rnisschien alleen recht bij conflicten en het niet-nakomen van 
afspraken van de neutrale commissie; op den duur trad de bank blijkbaar 
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direct bemiddelend op. In 1598 werd daarop in Amsterdam bij keur de 
mogelijkheid geopend voor de schepenbank om assurantie- en averij
regelingen te delegeren aan een aparte Kamer en in 1612 werd ,na uitdrukke
lijke goedkeuring van de Staten van Holland, deze Kamer metterdaad in 
werking gesteld (Noordkerk Dl. II biz. 653 e.v.). De schepenbank behield 
voor deze Kamer het hoger beroep, de Kamer zelf specialiseerde zich 
geheel op zeeassurantie en averij . Voor andere zeezaken diende een 
aparte Kamer, anders dan in Rotterdam, waar de Kamer voor Zeezaken 
ook de assurantie- en averijzaken behandelde (ingesteld 1604). In de 
Amsterdamse Kamer hadden drie (een keer: vier) Commissarissen zitting. 
De dagelijkse gang van zaken werd geregeld door een Secretaris, een ge
zworen klerk en een bode. De namen van de Commissarissen zijn, tot het 
jaar 1793, te vinden bij Wagenaar: Geschiedenis van Amsterdam Dl. III 
bIz. 440 en IV bIz. 586. Jaarlijks, op Goede Vrijdag, vond wisseling of 
continua tie van de betreffenden plaats. 

Voor de betekenis en bestendigheid van de averij" grosse regeling kan de 
instelling van deze Kamer niet hoog genoeg worden geschat. Hier heerste 
een traditionalisme en specialisme, die zich vastlegden op eenmaal aanvaalde 
usances en interpretaties in het Amsterdamse zeerecht en daarvan, voorzover 
ik kon nagaan, gedurende de 18e eeuw niet afweken. Het is daarom ook 
zeer weI mogelijk voor die eeuw aan te geven hoe in de practijk het averij 
grosse recht werd toegepast. 

Handeling. Wat onder averij grosse handeling viel, bleef volgens oude 
gewoonte gehandhaafd. Wanneer het ging om de redding van schip en lading, 
dan was de schipper gerechtIgd op kosten van de gevarengemeenschap 
opzettelijk schade aan te brengen of andere vormen van extrakosten te 
maken. Werpen van goed, kerven van masten of touwen, het op het strand 
zetten van het schip, extra lichter- of loodsgeld, oponthoud bij opbrenging, 
convooikosten, Iosprijs van vijand ofzeerover, vielen allen onder averij grosse. 

In de oudste zeerechten was echter reeds het voorbehoud gemaakt, dat de 
schipper slechts de handeling mocht verrichten met de goedkeuring van de 
zich aan boord bevindende koopman, of, wanneer deze zich ertegen ver
zette, pas met goedkeuring van twee of drie schepeiingen, die later voor de 
verrichte handeling onder ede zouden instaan. Was de koopman niet aan 
boord, dan moest bij meerderheid van de bemanning de schipper in zijn 
handeling wOlden gesteund. In het Amsterdamse averij grosse recht was 
hiel uit slechts overgebleven de eis van drie getuigen, rue met den schipper 
in de eerste haven van aankomst onder ede een verklaling bij notaris of een 
andere autoriteit moesten afleggen. WeI treft men in de notariele acten soms 
de nadrukkelijke verzekering aan, dat de handeling was verricht "met alge
meen consent", waarbij dus ook het scheepsvolk in de handeling werd be
trokken. Maar aangezien de koopman in de 18e eeuw meestal niet meer 
aan boord was, en het gezag van de schipper daardoor was toegenomen, 
zal het over het algemeen voor de SChippel weI voldoende zijn geweest zich 
van drie getuigen te verzekeren, die voor zijn handeling wilden instaan. 

Ben andere beperking, die de schipper weld opgelegd, Ia"g voor de hand: 
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hij diende er op toe te zien, dat zo min moge/ijk kosten werden gemaakt. 
Al in het plakkaat van 1563 (Van de Schipbreeckinge art. 5) wordt aan de 
schipper voorgeschreven bij het werpen die lading te kiezen, die "swaerst 
van gewichte ende minst van prijse is". In de verslagen van de averij grosse 
handeling, die in notariele acten en vonnissen voorkomen, wordt steeds met 
nadruk meegedeeld, dat de handeling in uiterste noodwerd verricht. Dit aJles 
spreekt overigens vanzelf, juist de averij grosse komt ook ten nadele van de 
scheepseigenaar, voor wiens belangen de schipper in feite optreedt en handelt. 

Allerlei complicaties staan met dit alles in verband. Opzetteiijkheid is in de 
handeling voorwaarde. Neemt b.v. de storm de mast mee, dan wordt de 
schade niet omgeslagen, al kwam dit ongeluk ook toevallig lading en schip 
ten goede, terwijl bij tijdig kappen van deze mast er weI sprake is van ayerij 
grosse. Ben interessant grensgeval blijft hierbij : het omwaaien van de mast, 
die daarna lOch in zijn touwen aan het schip blijft hangen en zo schip en 
lading in gevaar brengt, dan moet de mast door de schipper gekapt worden 
en door deze opzettelijke daad valt de schade in averij grosse. Dit komt ook 
duidelijk uit bij de regeling van schade door zeeroof, zoals die bij Weytsen 
wordt weergegeven (par. 27). Wanneer de zeerover de lading zonder onder
scheid en zonder tussenkomst van de schipper rooft, dan valt de daarbij 
ondervonden schade niet onder averij grosse. Bemiddelt daarentegen de 
schipper en weet hij de zeerover te bewegen bepaalde goederen aIleen mee 
te nemen, dan valt dit soort verlies weI onder averij grosse, evenals de even
tueel te betalen losprijs. 

Ben ander probleem levert de gemeenschap van de lading op, de, zoal~ 
Weytsen dat noemt, "heymelicke gemeenschap". Wanneer de schipper 
onderweg nog lading opneemt, dan dienen de andere bevrachters, ook al 
waren zij onbekend met het besluit van de schipper om onderweg lading 
op te nemen, toch in de averij g.osse te delen. Bij het overladen van goed 
b.v. op lichters kan zich de complicatie voordoen, dat het goed op deze 
kleinere schepen verloren gaat, dan dient de gemeenschap van het schip, 
waar deze lading van afkomstig is, in de schade te delen. Omgekeerd echter, 
wanneer het goed op de lichter bewaard blijft, en de grote lading en het schip 
alsnog verloren gaat, dan behoeven de bevrachters van deze geredde lading 
niet in de averij grosse ie contribueren. Het eerste is immers een opzettelijke 
handeling geweest om schip en lading te redden, het tweede ongeluk heeft 
niet meer te maken met de, in dat geval toevallig geredde, rest-lading 
(Weytsen resp. par. 51 en par. 30/33). 

In zijn volle varieteit kan men vele vormen van averij terugvinden in de 
hier aangekondigde dispaches van de Kamer van Assurantie en A varij van 
Amsterdam. Voor de bestuder;ng van de verschillende mogelijkheden zijn 
de breedvoerige vers!agen van het ongeluk, die de schippers doen en die 
in de dispaches worden weergegeven, een interessante bron. Voor de bereke
ning van de kosten van deze averij-grosse kan men voor een deel terecht 
bij de specificaties door de Commissarissen van de schade in de dispaches, 
voor een ander deel, na 1738, wanneer in de dispaches alleen de totaalsom 
van de schade wordt vermeld, in de Rekeningen. 
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Plaats van regeling. In de eerste haven, die na de verrichte handeling werd 
aangedaan, moest de schipper zich tot een autoriteit, gewoonlijk de vroed
schap of het bestuur van de· stad, ook wei eens een notaris, wenden om de 
averij grosse handeling in een authentiek stuk vast te leggen. Tegenwoordig 
vindt de eigenlijke regeling plaats, daar waar de tijdens het verrichten van de 
averij grosse handeling bestaande gemeenschap uiteengaat (Wetboek van 
Koophandel art. 722/5; R. P. Cleveringa: Het nieuwe zeerecht, 3e druk biz. 
731 en Van Empel a.w. biz. 152). In vroeger tijd kende men een dergelijke 
regel nog niet. Het recht van de schipper om de lading vast te houden, tot
dat de bijdrage m averij grosse was voldaan, het z.g. retentierecht, dat 
tegenwoordig bij de wet is uitgesloten (W.v.K. art. 493), was vroeger toege
staan (Verwer biz. 112). Dit recht doet juist verwachten dat dan op de plaats, 
waar de lading uiteenging, waar dus aileen maar de schipper dit recht kon 
uitoefenen, ook de eigenlijke averij grosse regeling plaats zou hebben ge
vonden. Het is moeilijk na te gaan of in het 18e eeuwse Amsterdam dit 
recht van de schipper veelvuldig werd uitgeoefend, in de dispaches wordt 
dit niet vermeld. Trouwens, meestal voldoen de inladers (bevrachters) al 
aan de oproep om vom de Kamer te verschijnen om opgave te doen van 
de waarde van hun lading. Dit maakt het waarschijnlijk dat de schippers het 
retentierecht weinig uitoefenden. Het officiele karakter van de Kamer 
verzekerde de schipper van krachtiger middelen om de contributie te 
verkrijgen. 

Bovendien blijkt, dat herhaaldelijk averij grosse handelingen in de 
Amsterdamse Kamer aanhangig werden gemaakt, die ladmgen betroffen, 
die elders waren gelost. Zo bezitten wij in het archief van de Kamer vele 
dispaches van uitgaande ladingen. Blijkbaar lieten de schippers vaak (een 
telling van aile dispaches zou het percentage gemakkelijk kunnen uitwijzen, 
het ligt wei ver beneden de helft), na het uiteengaan van de gemeenschap in 
een andere haven, toch in Amsterdam pas dispacheren. Nergens wordt dan 
ook de plaats van regeling voor averij grosse voorgeschreven. In een aan
vulling op de Ordonnantie van de Kamer van 1756 (Noordkerk Vervolg 
biz. 91 art. 54) wordt gewezen op de plicht van de schipper om onmiddellijk 
na de geJeden schade bij het afiopen van de reis van die schade "behoorlijke 
verkiaring" te doen maken en de nodige bescheiden naar "herwaerts over 
te zenden, ten einde alhier de Avarije grosse kan worden opgemaakt", "en 
bij aldien de Avarije grosse ter plaatse daar zoodanige Voyagie of bevrag
tinge geeindigt is, judicieel mogt worden gereguleert, zullen de schippers 
verpligt zijn dezelve van de geconsigneerdens aldaer boven hare vragt af te 
vorderen" en bij weigering van betaling van deze insgelijks de protesten 
met de vereiste bescheiden op te zenden. Uit dit artikel blijkt dus, dat de 
plaats van regeling aan de belanghebbenden ter keuze werd overgelaten 
(men lette op de zinsnede: "judicieel mogt worden gereguleert"); en boven
dien blijkt, dat een regeling elders (vaak met als neutraal berniddelaar een 
Hollands consul ter plaatse) in Amsterdam rechtskracht bezat. Maar kenne
lijk kwam het voor, dat de bescheiden voor regeling naar Amsterdam werden 
opgezonden. 
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Nu bJijft de vraag over, wanneer dan, nu er geen officieel voorschrift ten 
deze bestond, de belanghebbenden de voorkeur gaven aan Amsterdam voor 
regeling van averij. Vaak kwam het voor dat een schip tot behoud van schip 
en lading naar Amsterdam terugkeerde (bijv. averij op de Zuiderzee of bij 
Texel). Ook yond ik enkele averij-gevallen van schepen, die gedwongen 
waren een andere haven dan hun haven van bestemming binnen te lopen, 
en dan blijkbaar maar pas na terugkeer in Amsterdam de regeling troffen. 
Tenslotte yond Dr. J. C. Nanninga (vermeld in zijn Inleiding tot "Bronnen 
tot de Geschiedenis van den Levantschen Handel" ITI 1727-1765. RGP 
Grote Serie No. 95, bIz. XV) in een Rekening van Eysch van de Kamer van 
Avarij (17 Febr. 1750 Gem. Arch. Amsterdam R.A. 2666), dat een averij 
grosse "door de ontfangers der lading tot Lissabon is gerenvoyeert". 
Blijkbaar stuurden dan deze "ontvangers" de averij grosse terug naar 
Amsterdam, omdat de verzending van de goederen nog voor rekening van en 
onder verantwoordelijkheid van de Amsterdamse inladers was geschied, en 
daarom ook de kosten van de contributie in de averij grosse terugvielen op 
deze inladers. Het is dus zeer waarschijnlijk, dat vaak bij de keuze van de 
plaats van regeling het feit, dat inladers en/of scheepseigenaar in Amsterdan 
woonden, de doorslag gaf. In het hieronder volgende speciale onderzoek voor 
de Oostzeevaart blijkt ook, dat de in de dispaches vermelde inladers in 
grote meerderheid in Amsterdam woonachtig waren. 

In dit verband is het misschien van belang er op te wijzen, dat de plaats 
van verzending van een bepaald goed ons nog niets zegt omtrent de plaats 
van inwoning van de inlader, die immers, in de 18e eeuw was deze handel 
gewoon, ook ergens anders goederen kon bestellen. Diegene is de inlader. 
die het goed voor zijn rekening verzendt. Bovendien is het dan nog mogelijk, 
dat de inladers soms ook eigenaar van het schip zijn. Helaas leren wij uit 
de dispaches de eigenaar(s) van het betreffende schip niet kennen, alles 
geschiedt namens de eigenaar(s) door de schipper of de gemachtigde. 

Aanvraag. De schipper heeft, ook wanneer hij daartoe niet zelf de behoefte 
gevoelt en aIleen de inladers daarom vragen. de plicht de averij grosse bij 
de Kamer of elders aanhangig te maken. Zijn verantwoordelijkheid tijdens 
de vaart strekt zich ook uit over de afwikkeling van schade en lossing. Hij 
moest dan dus de officiele stukken overleggen, die, zo spoedig mogelijk na 
het oplopen van de schade, elders waren opgemaakt en door een notaris 
in Amsterdam met een verklaring van schipper en getuigen in acte waren 
geverifieerd, voorts de gespecificeerde rekening van de schadekosten, waarbij 
hij het aan de Comrnissarissen overliet uit te maken welke daarvan onder 
averij grosse vielen, en een lijst van de factuurprijzen van de goederen 
met de namen van de inladers. 

De klerk of secretaris van de Kamer schreef de namen van schip, schipper 
en inladers in de zogenaamde Rollen en riep dan per bode voor een bepaal
de dag en uur de inladers op om opgave te komen doen van de waarde 
hunner goederen. Drie maal achtereen kregen zij gelegenheid te verschijnen; 
verschenen zij, na al die oproepen, nog niet, dan werd door de Comrnissaris
sen de waarde getaxeerd (en die lag dan vaak drie maal hoger dan de werke-
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lijke waarde!) en de nalatige inlader werd bovendien beboet (Noordkerk II 
bIz. 667/688 Ordonnantie 1744 artt. 48, 52en 53en Wagenaar: Geschiedenis 
van Amsterdam IV biz. 585). Wat de inladers moesten overleggen heeft 
Dr. J. C. Nanninga in het Leidse Koopmansarchief van Daniel van Eyst 
gevonden (Nanninga a.w. biz. 804 noot 804). In een mapje "Papieren 
raeckende de A varia Grosse op 2 kassen lakens etc." bevinden zich: Ie de 
factuur van de goederen, 2e de polis van assurantie, 3e het connossement. 
Bij het overleggen van dergelijke papieren was het plegen van fraude vrijwel 
uitgesioten. Bovendien konden de Commissarissen, wanneer zij de opgave 
van waarde toch nog te laag achtten, eedaflegging vragen. Weigerde de 
inlader deze eed dan kon een zelfde bestraffing volgen als bij het niet
verschijnen (zie b.v. het geval di Masse in Nanninga a.w. bIz. 535), verhoog
de de inlader alsnog de opgave, dan namen de Commissarissen daarmee 
genoegen (zie het gevaI-Quiryn Wm. van Hoom bij Nanninga a.w. biz. 
536). Zo is de betrouwbaarheid van de opgaven van het soort en de waarde 
van het goed in de stukken van de Kamer zeer groot. Goederen echter, die 
beschadigd waren v66r de handeling werd verricht, behoefden slechts voor 
de waarde van het goed in die beschadigde toestand te contribueren. Voor 
een prijsberekening (ook omdat vaak de hoeveelheid niet vermeid wordt) 
van een soort goed komt men daardoor met dergelijke opgaven niet ver. 
Diegenen, die door de handeling zelf op hun lading schade of verlies had den 
ondervonden, moesten ook in averij grosse contribueren, maar dan werd 
hun aandeel weI weer verrekend in de schadevergoeding, die zij tenslotte uit 
dezelfde averij grosse ontvingen (Weytsen paragraaf 50 en 51). Vaak vindt men 
dan ook in de stukken de vermeiding dat een goed in kwestie beschadigd was. 

Berekening van waarde. De waarde van het ingeladen goed wordt tegen
woordig berekend naar de prijs van de goederen, zoais die geldt in de haven 
van bestemming (W.v.K. artt. 727-729; York-Antwerp Rules 1950 Rules G 
en XVII; en Van Empel biz. 217). In deze geest spreekt zich ook al het 
plakkaat van 1563 uit (Van de Schipbreekinge etc. art. 6). Ook de ordon
nan ties van Antwerpen, Hamburg, Pruissen en Frankrijk regelden op deze 
wijze de waarde van de lading voor averij grosse. Anders lag het in het 
Italiaanse en Hollandse zeerecht. Werd nl. de averij grosse handeling 
verricht v66r de helft van de reis, dan diende de waarde te worden gerekend 
zoals deze gold in de haven van afvaart, geschiedde de handeling echter na 
de helft van de reis dan werd de waarde genomen volgens die van de haven 
van lossing. Direct bij de aanvraag tot regeling werd in de Rollen van de 
Kamer van Assurantie en Avarij in Amsterdam aangetekend, dat de hande
ling v66r of na de helft van de reis was verricht. Op grond van deze aanteke
ning in de Rollen werden de inladers door de Kamer opgeroepen door rniddel 
van ren van de twee soorten oproepformulieren: een soort tot opgave van 
"de regte waardije van Uwe goederen, soo die ter Schepinge tot aan Boord 
toe gekost hebben" en het andere "soo die hier ter stede waerdig zijn" 
(Verwer bIz. 106/107). Merkwaardig is bij dit alles bovendien, dat in Amster
dam zilver en goud in munt of specie in de averij grosse op de he/ft van de 
waarde werd berekend (zie ook Weytsen par. 23, 24, 25, 26). 
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Behalve de inIaders moest ook de scheepseigenaar(s) in de averij grosse 
contribueren, zoals hij ook, bij schade aan het schip, uit averij grosse ver
goed werd. In het huidige averij grosse recht zijn schip en vracht(prijs) 
bijdrageplichtig (W.v.K. art. 727, York-Antwerp Rules 1950 art. XVII en 
Cleveringa a.w. biz. 700 e.v.). Weytsen is even consequent: "na redene en 
equiteit .... behoorde (men) in gemeene contributie te brengen de weerde 
van de geheele scheepe, mitsgaders oock de geheele vracht van den schipper 
van die reyse, als beyde wesende behouden en gepreserveert deur werpinge" 
(par. 44). Ook Verwer sluit zich hierbij aan (a.w. bIz. 105). Maar de practijk 
week af van deze theorie. Meestal was er slechts sprake van contributie in 
averij grosse van schip of vracht. De Kamer van Amsterdam was gewoon 
de volle waarde van het schip in averij grosse op te nemen. Slechts wanneer 
de waarde van de vracht hoger lag dan die van het schip, dan koos de Kamer 
in plaats van de waarde van het schip, die van de vracht. Dit kwam echter 
niet vaak voor, al vond ik het in enkele dispaches terug. De ingewikkelde 
berekeningen van de vrachtprijs (zie hiervoor b.v. voor het heden bij Van 
Empel a.w. bIz. 158 e.v.) werden daardoor de Kamer goeddeels bespaard. 

De gehele waardebepaling van lading en schip geschiedde dan verder op 
de volgende wijze. Na de opgave van waarde van schip en lading door resp. 
eigenaar en inladers taxeerden de Commissarissen van de Kamer de waarde 
van schip en lading opnieuw. Men ziet dit duidelijk als het ware plaatsvinden 
in de Rekeningen van de Kamer, waarin als in een soort aantekenboek heel 
netjes eerst de opgegeven kosten van schade en waarde van schip en lading 
worden opgetekend en daarna vaak met vlugger en/of andere hand de taxa
ties van de Commissarissen daarachter. Mogelijk bezochten de Commissaris
sen persoonlijk het schip om schip en lading naar eigen oordeel te schatten. 
Waarschijnlijker lijkt het mij dat de Commissarissen zich ertoe beperkten 
op grond van de waarschijnlijkheid der opgegeven waarden een eigen, 
meestal slechts afrondende, taxatie te doen. Over het algemeen rondden zij 
daarbij de opgaven van de waarde van schip en lading naar boven af, de 
schadekosten naar beneden, op ronde 25-tallen. Zo komt deze taxatie ge
woonlijk neer op een vereenvoudiging van de berekening, meer niet. Wil 
men echter precies leren kennen naar welk oordeel van Commissarissen 
bepaalde vormen van schade al of niet onder averij grosse vielen, dan zijn 
de soms weI sterker van elkaar afwijkende opgegeven en getaxeerde schade
kosten interessant. 

Ret regelen van de verdeling, het eigenlijke dispacheren dus, bleef 
tenslotte een eenvoudig rekensommetje. De taxatiesom van de kosten van 
schade, die onder averij grosse vielen, werd over schipper en inladers ver
deeld in verhouding tot de waardetaxaties van schip en lading. De gehele 
berekening van deze verdeling is zeer duidelijk in de dispache zelf te vinden. 

De dispache. Op het Gemeente Archief te Amsterdam bevindt zich nog veel 
materiaal van de Kamer van Assurantie en Avarij van Amsterdam. Voor de 
zeeassurantie zijn er: de Registers van eyschen en dingtalen 1749-1782 (R.A. 
2787-2790), een Register van namptissementen 1773-1801 (R.A. 2790) en 
Vonnissen ter zake van assurantien 1700-1799 (R.A. 2791-2860). Voor de 
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averij grosse zijn er dan nog over: de Rollen 1745-1806 (R.A. 2636-2659), 
de Rekeningen 1738-1808 (R.A. 2659-2784) en vooral de Vonnissen (of 
dispaches) 1700-1810 (R.A. 2860-2925). Van deze vonnissen nu bevinden 
zich de uittreksels vervaardigd door de Heer Wichers Hoeth op de Econo
misch-Historische Bibliotheek. Een voorbeeld van de inhoud van deze 
Vonnissen is te vinden in de bronnenpublicatie van Nanninga, waarin aile 
andere stukken, die in verband staan met een schip op een reis van Smirna naar 
Amsterdam, tezamen zijn geplaatst (bIz. 503-546, het vonnis zelfblz. 534 e.v.). 

De originele dispaches zijn op het archief ingebonden in 114 banden, een 
of twee banden per jaar, soms drie of vier banden in een jaar. Achter elk 
deel tot 1730 bevindt zich een register, waarin naar de naam van de schipper 
alfabetisch de vonnissen zijn op te slaan. Van 1749 af is dan weer het register 
achter de Rekeningen bruikbaar, omdat deze op dezelfde datum zijningeschre
yen als de uitspraak van het vonnis. Zo komt men dan weer gemakkelijk 
bij het vonnnis zelf terecht. Voor het zoeken naar een vonnis van een bepaald 
schip, waarvan men ongeveer de tijd van zijn vaart kan vermoeden en de 
naam van de schipper kent, vormen deze jaarlijkse of halfjaarlijkse registers 
een onmisbaar hulpmiddel. Uiteraard moet men hiervoor in het Gemeente 
Archief zelf de betreffende registers opslaan. Voor de inhoud van de dispa
ches zijn de uittreksels van de Heer Wichers Hoeth overzichtelijker en han
teerbaarder. 

De dispache is dus de officieie uitspraak over de verdeling van averij grosse. 
Op de volgende wijze werd het stuk opgesteld. Het stuk begint met het verslag 
van het ongeluk, gedaan door de met name genoemde getuigen en de schipper. 
Wil men nag uitvoeriger over het ongeluk en de daarmee in verband staande 
reis worden ingelicht, dan kan men zich daarvan bijna altijd op de hoogte 
stellen door middel van de Amsterdamse notariele acte, die gewoonlijk 
v66r de aanvraag van averij grosse bij de Kamer is opgemaakt, vaak in het 
Gemeente Archief te vinden is en in de dispache door middel van de naam 
van den notaris en de datum van de acte wordt vermeld. Als bron voor de 
zeegeschiedenis en de geschiedenis van de averij in het bizonder vormt dit 
deel van de dispache en de daarmee in verband staande, uitvoeriger notariele 
acte, aardig en vaak levendig geschreven materiaal. Gewoonlijk wordt niet 
aileen de averij zelfverhaald maar ook de verdere reis, waaruit ook de haven 
van afvaart en de haven(s) van bestemming bijna altijd op te maken zijn. 
De uittreksels-Wichers Hoeth geven van dit verslag een korte samenvatting, 
waaruit men vooral de aard van de averij kan leren kennen, terwijl verder 
uit elk verslag zijn geschift en overzichtelijk werden geplaatst de naam van 
schip en schipper, de havens van afvaart en van bestemming. Uit de ver
wijzing van de uittreksels naar de notariele acte zou men eventueel ook 
eens, na onderzoek, voor de 18e eeuw te weten kunnen komen, welke 
notarissen in Amsterdam zich vooral met scheepvaartkwesties bezighouden 
en in hoeverre deze notarissen zich op de handel van een bepaald gebied 
hebben gespecialiseerd. Zo zijn er misschien ook aanwijzingen te vinden 
voor de waarde van bepaalde notariele archieven voor bepaalde takken van 
handel en scheepvaart in de 18e eeuw. 
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Dan wordt de schade opgegeven, soms gespecificeerd, meestal alleen de 
totaalsom. Wi! men voor de geschiedenis van averij grosse nauwkeurig 
nagaan welke schadeposten onder averij grosse werden gerekend, dan kan 
men terecht bij de Rekeningen (van 1738 af), die weliswaar in andere volg
orde zijn opgetekend dan de dispaches, maar vol gens de registers achter elk 
boek naar de naam van de schipper alweer gemakkelijk zijI;l op te zoeken. 
In de uittreksels-Wichers Hoeth wordt de schade niet vermeld, voor de 
economische geschiedenis (anders dan voor scheepvaart- of rechtsgeschie
denis) is deze weinig relevant. 

Vervolgens wordt dan in de dispache opgegeven de lading. Voor de 
economische geschiedenis is dit het belangrijkste gedeelte van de gehele 
dispache. Men vindt steeds: de namen der inladers, de soort van lading, de 
opgegeven en getaxeerde waarde van lading, en tenslotte van het schip. 
Helaas ontbreekt maar al te vaak een opgave van de hoeveelheid van het 
soort goed, zodat voor een prijsgeschiedenis deze dispaches niet altijd 
voldoen. Voor die geval1en, waarbij de hoeveelheid van het goed wei wordt 
vermeld, kan men, om te weten te komen, voor welke haven (afvaart of 
bestemming) de prijs in kwestie gold, terecht bij de Rollen, die van 1745 af 
nl. aangeven op welke wijze de prijs werd berekend. In bijna elke dispache 
kan men echter direct zien welke goederen, door wie, waarheen en voor 
welke waarden in een hoe groot (de opgegeven en getaxeerde waarde van 
het schip) schip werden vervoerd. De eigenaar van het schip wordt helaas 
niet vermeld. De uittreksels-Wichers Hoeth geven de inhoud van dit deel 
van de dispache volledig en zeer overzichtelijk weer. 

Daarna worden de taxatie van de schade en de daarbij behorende rechten 
weergegeven. Zonder wijziging tot 1810 zijn in de l8e eeuw de volgende 
rechten berekend: recht van Commissarissen, recht voor de Boode & Clerck, 
het zegelrecht, kosten van het taxeren van het schip, recht voor de aalmoese
niersarmen en het recht tot liquidatie voor de armen. Het recht van Com
missarissen werd in de Amsterdamse ordonnantie van 1736 vastgelegd op 
een pro mille op het gehele kapitaal dat in averij grosse moet contribueren 
(Noordkerk II biz. 667 art. 46). De andere rechten worden, in een veellager 
percentage, op dezelfde wijze verrekend in de schade. Bij de uittrekse1s
Wichers Hoeth worden deze gegevens, als historisch irrelevant, achterwege 
gelaten. 

En tens lotte sluit de dispache af met de verde ling van de schade over in
laders en schipper (scheepseigenaar) naar verhouding van de waarde van 
lading en schip. Ook dit behoefde niet in de uittreksels te worden opgenomen. 

Betekenis. Werkend en peilend in het uitgebreide materiaal ben ik tot de 
overtuiging gekomen, dat dit materiaal zijn bizondere waarde ontleent aan 
zijn grote hoeveelheid over een aaneengesloten tijdperk (met uitzondering 
van een hiaat van 25 Mei 1729 tot 27 April 1731) nl. de gehele 18e eeuw. We 
vinden hier samengebracht in korte overzichtelijke uittreksels ruim 9000 
scheepsladingen, waarin zich, volgens mijn ruwe schatting, ongeveer 100.000 
namen van inladers bevinden, waarvan men gerust mag aannemen dat o.a . 
aIle belangrijke handelaars en handelshuizen van Amsterdam worden ge-
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noemd. Bovendien betreft het goederen, die, voor het grootste deel bestemd 
voor Amsterdam, voor een ander deel verzonden van Amsterdam (slechts 
zelden is Amsterdam niet eind- of beginhaven, vaak beiden op een reis), een 
geografisch gebied bestrijken van een groot deel van de wereld. 

Volgens de volgende indeling kan dit gebied worden omschreven: a. Nabije 
havens (Londen, Emden, Hamburg, Oostende enz.); b. Oostzeegebied; 
c. Noord-Rusland en de Noorse kust; d. Franse, Spaanse en Portugeese 
Westkust; e. Afrikaanse Westkust; f. Westelijk bekken van de Middellandse 
Zee; g. de Levant; h. West-Indie; i. Noord-Amerika. Van verschillende 
gebieden is het aantal dispaches zeer groot (a, b, c, d en h). De meest voor
komende havens zijn, behalve uiteraard Amsterdam : Archangel, Bordeaux, 
Danzig, St. Eustatius, Koningsbergen, Lissabon, Riga, Setubal en die in 
Suriname. Bijna geheel ontbreekt hierbij - de monopolistische maatschap
pij-vorm van de Oost Indische Compagnie tot 1791 maakt dit verklaarbaar
de vaart op Oost Indie en Azie in het algemeen. Op grond vooral van over
wegingen van tijdbesparing werden, met uitzondering van de jaren 1700-1705 
en 1750-'55, de dispaches van de reizen op West Indie in de uittreksels
Wichers Hoeth voorlopig achterwege gelaten. Misschien kunnen later eens, 
op minder bewerkelijke wijze, deze ontbrekende dispaches direct in een te 
vervaardigen register op de Bibliotheek aan de andere gegevens worden toe
gevoegd. Wantjuist de handel op West Indie beslaat een groot deel (ik schat 
ongeveer een zesde) van aIle dispaches, terwijl de West Indische dispaches 
zeer gevarieerde en grote ladingen te zien geven. WeI vindt men telkens 
tussen de uittreksels - Wichers Hoeth bij elk jaar een lijst van die dispaches, 
die in de uittreksels ontbreken. 

Natuurlijk zijn de dispaches geen volledige weerspiegeling van de Amster
damse scheepvaart en overzeese handel. Relatief of absoluut is er weinig 
te bepalen op grond van dit materiaal omtrent grootte of intensiteit der 
Amsterdamse handelsbeweging in de 18e eeuw. En al maken de hoeveelheid 
van de dispaches en het lange tijdperk, dat zij achter elkaar te vinden zijn, de 
factor Toeval kleiner, de jaarlijkse onberekenbare fiuctuaties in het aantal 
dispaches (men vindt getallen van 18 tot 212 dispaches per jaar) doen de 
verkJeining van deze factor weer teniet. Ook het weer heeft op de jaarlijkse 
fiuctuaties invloed, jaren met veel storm of zware winters leveren natuurlijk 
veel averij op. Nagegaan zou kunnen worden uit de verslagen van het on
geluk, welke jaren bizonder zwaar waren. Een vergelijking kan daarbij dan 
gemaakt worden met de gegevens van het werk van C. Easton: Les Hivers 
dans l'Europe Occidentale (Leiden, 1928). Ook valt het op, dat het aantal 
dispaches geleidelijk in de loop der jaren toeneemt, in de periode 1700-1770 
is een aantal boven de honderd zeer zeldzaam, na 1770 is dit gewoon en valt 
pas een aantal boven 200 op. De oorzaak van deze vermeerdering in dispa
ches is moeilijk na te gaan: een aanzienlijke vergroting van de vaart op 
Amsterdam na 1770 lijkt onwaarschijnlijk, grotere oorlogsschade aan schepen 
is waarschijnlijker, maar zou nauwkeuriger moeten worden onderzocht. Ook 
een derde mogelijkheid verdient overweging: de Kamer wordt soepeler en 
zo wordt 't voor schipper of gedupeerde inladers aantrekkelijker om een 
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schade in averij grosse te brengen. In deze geest althans vond ik een interes
sante brochure van Pieter Sanderus met de lange titel: "Beredeneerd Vertoog 
over de vorderingen van Contributie, op de eigenaars, afiaders, of geconsig
neerden van verlorene goederen, als A varije-grosse, over schip en lading; 
en over de thans daaromtrent plaats hebbende practijk bij de Hollandsche 
Assurantie-kameren" (Amsterdam 1802). Men dient te bedenken, dat dit 
breedvoerige geschrift (180 bIz.) pas in 1802 werd uitgegeven en daarom als 
verklaring van de vermeerdering der dispaches na 1770 onmogelijk kan die
nen, maar toch verdient het enige aandacht als aanwijzing voor een mogelijke 
verklaring. Sanderus nl. protesteert tegen de practijk van de Amsterdamse 
Kamer in zijn tijd om ook inladers averij grosse te laten contribueren bij 
schade die het schip pas na het uiteengaan van de lading, n.l. na in beslag
name door de vijand van de lading, opliep (ni. betaling van de losprijs voor 
bet schip). Sanderus protesteert ertegen dat daarom nu verschillende schip
pers hun schade in averij grosse brengen in de hoop op zulk een gunstige 
vergoeding. Natuurlijk lijden de inladers onder deze soepeIheid van de 
Kamer, vooral ook, en hier snijdt Sanderus een ander probleem aan, 
omdat vele Amsterdamse inladers, op wier naam dus de lading was gecon
tracteerd, slechts in commissie handelen van buitenlandse opdrachtgevers, 
die de, vaak twee jaar latere, contributie in de averij grosse, en dan vooral 
om zijn ongewone vorm, weigeren te betalen; de Amsterdamse handelaars, 
die voor hun commissiehandel slechts een kleine winst opstrijken, lopen zo
doende een onevenredig groot risico. Uit dit betoog wordt ook meteen de 
relatieve waarde van de "inlader" duidelijk: hij kan optreden voor een 
buitenlandse handelaar. Zo kan, ook wanneer op de naam van een Amster
dammer een goed ingeladen wordt, nog niets worden gezegd omtrent de 
werkelijke koopkracht of welvaart van de Amsterdamse markt. 

Men moet dus de dispaches beschouwen als een min of meer toevallige 
doorsnede door de handel, die over Amsterdam loopt, en waar Amsterdamse 
handelaars vaak mee te maken hebben. Houdt men dit in het ~Og, dan krijgt 
men toch een goede indruk van de soorten goederen" die op de verschillende 
gebieden werden verhandeld, van de grootte, hoeveelheden en waarden, waar
in deze handel plaatsvond, en raakt men op de hoogte van lieden, die als 
inladers meer of min intens aan die handel deelnamen. Bij detailonderzoek 
blijft het niettemin mogelijk, met vergelijlcing van eventuele andere gegevens 
uit andere archieven of uit publicaties, dat men nog meer zal vinden. Maar 
zelfs zonder deze mogelijkheid, is het toch weI reeds duidelijk, dat de waar
de van de dispaches voor de zeegeschiedenis en 'de geschiedenis van het 
zeerecht in het niet valt bij die voor de economische geschiedenis van het 
18e eeuwse Amsterdam. 

Bewerking. Na onderzoek en zorgvuldig overleg is besloten de uittreksels
Wichers Hoeth te bewerken in een dubbel register, waardoor het mogelijk zal 
zijn in het toch weI moeilijk handel bare en nog niet voldoende overzichtelijke 
materiaal een weg te vinden. Een alfabetisch register waarop de namen 
van de inladers met verwijzing naar alle nurnmers van de uittreksels-Wichers 
Hoeth, waar deze namen voorkomen, zijn opgenomen en een alfabetisch 
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register naar de plaatsnamen van afvaart en bestemming met een alfabeti
sche onderverdeling van de daarheen of daarvandaan gevoerde soort goede
ren en een verwijzing naar de nummers van de betreffende dispaches. 
Een registratie naar de namen der schippers moest voorlopig achterwege 
blijven. 

Prof. Mr. J. Offerhaus, die zich vriendelijk bereid verklaarde het boven
staande critisch door te lezen en op zijn juistheid omtrent het huidige zee
recht te corrigeren, stelde voor, nog een register te vervaardigen van de 
averij grosse handelingen, om de frequentie van elk van deze handelingen en 
de aard van de handeling voor de gevaarstoestand der schepen te leren 
kennen. Ook dit verdient overweging, voorlopig zal echter de economisch
historische bewerking reeds genoeg tijd en energie vergen. 

Om spoedig nuttige doorsneden te bereiken, zullen de bovenstaande twee 
registers gebied na gebied worden bewerkt. Een begin is gemaakt met het 
Oostzeegebied. 

II. DE ECONOMISCH-HISTORISCHE WAARDE DER VONNISSEN 

Welk nut en welke waarde een registratie van het materiaal van dispaches 
weI kan hebben, wordt hieronder gedeeltelijk gedemonstreerd aan een 
selectie van dispaches omtrent de 1adingen van en naar het Oostzeegebied 
voor de periode 1700-1770. Het eindjaartal is bijna geheel willekeurig ge
kozen, tenzij dan, dat hier ongeveer de helft van het totale aantal dispaches 
wordt bereikt, en de uittreksels-Wichers Hoeth, niet anders dan toevallig, 
dan opnieuw met een nurnmering beginnen. Een dergelijke keuze uit het 
materiaal wordt bizonder vergemakkelijkt door de losbladigheid van de 
uittreksels-Wichers Hoeth: elk blad, waarin als haven van vertrek of be
stemming een haven van de Oostzee werd genoemd, - daarbij nam ik 
strikt als grens naar het Westen de doorgang van de Sont bij Helsingor,
kon opzij worden gelegd en voor de verschillende bewerkingen worden 
gebruikt en gerangschikt. Achtereenvolgens zullen nu de resultaten van 
het onderzoek uit dat beperkte materiaal worden medegedeeld naar de 
categorieen aantal, inladers en goederen. 

H et aantal. Van een aantal van 3717 dispaches voor de periode 1700-1770 
yond ik, strikt geografisch selecterend, 935 dispaches van het Oostzeegebied, 
waarbij men moet bedenken, dat gewoonlijk de andere haven van bestem
ming of afvaart buiten dat gebied ligt (ik vond slechts twee dispaches van 
ladingen, die binnen de Oostzee bleven). De zogenaamde meerhoekshandel 
binnen de Oostzee is daarbij dus karig bedeeld, de averijen werden dan 
blijkbaar meestal in de Oostzeehavens zelf gedispacheerd. Soms is er weI 
in een dispache iets van deze handel terug te vinden uit de vaak zeer slinge
rende koers langs de Oostzeehavens, v66rdat het schip de haven van zijn 
laatste bestemming bereikt. Deze koers langs verschillende havens wordt 
vaak in het verslag van het ongeluk weergegeven. Nader gedetailleerd komt 
men tot het volgende overzicht, waarbij tussen haakjes zijn geplaatst het 
aantalladingen dat niet naar of van Amsterdam werd verzonden : 
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Afvaart Oostzee: Bestemming Oostzee: 

Mecklenburg 4 (2) 4 (3) 
Stettin 20 (7) 6 (3) 
Overig Pommeren 9 (3) 1 
Danzig 167 (30) 14 (6) 
Overig West-Pruissen 1 1 (1) 
Koningsbergen 84 (4) 7 (3) 
Overig Oost-Pruissen 54 (6) 3 (3) 
Kurland 12 (3) 4 (1) 
Riga 116 (27) 8 (4) 
Narwa 25 (3) 
Overig Lijf- & Estland 12 (1) 2 (2) 
Petersburg 110 (11) 10 
Finland 44 (20) 12 (2) 
Stockholm 83 (18) 9 (2) 
Overig Zweden 34 (2) 16 (3) 
Denemarken 46 (2) 6 (4) 
Oostzee 5 6 (3) 

Totaal 826 (139) 109 (40) 

Bij dit overzicht valt al direct op: het veel groter aantalladingen, dat het 
Oostzeegebied veflaat, dan tracht te bereiken; het overwegend aantal 
ladingen, dat Amsterdam als haven van bestemming of afvaart bezit; en 
tenslotte blijkt ook, dat de meeste dispaches ladingen betreffen, die zich 
orienteren op het verderafgelegen deel van de Oostzee. In hoeverre deze 
feiten al of niet toevallig zijn, hoop ik hieronder nader te kunnen aan
tonen. Zeker is echter reeds, dat de ongelijke verdeling van afvarende ladingen 
tegenover de ladingen met de Oostzee als bestemming, en het grote deel 
van de ladingen met Amsterdam als afvaart of bestemmingshaven, aIleen al 
verklaarbaar zijn uit de eigen aard van de dispaches: een groot deel van de 
averij grosses op weg naar de Oostzee werden reeds in het Oostzeegebied 
zelf in de bestemmingshaven gedispacheerd, en aangezien de Kamer van 
Assurantie en Avarij Grosse nu eenmaal een Amsterdamse instelling was, 
spee1de Amsterdam als haven van bestemming of afvaart een belangrijke 
rol in de dispaches. Wij zullen echter nog zien, dat dit niet aileen voor de 
keuze van dispachering in Amsterdam hoeft te gelden, de woonplaats van 
den inlader(s) speelt hierbij evenzeer een ro1. 

Om nu nog iets meer te weten te komen omtrent de reele waarde van de 
dispaches juist in aantal en spreiding, staat ons voor het Oostzeegebied in 
deze peri ode waardevol vergelijkingsmateriaal ter beschikking. In de eerste 
plaats de Sonttolregisters, die, in tabellen verkort en bewerkt, voor de 18e 
eeuw sedert 1930 ook voor die onderzoeker openstaan, die niet in de gelegen
heid is de authentieke stukken door te nemen (Nina Ellinger Bang & Knud 
Korst : Tabeller over Skibsfart og Varetransport gennem Oresund 1661-1783 
og gennem St6rebaelt 1701-1748. F6rste del: Tabeller over Skibsfarten. 
Kopenhagen 1930). De eigenlijke registers zijn voor deze bewerking te 
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overstelpend groot, de bewerkers waren daarbij genoodzaakt bepaalde 
keuzen voor overzichtelijke korte tabellen te doen. Zo bevatten deze tabellen 
vele, niet aile, ik korn daar nog op terug, bruikbare gegevens. 

Dank zij een artikel van Mr. Dr. S. van Brake) "De Directie van den 
Oosterschen Handel en Reederijen te Amsterdam" (in BVGO IV R. Dl. 9 
(1910) biz. 330 e.v. ,voora1 biz. 351 ev.) werd ik attent gemaakt op het be
staan van Galjootsgeldregisters, die in het archief van deze Directie berusten 
en waarin was aangetekend elk Nederlands schip, dat, komend van het 
Oostzeegebied, Amsterdam bereikte en daar een bijdrage moest betalen in 
galjootsgeld (ook wellastgeld genoemd) voor de behartiging (o.a. convooi
vaart) van de scheepvaartbelangen op de Oostzee. Van 1731 aftot 1825 zijn 
de rekeningen van ontvangst van dit geld bijna volledig bewaard gebleven. 
Daarin staan vermeld: datum van inschrijving, naam van het schip, naam 
en woonplaats van den schipper, de Oostzeehaven van afvaart, en het 
aantallasten van schip en goed. Het archiefvan de Directie is, na het artikel 
van Dr. van Brakel van 1910, naar het Gemeentearchiefvan Amsterdam 
overgebracht. 

Ter vergelijking nu, heb ik uit tabel I van de Sonttoltabellen (o.c. bIz. 73 
e.v.) van de westwaarts varende schepen, die in deze tabel geografisch nader 
zijn aangegeven naar de Oostzeehavens en in nationaliteiten zijn gerang
schikt naar de woonplaats van de schipper, de onder kolom "Nederlandene" 
vermelde cijfers van 1731 tot 1770 jaar voor jaar vergeleken met de gegevens 
uit de galjootsgeldregisters, waarvan ik, jaar voor jaar naar een zelfde 
geografische indeling als weergegeven in de Sonttoltabellen, de vaarten heb 
geteld. Tenslotte plaatste ik daaronder de aantallen dispaches van de Kamer 
van Assurantie & Avarij Grosse te Amsterdam; die ladingen betreffen van 
westwaarts naar Amsterdam varende schepen. . 

De geografische indeling sluit in deze vergelijking zoveel mogelijk aan 
bij de indeling van de Sonttoltabellen. Als aparte kolommen liet ik aIleen 
vervallen Sleeswijk-Hoistein, omdat voor deze streek geen enkele lading 
behoeft te worden vermeld, en ik voegde de havens Lubeck en Stralsund bij 
resp. Mecklenburg en Pommeren, omdat op deze twee havens, die de tabel
len wei apart verrnelden, geringe aantal1en Nederlandse schepen voeren. 
Waartegenover ik een aparte kolom bewerkte voor Stockholm, omdat uit 
de galjootsgeldregisters bleek, dat juist op deze haven het merendeel van de 
Nederlandse voor Zweden bestemde schepen voer. Deze indeling is dan als 
voigt opgesteld: 

Meek. - Mecklenburg (Lubeck, Rostock, Wismar). 
Stett. - Stettin. 
Pomm. - Overig Pommeren (Anklam, Demmin, Greifswalde, Kolberg, 

Leba, Rugenwalde, Stolp, Stolpmunde, Stralsund, Swinemunde, Triptou, 
Uckermunde, Wolgast). 

Danz. - Danzig. 
W-Pruis. - Overig West-Pruissen (Elbing). 
Kon.b. - Koningsbergen. 
O-Pruis. - Overig Oost-Pruissen (Memel, Pillau). 
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Kurl. - Kurland (Libau, Windau). 
Riga. 
Narwa. 
Lijfl. - Overig Lijfland en Estland (Arens burg, Hapsal, Pernau, Reval). 
Petersb. - Petersburg (ook Kroonstad) . 
Fin!. - Finland (Abo, Frederiksharnn, Helsingfors, Jacobstad, Louisa, 

Mostersare, Trangsund, Viborg, Vitajocki, Wammelsu, Wasa). 
Stockh. - Stockholm. 
Zwed. - Overig Zweden (Christianstad, Gefle, Gotenburg, Gotland, 

Kalmar, Karlsharnn, Kariskrona, Landskrona, Malmo, Niekopping, Norr
kopping, Pintela, Stromstad, Udevalla, Vestervick, Visby). 

Denem. - Denemarken (Helsingor, Kopenhagen). 
Oostz. - Oostzee. 
Voor de gehele periode kon ik met een vergelijking uit de gegevens van de 

tabel I van de Sonttoltabellen en de galjootsgeldregisters niet volstaan. De 
galjootsgeldregisters vermelden na 1753 de schepen, die uit Petersburg 
komen niet, omdat dan de Directie van de Moscovische Handel er in is 
geslaagd de galjootsgelden van deze Russische havenstad voor zich te ver
werven. Gelukkig heeft Mr. Dr. S. van Brakel uit het archief van de Direc
teuren van de Moscovische Handel de galjootsgeldregisters bewerkt en in 
een overzichtelijke statistiek uitgegeven ("Statistische en andere gegevens 
betreffende onzen handel en scheepvaart op Rusland gedurende de 18e 
eeuw" in Bijdragen en Meded. v. h. Hist. Gen. 34e Deel1913 bIz. 350 e.v.). 
De cijfers van de Nederlandse schepen uit Petersburg, varend naar Amster
dam na 1753, kon ik daaraan direct ontIenen. 

Voorts leek mij de totaalsom van de schepen, die de Sont passeerden met 
bestemming Nederland, zoals deze jaar voor jaar in een tweede Sonttoltabel 
wordt weergegeven, beter vergelijkingsmateriaal met de totaalsom van het 
aantal schepen van de galjootsgeldregisters, dan de totaalsom in Tabel I, 
waarin de bestemming van de westwaarts varende schepen ongespecificeerd 
blijft. Men dient dus steeds in de vergelijking te bedenken, dat de totaalsom 
van de Sonttol niet de optelsom is 'van de naar de havens van afvaart 
gespecificeerde cijfers, zoals de totaalsom van de galjootsgelden, maar een 
eigen cijfer vormt, geput uit een andere tabel. Hieruit wordt ook al duidelijk 
de beperktheid van het materiaal uit de tabellen: men kan geen enkel cijfer 
van het aantal schepen vinden naar zijn volledige route van afvaart- en 
bestemmingshaven tezamen, terwijl dat in de eigenlijke authentieke stukken 
weI te vinden is. 

Het is al bij al in deze vergelijking, die ik in Bijlage I weergeef, niet te 
verwachten, dat de cijfers van Sonttoltabel, galjootsgeldregister en dispa
ches van averij grosse ooit overeen zullen stemmen. De aard van de gegevens 
is daarvoor al te verscheiden·. De Sonttoltabellen geven een indeling naar 
havens van afvaart van aile schepen, bevaren door Nederiandse schippers, 
die de Sont passeerden naar het Westen, d.w.z. dus 66k van die schepen, die 
buitenlandse en niet-Amsterdamse havens tot bestemming hadden; de 
totaalsom is dan weer beperkter, omdat deze alleen de schepen betreft die 
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Nederland als bestemming hebben; de galjootsgeldregisters geven alle 
Nederlandse schepen weer, die Amsterdam als haven van bestemming hadden; 
de dispaches betreffen slechts scheepsladingen, die een speciale schade 
hadden ondergaan, al voerde ik uiteraard de selectie uit van uitsluitend 
schepen varend uit de Oostzee naar Amsterdam; hieronder kunnen zich 
trouwens ook schepen van vreemde vlag bevinden. 

Daamaast is de ongelijkheid tussen de verschillende cijfers der drie cate
gorieen onvermijdelijk door de jaarcaesuren. Schepen, die eind November 
of December van het ene jaar de Sonttol passeren, bereiken vaak pas Amster
dam in het volgende jaar. Ik moest in zulk geval hetzelfde schip in het cijfer 
van de Sonttoltabellen laten staan, en in de galjootsgelden en dispaches 
toch bij het volgend jaar voegen. Voor de dispaches kon ik dit verschil 
aanmerkelijk verkleinen door, in plaats van de datum van de uitspraak van 
de dispache, die vaak een of twee jaar later valt, de datum van aankomst 
van het schip te kiezen, zoals dat in het reisverslag van het schip is te vinden. 
De datum van inschrijving in de galjootsgeldregisters daarentegen valt 
gewoonlijk - dit bleek mij uit een vergelijking van vele dispaches met de 
gegevens in deze registers - vaak een of twee maanden en soms zelfs later 
na de aankomst van het schip. Dit maakt de kans op het verschil tussen de 
gegevens van Sonttol en galjootsgelden door de jaarcaesuur groter. Slechts 
gedeeltelijk wordt dit alles dan weer opgevangen ten eerste door het feit, 
dat dergelijke verschuivingen elk jaar plaatsvinden, en ten tweede omdat 
bovendien de echte seizoenvaart op de Oostzee 's zomers plaatsvindt (zie 
de Sonttoltabellen o.c. Tabel B 1 bIz. 272 e.v., hetzelfde feit valt direct op 
bij de galjootsgelden) en juist sterk verflauwt in de wintermaanden. 

Een andere bron voor ongelijkheid in deze vergelijking is gelegen in mijn 
bewerking van de galjootsgeldregisters. Ten eerste: de onvermijdelijke 
menselijke fouten van een onervaren teller en rekenaar. Telkens voelde ik 
sterk de behoefte aan een tel- en rekenmachine als controlemiddel op mijn 
tellingen. Voor werk als dit betekent het een aanmerkelijke tijdsbesparing 
ook, wanneer de archieven de beschikking zouden hebben over deze mecha
nismen. Ook een Hollerith-systeem vooreen zorgvuldiger bewerkingvan:de gal
jootsgeldregisters verdient nader onderzoek van de zijde der archief-kundigen. 

Een andere moeilijkheid school in de wijze, waarop de ontvangers (Willem 
Camper tot 1760, Johan de Coup daama) de gegevens van de galjoots
gelden aantekenden. De wijze van aanhalen van deze ontvangers kan in 
mijn bewerking fouten hebben doen ontstaan. Camper haalt b.v. aan op de 
volgende wijze: Andreas Rytter van Petersburg 

vandaar 
waarbij m.i. kennelijk Petersburg wordt aangehaald, Rytter, zelf woon
achtig in Petersburg, komt hierbij dus uit Petersburg. Johan de Coup gaat 
echter na 1765 tot een veel vlugger aanhaling over, door telkens aan te 
halen met sprongen, b.v.: Dirk de Boer van Workum 

van Dantzik 
Tade Hendrik van Edam 

van dito 
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hierbij is dus Danzig aangehaald, al geschiedde dat niet rechtstreeks. Maar 
moeilijker wordt het wanneer direct daarop weer b.v. voIgt: 

Christiaan Peter Dobrik van Stockholm 
van dito 

ik heb hierbij aangenomen, dat dit schip toch weer van Danzig komt. In 
hoeverre ik consequenter ben in systeem dan de ontvanger de Coup durf 
ik niet te zeggen. 

Een derde moeilijkheid vormde voor mij de geografische indeling van de 
vermelde plaatsnamen. De plaatsnaam Frederikshamn telde ik voortdurend 
bij Finland, hoewel er ook een haven is van dien naam in Denemarken. 
Enkele plaatsnamen waren moeilijk te begrijpen. Spelling of onbelangrijk
heid van de plaats maakten hetterugvinden soms moeilijk. Voor de spelling 
boodmijhetwerkvanDr. B. C. Damsteegt: "Nieuwe Spiegel der Zeevaart. 
Nederlandse namen op zeekaarten uit de 16e en 17e eeuw" (Amsterdam, 
1942) hulp. Voor het terugvinden van kleine onbekende Oostzeehavens gaf 
mij het register achterin de Sonttoltabeilen (o.c. bIz. 452 e.v.) vrijwel aile 
steun. Ook de aardrijkskundige woordenboeken van Joh. de Raei de Jonge 
(1710 3) en J. van Wijk Roelandszoon (7 dIn., 1820-1826) hielpen soms. 
Toch kon ik enkele plaatsen niet vinden b.v.: Sollebol (waarschijnlijk op 
weg naar Archangel, telkens vermeldin de dispaches, ikliet het buiten beschou
wing) Fonkziel, Norkesond, Cronsberg, Wittenhuise etc .. Wanneer ik 
aanwijzigingen vond, dat deze havenplaatsen tot het Oostzeegebied be
hoorden, deelde ik deze onbekenden in bij de algemene kolom "Oostzee". 
Het merkwaardige is, dat ik bij deze beperking tot het Oostzeegebied 
strenger te werk ben gegaan dan de galjootsgeldregisters; zo liet ik voor de 
telling uit de galjootsgelden achterwege de schepen komend van: Aalburg, 
Aarhuus, Flensburg, Helmstad en Varberg, deze plaatsen liggen net niet 
meer in het Oostzeegebied, voorbij de Sont. 

Behalve de kans op [outen die de huidige onderzoeker kan maken, zijn 
er onnauwkeurigheden in de authentieke stukken zelf, die een volledige 
identiciteit onder/ing in de weg staan. Reeds bij een vergelijking van dis
paches met de gegevens in de galjootsgeldregisters zijn de opgaven van 
hetzelfde schip op dezelfde reis afwijkend: soms staat als haven van af
vaart vermeld in de dispaches Pillau, in de gajootsgeldregisters Konings
bergen, Elbing of Danzig, Narwa of Riga. Dit zijn nog onnauwkeurigheden 
in de gegevens, omdat de beide vermelde havens dicht bij elkaar liggen. 
Wanneer nl. de schipper verschillende havens in de Oostzee aandoet alvorens 
de terugreis naar Nederland te aanvaarden, dan wordt weI eens in het ene 
stuk een andere haven vermeld dan in het tweede. De galjootsgeldregisters 
volstaan dan ook vaak met de vermelding "Oostzee"; voor enkele ladingen 
vond ik hiervan in de dispaches, waar, in de uitvoerige reisverslagen, eerder 
meerdere havens worden vermeld, de bevestiging. Ook de bewerker van de 
Sonttolregisters beklaagt zich over de varierende opgaven door de schippers 
op heen- en terugreis door de Sont, vooral wat betreft de opgave van hun 
woonplaats (O.c. bIz. XJD. 

De waarde van de Sonttoltabellen wordt in sterke mate beperkt, trouwens, 
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door het vraagstuk van de nationaliteit van het schip. De galjootsgeld
registers laten hierover geen twijfel. Dit galjootsgeld werd n.l. geheven 
aIleen van schepen, die de Nederlandse vlag voerden (zie van Brakel Oosterse 
Handel etc. o.c. bIz. 354 e.v.), terwijl in de Sonttolregisters de nationaliteit 
van het schip niet wordt aangegeven, doch slechts de woonplaats van de 
schipper. Dankzij de studie alweer van Mr. Dr. S. van Brakel: Schiffs
heimat und Schiffersheimat in den Sundzollregistem" (in Hansische Ge
schichtsbUitter Band XXI 1915 bIz. 211 e.v.) wordt dit alles duidelijk. Voor 
de Sonttolregisters was de nationaliteit van het schip van gering belang, die 
kon direct uit de zeebrief worden opgemaakt, de woonplaats van de 
schipper wordt daarom in de registers aangetekend om de vaak op elkaar 
gelijkende namen van de schippers uit elkaar te kunnen houden. Nu kan 
het nl. zeer weI voorkomen, dat Nederlandse schepen door vreemde schippers 
werden bevaren. In die gevallen nemen de Sonttoltabellen, omdat deze de 
nationaliteit van het schip slechts kunnen beoordelen naar de woonplaats 
van de schipper, deze schepen niet bij de Nederlandse schepen op. Voor de 
Nederlandse scheepvaart zijn zodoende de tabellen onvolledig. 

Om van de betekenis van deze onvolledigheid althans enigszins een beeld 
te krijgen, heb ik, voor enkele jaren, uit de galjootsgeldregisters die Neder
landse schepen geteld, waarop schippers uit niet-Nederlandse woonplaatsen 
voeren. Dit wit natuurlijk niet direct zeggen, dat deze perse zelf vreemde
tingen zijn, het is niet onmogelijk, dat vele Nederlandse schippers, die regel
matig op de Oostzee voeren, zich in een of andere Oostzeehaven vestigden 
(zie ook van Brakel: Schrlfsheimat etc. oc. bIz. 218 noot). Desalniettemin 
werden al de hieronder vermelde Nederlandse schepen, door schippers, 
woonachtig in den vreemde, bevaren ,in de tabellen niet onder Nederlandse 
schepen geteld. Het omgekeerde geval, dat schippers uit de Republiek op 
schepen voeren van een buitenlandse nationaliteit, is evenmin onwaarschijn
lijk, al durf ik te veronderstellen, dat dit in mindere mate misschien voor
kwam dan vreemde schippers op Nederlandse schepen. Naast elkaar leg 
ik hier nu: bet aantal vreemde schippers op Nederlandse scbepen, de totaal
som van Nederlandse schepen ook uit de galjootsgeldregisters met daar
naast de cijfers uit de Sonttoltabellen van de z.g. vreemde schepen die van 
de Sont naar Nederland voeren (Tabel II o.c. bIz. 173 e.v.) en de totaalsom 
uit dezelfde tabel. 

"Vreemde" Totaalsom "Vreemde" 
Jaar schippers G.g. schepen Totaalsom 
1735 110 642 263 900 
1740 270 1114 368 1615 
1745 81 481 110 664 
1750 274 898 315 1145 
1755 114 599 269 826 
1760 148 700 173 913 
1765 108 682 140 920 

Wij zien hierin een verrassende grote deelneIning van vreemde schippers 
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aan de Nederlandse scheepvaart, zo groot zelfs dat, in vergelijking met de 
totale scheepvaart uit de Oostzee op Nederland (en hierbij is dus niet na te 
gaan, wat er niet al onder "vreemde schippers" van Nederlandse schepen 
naar havens buiten Amsterdam en de Republiek voeren!), meer dan de 
helft van de schepen, in de Sonttoltabellen als niet Nederlandse aange
geven, in werkelijkheid weI van Nederlandse nationaliteit waren. Deze 
these wordt bevestigd, wanneer men nog nader de woonplaatsen van de 
schippers geografisch vergelijkt met de gegevens van de "vreemde" schepen 
in de tabellen: vooral wordenals woonplaatsen Stralsund, Danzig en Konings
bergen of de streken Sleeswijk-Hoistein, Oost-Friesland, Pommeren en 
Zweden genoemd in de galjootsgeldregisters; hetzelfde vindt men terug in 
de tabellen bij de "vreemde" schepen. 

Het is te betreuren voor de vele tijd en moeite, die aan dit alles werd 
besteed, dat in de Sonttoltabellen, ook nog na het verschijnen van het 
artikel van Dr. van Brakel, met dezelfde nadrukkelijkheid en ijver aandacht 
is besteed aan de woonplaats van de schipper. Bij een indeling naar landen 
was dit weliswaar onvermijdelijk, maar een nadere specificatie van b. v. Neder
land in tabel I in Holland, Zeeland en Friesland is tamelijk zinloos, dit zegt 
iets omtrent de schipper, weinig echter omtrent het domicilie vanhet schip of 
de nationaliteit. Ook de specificatie A, een zorgvuldig onderzoek naar het 
"domicilie" van de schepen, berust in werkelijkheid op de woonplaats van 
de schipper (Tabellen o.c. bIz. 210 e.v.). 

In zijn critiek op de Tabellen in het Tijdschrift voor Geschiedenis 1932 
biz. 194, overschat Dr. W. S. Unger deze tweede tabel; hij meent ten onrechte, 
dat men uit deze tabel iets te weten zou kunnen komen van de vaart op 
Amsterdam. Helaas, kan dit nu juist niet. De gegevens omtrent de te 
Amsterdam thuishorende schipper, waardoor Unger meent, dat de verhou
ding tot de Waterlandse schippers een nieuw licht krijgt, lijken mij van gering 
belang: reeds eerder was gebleken, dat veel schippers in de kleine dorpen 
van Holland, Friesland en de eilanden woonachtig waren; veel verandert de 
18e eeuw daaraan niet. Enkele doorsneden in de tabellen om de tien jaar 
zouden voldoende zijn geweest om dit te demonstreren. 

Ook de laatste onderzoeker Aksel Christensen in zijn artikel "Der 
handelsgeschichtliche Wert der Sundzollregister" (in Hansische Geschichts
blatter 1934 bIz. 28 e.v.) mist in de tabellen een indeling naar de havens van 
afvaart en geordend naar de havens van bestemming, en komt in zijn nieuwe 
werk "Dutch Trade in the Baltic about 1600" (Kopenhagen 1941) ook tot 
de conclusie, dat de kwestie van die "Heimathafen" op zijn minst dubieus is 
(biz. 60 e.v.). Sedert 1667 wordt in de Sonttolregisters ook de haven van 
bestemming vermeld. Helaas is hiervan voor de Sonttoltabellen te weinig ge
bruik gemaakt. De volledige handelsweg van haven tot haven is in de tabellen 
niet leesbaar. Dit zou slechts in de authentieke stukken zijn terug te vinden. 

Om aan al de hierbovengenoemde verschillen, moeilijkheden en bezwaren 
van de bronnen van vergelijking nu nog enigszins tegemoet te komen, yond 
ik als vierde materiaal voor ren part van het overzicht gegevens bij W. Vogel: 
"Beitrage zur Statistik der deutschen Seeschiffahrt im 17. und 18. Jahr-
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hundert. II. Danzig" (in Hansische Geschichtsblatter 1932 bIz. 78 e.v.). 
Vogel yond nl. voor 1739 en van 1741 af regelmatig wekelijkse lijsten van in
en uitvarende schepen van de haven Danzig in de krant "Niitzlichen Danzi
ger Erfahrungen" (a.w. bIz. 83 e.v.). Op het vraagstuk van nationaliteit of 
domicilie werpt dit materiaal geen licht. Voor onze vergelijking is van belang 
het cijfermateriaal van aile schepen, die van Dantzig uit op de Republiek 
varen. Van de Sonttoltabeilen verschillen deze cijfers in zoverre dus dat zij 
aIle schepen, die op de Republiek varen, vermelden, van de galjootsgelden, 
dat zij ook vreemde schepenopdeRepubliekvarendinhungetaIlen betrekken. 

Om de vergelijking niet nog meer te verzwaren laat ik tenslotte aan de 
lezer zelf over de scheepscijfers voor de Oostzeehavens, die Mr. W. F. H. 
Oldewelt in zijn artikel "De Scheepvaartstatistiek van Amsterdam in de 17e 
en 18e eeuw" (in: het 45e Jaarboek Amstelodamum 1953 biz. 114-151, 
vooral biz. 130-151) geeft voor dejaren 1734,1739,1741,1742, 1743,1744, 
1750, 1752, 1754 en 1755, te bekijken. Het zal hem dan opvaIlen, dat die 
cijfers vaak een behoorlijk stuk beneden die van de gegevens uit onze 
vergelijking blijven. De verklaring ligt in het feit, dat Oldewelt aIleen de 
cijfers voor deze jaren kan geven van de schepen, die via Tessel binnen
liepen; juist uit de Oostzee blijkbaar voeren vele scbepen via bet Vlie de 
Zuiderzee binnen. 

Bij dit ailes heb ik tot nu toe de betrouwbaarheid van de vier hier ver
geleken cijferreeksen niet ter sprake gebracht. De Sonttolregisters bezitten 
- het recente artikel van Aksel Christensen heeft dit zeer zorgvuldig onder
zocht en aangetoond, door vergelijkingen met gegevens van Stockholm, 
Danzig, Rostock en Lubeck -, een betrekkelijk grote betrouwbaarheid. 
Er bestond een sterke controle in de Sont, met zware bestraffing voor ont
duiking (Christensen a.w. bIz. 55 e. v.). Devaart door de Grote Belt komt voor 
Nederlandse schepen vrijwel niet voor (a.w. bIz. 66). Daarentegen zijn de 
goederenopgaven van de registers minder betrouwbaar (a.w. bIz. 108), 
wisselend ook al weer naar de wijze van controle en voorschriften en de 
tolvrijheid voor b.v. Zweden. Christensens wens, door hemzelf reeds ge
deeltelijk verwezenlijkt in later werk, dat vergelijking met archiefmateriaal 
uit Nederland voor het bepalen van de waarde van de Sonttolregisters 
nuttig zou zijn, kan door mij enigszins worden beantwoord voor de 18e 
eeuw, door de vergelijking met de galjootsgeldregisters en de dispaches. 

Om de betrouwbaarheid van de galjootsgeldregisters na te kunnen gaan. 
moet een omweg worden gemaakt. Want sedert 1704 werden de galjoots
gelden voor de Directie van Oostersche handel geind door de Ontvanger 
van de convooi- en licentgelden (zie hierover van Brakel: Directie Oostersche 
handel etc. bIz. 252/253). Waren deze gelden eenmaal in combinatie met 
de convooi- en licentgelden gernd, dan werden ze later over de verschillende 
Directies (ook die van de Noorse handel aanvankelijk, en van de Moscovi
sche handel, zie van Brakel: Handel op Rusland biz. 365) verdeeld. Hiertoe 
was een ambtenaar bij de Ontvanger namens de Directie gedelegeerd, die 
het aandeel van zijn Directie van Oostersche Handel bijhield en zorgdroeg 
voor de toewijzing van dit aandeel. Deze waren achtereenvolgens: Fran<;ois 



DE VONNISSEN IN AVERIJ GROSSE TE AMSTERDAM IN DE 18DE EEUW 95 

van Dregt 1704/05, Jan Steen 1705/10, Reynier Lieftinck 1710/25, Willem 
Camper 1725-60 en daarna Johan de Coup; de twee laatsten traden ook op 
voor de Directie van de Moscovische Handel. Zeer waarschijnlijk werden 
de posten voor het galjootsgeldregister overgeschreven uit een centraal 
register, wellicht het convooi- en licentsgeldregister zelf. Voor deze waar
schijnlijkheid pleiten: de regelmatige overschrijfhand in de galjootsgeld
registers; de late inschrijving van deze gelden terwijl de aankomst van het 
schip meestal vroeger plaats yond (zie hierv66r: bIz. 90); en overschrijf
fouten in de registers, die soms een schip komend uit Noorwegen aantekenen 
voor een galjootsgeld voor de Directie van de Oostersche Handel (soms zijn 
ze ook achteraf weer doorgehaald). In ieder geval is er een nauw verband 
met de convooi- en licentgelden: door dezelfde instantie en waarschijnlijk 
door rniddel van een register werden de gelden gemd. 

De galjootsgelden zelf te ontduiken lijkt op zichzelf weinig de moeite 
waard: een halve stuiver per last voor het schip, een hele stuiver (sedert 
1763: een halve) per last van het goed. Zodra echter hiermee ook de convooi
en licentgelden te maken hebben is ontduiking meer "lonend". Dr. J. C. 
Westermann in "Statistische gegevens over de handel van Amsterdam in de 
17e eeuw" (in: Tijdschrift voor Geschiedenis 1950 biz. 4/5) meent nu, dat 
deze convooi- en licentgelden veel zijn ontdoken, zelfs waren er bij de wet 
mogelijkheden van compositie opengelaten. Westermann schat de onnauw
keurigheid van de gegevens over de opbrengst van de convooi- en licent
gelden op rninstens 80 % van de werkelijke belastingwaarde der ingevoerde 
goederen. Prof. van Dillens schatting in zijn Naschrift op Westermanns 
artikel acht voor de 18e eeuw sluikerij tot op 50 % niet onwaarschijnlijk 
(a.w. biz. 16). Nu zal er echter wei meer ontduiking hebben plaatsgevonden 
bij de opgave van de hoeveelheid goederen dan bij die van het aantal schepen 
en hun grootte. Controle was daarbij gemakkelijker: de Admiraliteit had 
visitateurs en rapporteurs in Texel, en was eenmaal een schip bekend dan 
lag ook de grootte van zulk een schip, elke keer wanneer dit de Zuiderzee 
opvoer, vast. Maar rnisschien kwam er zelfs weI compositie voor, di~ een 
gehele reis van een schip oversloeg, aIlijkt dit minder waarschijnlijk. Voor 
de galjootsgeldregisters kunnen wij dus wei concluderen, dat, dankzij de 
dwangmacht en controle van de Admiraliteit, de betrouwbaarheid voor 
scheepsaantal en scheepsgrootte tamelijk groot is en slechts een gering 
percentage mogelijk niet vermeid wordt ten eerste door fouten bij het over
schrijven uit het centraal register, ten tweede door mogelijke ontduikingen 
of composities. 

Omtrent de andere twee cijferreeksen behoeft weinig te worden gezegd: 
de dispaches zijn zeer betrouwbaar (zie hierv66r biz. 80). Er is geen reden 
de betrouwbaarheid van de belangeloze berichtgeving in de courant van de 
Danziger scheepvaart in twijfel te trekken, hoogstens is er de kans van 
slordigheid. 

Bezien wij nu eindelijk, na dit vele voorbehoud, de resultaten van de 
vergelijking der scheepscijfers per jaar in Bijlage I opgesteld (tweebladig 
telkens naast elkaar te lezen). Allereerst de Sonttolregisters vergeleken met 
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de galjootsgeldregisters. Rier is toch weI de overeenkomst tussen beide 
treffend. De onderlinge verschillen zijn vooral verklaarbaar uit het feit, dat 
de Sonttolregisters aile westwaarts varende schepen vermelden, de galjoots
geldregisters slechts de schepen van de Oostzee naar Amsterdam. De getailen 
van de Sonttol zijn dus over het algemeen hoger dan de gaijootsgeldgegevens. 
De enkele keren, dlit het aantal schepen voor het galjootsgeld dat van de 
Sonttol overschrijdt (b.v. 1734, 1747 en 1750 in de totalen, herhaaldelijk 
plaatselijk), zijn te verklaren uit het feit, dat de Sonttoltabellen de Neder
landse schepen met vreemde schippers niet tellen. Overigens: de treffende 
overeenkomst ,waarin ook vrijwel aile kleinere en grotere fiuctuaties van de 
aantallen in elk jaar in beide reeksen worden gerefiecteerd, vergroot de 
betrouwbaarheid van beide registers, ook die van de galjootsgelden dus. 

Een tweede opvallend resultaat van de vergelijking is: het zeer grote 
aantal schepen dat nog steeds in deze periode van de Oostzee naar Amster
dam voer, een vrij klein deel naar andere havens in de Republiek, een lang
zaam groeiend deel naar het buitenland. Om dit nog te illustreren, kunnen 
wij voor enkele jaren de totaalsommen uit de galjootsgeldregisters en die 
uit Tabel I en II van de Sonttoltabellen naast elkaar Ieggen. Men dient daar 
alweer weI bij te bedenken, dat de getallen van de Sonttoltabellen aIleen de 
schepen weergeven, die bevaren worden door schippers met een Nederlandse 
woonplaats. Het werkelijke aantal schepen, dat de rest van Nederland of het 
buitenland van de Oostzee uit bevoer, ligt, laten we zeggen dus tussen 10 a 
25 % hoger (zie hierv66r bIz. 92/3), al weten we dat niet precies. Het hier 
volgende staatje is dus voor de Amsterdamse cijfers in verhouding tot de 
andere cijfers enigszins gefiatteerd: 

(Gaijootsgeldr.) (Sonttoltabel II) (Sonttoitabel I) 
Jaar naar Amsterdam Overig Nederland Buitenland 

1735 642 95 73 
1740 1114 133 83 
1745 481 55 55 
1750 898 - 85 (sic) 6 
1755 599 68 180 
1760 700 40 144 
1765 682 98 375 

In die buitenlandse schippers-kwestie zoek ik ook de reden van het con
stante treffende verschil tussen de schepen van Zweden, zoals in de Sont
toltabellen, en die, zoais in de galjootsgeldregisters geteld. Onderzoekt 
men dit even nader in de Iaatste registers, dan blijkt dat direct: vrijwel 
aile Nederlandse schepen die op Zweden voeren waren bemand met Zweedse 
schippers, althans schippers met een Zweedse woonplaats. 

De vergelijking met de Danziger cijfers van Vogel stelt enigszins teleur. 
Bedenkt men nl. dat hierin aile schepen die van Danzig naar Nederland 
voeren worden vermeld, dan is het verbazingwekkend, dat zo zelden de 
cijfers van Vogel boven die uit de Sonttolregisters liggen, deze tabeilen 
immers vermeldden aileen de Nederlandse schepen, dieo.a. uitDanzignaar 
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het Westen varen. Men kan er aileen voorzichtiglijk uit concluderen, dat het 
aantal vreemde schepen, dat uit Danzig naar de Republiek voer, vrijwel 
opwoog tegen dat aantal Nederlandse schepen, dat voorbij de Sont van 
Danzig uit naar het buitenland voer. Meer niet. 

WeI is aardig uit deze verschillende cijferreeksen nog eens te concluderen -
men kon dit al eerder in de Sonttoltabellen aIleen zien - , dat een partii!le 
reeks cijfers van b.v. de scheepvaartintensiteit op een bepaalde haven nog 
niets of weinig zegt van de totale scheepvaartintensiteit op de Oostzee. Er 
zijn verschuivingen jaar voor jaar, die zeer illustratiefhiervoor zijn: men ver
gelijke b.v. eens de hoge getallen van schepen uit Narwa varend in de jaren 
1730 en de plotselinge daling in 1756 en 1757; opvallend is ook het stijgend 
aantal schepen dat Stettin als haven van afvaart bezit (1738, '39 en 1769). 
Ik dUff dan ook niet, zelfs op grond van dit totale cijfermateriaal, direct iets 
te zeggen omtrent bloei of achteruitgang van handel en scheepvaart met op
gave van politieke en economische redenen b.v., zoals Vogel dit al doet voor 
de scheepvaaltcijfers van Danzig aIleen. 
• Voor een dergelijk synthetischer overzicht uit de bronnen dient men ook 
rekening te houden met de grootte van de schepen. Juist de galjootsgeld
registers kunnen daarover veel inlichtingen geven, omdat naar de lasten van 
schip en goed immers het geld werd berekend. Voor de Moscovische handel 
heeft Dr. van Brakel dan ook een statistiek gemaakt van het aantal schepen 
per jaar met een onderverdeling van de aantallen naar de grootte. Gezien de 
omvang van de gegevens van de Directie van den Oosterschen Handel heb ik 
dit slechts voor enkele jaren uit de galjootsgeldregisters gedaan: 

Scheepslasten: 
Jaar Totaal 1-50 51-100 101-150 151-200 200-
1735 642 175 226 146 90 1 
1740 1114 530 345 149 90 
1745 481 180 107 90 104 
1750 898 443 234 138 80 3 
1755 599 291 154 75 73 6 
1760 700 381 211 98 60 13 
1765 682 238 260 79 83 22 

Wij zien uit dit overzichtje - gelet op de beperktheid van dit materiaal 
is dit een voorzichtige conclusie -, dat de sterkste schommelingen in de 
aantallen van de schepen van het laagste volume (1-100 last) plaatsvinden, 
terwijl het aantal schepen boven de 100 last vrijwel constant blijft. Terwijl 
dan weer het groeiend aantal zeer grote schepen boven de 200 last de wat 
lage cijfers van het totaal naar boven trekt. Zou dit ook blijken uit de overige 
nog te verrichten tellingen, dan is de schommeling van handelsomzet en 
scheepvaart in de loop der jaren minder groot dan op het eerste gezicht bij 
de onverdeelde totaalcijfers van aIle schepen zou lijken. Optellingen van 
de totale aantallen lasten van goederen per jaar zouden misschien even
zeer een nieuw beeld kunnen geven. 

De kleinere schepen, - ik constateerde dat bij het tellen -, voeren vooral 
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op de havens in Pommeren en op Danzig en Koningsbergen, de echt grote 
schepen (boven de 150 last) bevoeren de havens Narwa en Riga en overig 
Lijf- en Estland, waarschijnlijk voor de volumineuze houtladingen. Enigszins 
wordt deze grootte van het schip ook gereflecteerd in de waarde van het 
schip - al teilen hier natuurlijk ook ouderdom, tuigage en bewapening (over 
het algemeen was dit een lichte bewapening op de Oostzeevaart)-, 
die in de dispaches is weergegeven. Door een vergelijking van deze dispaches 
met de gegevens van de galjootsgelden kunnen wij nu waarde en volume 
van het schip combineren: de schepen beneden 1511ast hebben een waarde 
varierend tussen 100 en 10.000 gulden, de schepen boven 150 last springen 
direct over naar 10.000 tot zelfs 30.000 toe (schepen uit Narwa). 

Zo als daarom in Bijlage I de cijfers er staan, blijft het nog te ruw en niet 
geheel bewerkt materiaal voor verdergaande conc1usies. Een ding bij dit 
ailes wordt zeer duidelijk: de vonnissen van averij grosse zijn voor een telling 
omtrent de scheepvaartintensiteit vrijwel onbruikbaar. In de cijfers ziet men 
dit direct: zo af en toe een lading, weI aardig verspreid over aile havens van 
afvaart, maar meer toch niet. 

Toch mag men daarmee de gemaakte vergelijking niet geheel als waarde
loos zien. Telkens reeds, bij mijn onderzoek naar de waarde van de andere 
gegevens omtrent galjootsgeld en Sonttol, maakte ik gebruik van de dispaches 
om steekproeven te doen. Zo trofmij ook b.v. bij de gebruikmaking van de 
dispaches, dat de handel uit Kopenhagen in de Sonttolregisters of galjoots
geldregisters in onze vergelijking niet voorkomt, terwijl in de dispaches een 
in de verhouding tot de overige cijfers respectabel aantalladingen uit Kopen
hagen is te vinden (16 in het totaal van 1731-1770). Ik kan hiervoor slechts 
ren verklaring vinden: de handel Kopenhagen-Amsterdam werd gevoerd 
weI door Nederlandse inladers (zie hieronder) maar op vreemde schepen 
(d.w.z. onder vreemde vlag, de woonplaats van den schipper doet hier niet 
ter zake). Negatief yond ik deze veronderstelling bevestigd door het feit, 
dat ik in de galjootsgeldregisters geen schepen yond, die in naam van schip 
of schipper overeenstemden met die van deze schepen uit Kopenhagen. 
Dit ailes is te meer waarschijnlijk, omdat juist uit Kopenhagen typische 
monopoliegoederen werden uitgevoerd (thee van de Deense Compagnie, 
I1slandse sokken en wanten). 

En hiermee is de vergelijking van de drie bronnen niet uitgeput. Reeds 
noemde ik de mogelijkheid van een telling uit de galjootsgeldregisters van 
de lasten der schepen en van het goed per jaar, en wees ik op het feit, dat 
uit de authentieke Sonttolregisters de schepen uit de Oostzee varend met 
bestemming Amsterdam te vinden zouden zijn. En er is nog veel meer. Ik 
denk b.v. aan de seizoenenvaart, de lasten van goederen en schepen verdeeld 
naar de Oostzeehavens van afvaart, de hoeveelheid vaarten van een schip per 
jaar, de duur van het gebruik van ren schip van jaar op jaar te volgen etc. 

Maar tot slot van deze van uitvoerig commentaar voorziene vergelijking, 
dient men te bedenken, dat de scheepvaart op de Oostzee zeker niet alles 
zegt over de handel van Amsterdam op de Oostzee; geen van deze 
bronnen - de enkele dispache uitgezonderd - zeggen iets over de interne 
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scheepvaart op de Oostzee zelf, of over de landhandel die via Zweden of 
Denemarken en Duitsland de Sonttol ontweek en toch de Republiek be
reikte. Terecht waarschuwt Christensen hiertegen wanneer mende Sonttol
registers gebruikt (o.c. bIz. 136 e.v.). 

De inladers. Wat de gegevens aangaat in de dispaches over de inladers, 
deze zijn voor het Oostzeegebied uniek. Het is uiteraard alweer uit deze 
inladers een min of meer toevaIlige keuze, absolute gegevens zijn er niet te 
vinden. Maar de resultaten van een nadere bewerking van de bronnen zijn 
toch genoeg de moeite lonend. Bij de alfabetische registratie van de namen 
der inladers voor de handel op de Oostzee van 1700-1770 kon ik een register 
samensteIlen van bijna 2000 namen of naamcombinaties. Uit dit register 
heb ik nu in Bijlage 2 aIle inladers weergegeven, die meer dan twee maal in 
de dispaches voorkomen. Dit blijken alweer een groot aantal te zijn: 498 
namen of naamcombinaties, w.o. ruim 100 tien of meer malen, komen in 
de dispaches voor. 

De periodes, die ik achter de namen en het aantalladingen in de Bijlage 2 
heb aangetekend, zijn gebaseerd op het eerste en laatste jaar, waarin de 
inlader in een vonnis van averij grosse voorkomt. WeI dient men hierbij 
zich te hoeden voor al te snelle conclusies, want 1· de datum van het vonnis 
valt altijd later, - vaak ren of meer jaren -, dan het werkelijke ogenblik 
van inlading. Alleen al dus door deze datering moet men met verschuivingen 
rekening houden: de werkelijke inlading yond bij het eerste jaartal vaak 
vroeger plaats, terwijl deze ook al weer vroeger dan het laatste jaartal ten 
laatsten male plaatsvond; 2" de dispaches geven een onvolledig beeld, zij 
laten aIleen zien dat binnen die periode de naam van de inlader in ieder geval 
bij inlading werd gebruikt: dat is waarschijnlijk ook eerder en ook later dan 
deze jaartaIlen vaak voorgekomen, zonder dat toen toevallig een averij 
grosse optrad, die in de Kamer van Amsterdam moest worden gedispa
cheerd; 3" ook de naam van den inlader wil niet zeggen, dat al tijd degene 
van dien naam zelf de inlader is geweest, - al zal ik voor het gemak in
lader en naam steeds in het hierachtervolgende laten samenvallen -, het 
kan altijd, of op den duur is dat zo geworden, de firma- handelsnaam zijn, 
waaronder een inlader van andere naam handeldreef. Soms wordt dit ook 
inderdaad als zodanig weergegeven door b.v. Jan Clemens en Zoon of Wed. 
Pieter de Vries. Soms ziet men deze "Weduwe" of "Zoon" plotseling in de 
dispaches opduiken, een voorzichtige conclusie tot hetzij de dood van den 
echtgenoot hetzij het volwassen-worden van den zoon ligt hier voor de hand. 
Omgekeerd kan het ook voorkomen, dat inladers van een naam verschillend 
worden opgegeven, hetgeen de indruk wekt alsof er twee inladers zijn, iets 
dergelijks zou b.v. het geval kunnen zijn bij Hope & Co ener en Thomas & 
Adriaan Hope anderzijds. Voor elke inlader afzonderlijk zou dit een ander, 
geheel apart onderzoek, buiten de dispaches om, verdienen. Juist in dit op
zicht zou dan het dispachemateriaal meer als controlemiddel kunnen fun
geren, niet omgekeerd; 4· het slotjaartal van iedere periode is bovendien 
nog willekeurig, omdat ik bij de registratie niet verder ben gekomen dan 
tot 1770. Het is dus heel weI mogelijk, dat vele inladers, - vooral inladers, 
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die nog het laatst voorkomen in een dispache na 1760 -, ook n a 1770 
in de dispaches optreden, ik kon dit uiteraard niet in mijn Bijlage weergeven. 
Ten overvloede wijs ik er hierbij nog op, dat het altijd weer aileen het Oost
zeegebied betreft, in andere dispaches van scheepsladingen op andere streken 
in de wereld zuilen vaak dezelfde inladersnamen in dezelfde periode worden 
genoemd. Hoe verder dus de registratie zou vorderen, hoe beter en hoe meer 
bepaalde inladers "uit de verf" zuilen komen. 

Mij interesseerde vervolgens in verband met de algemene betekenis van 
de dispaches, in hoeverre de inladers al of niet in Amsterdam woonachtig 
waren, omdat irnmers de Amsterdamse Kamer de dispaches opstelde. Met 
de hulp van de publicatie van Mr. W. F. H. Oldewelt: Het Kohier voor 
Personele Quotisatie van Amsterdam van 1742 (2 delen, Amsterdam, 1945) 
kon ik vele Amsterdamse burgers terugvinden. Als aanvullend materiaal 
kon ik daarnaast gebruiken de door van Brakel in de Bijlage genoemde 
(zie Oostersche Handel oc. bIz. 358 e.v.) oprichters en deelnemers van de 
Directie van Oostersche Handel, vooral van het jaar 1700; en tenslotte een 
zeldzaam Naamregister (d.i. adresboekje) van Amsterdamse Kooplieden van 
1766, dat zich op de Econornisch-Historische Bibliotheek bevindt. Met dank
baarheid kan ik bovendien hier vermelden de grote hulp van de Heer S. Hart, 
die rnij op het Gemeentearchief o.a. op weg hielp om de inladers te vinden, 
die, wonend in Broek in Waterland, van Amsterdam uit (waar zij ook vaak 
pakbuizen bezaten) handel dreven (de families Mars, Pater, Ploeger en 
Verlaan). Zo kon ik, - met uitzondering dan voor de tussenperiode van on
geveer 1710 tot 1735 -, een groot aantal, ik durf te zeggen: bijna aile, 
namen thuisbrengen van inladers, die inderdaad in Amsterdam of omstreken 
woonachtig waren. Ik heb die inladers, waarvan ik niet zeker te weten kon 
komen of zij in Amsterdam woonachtig waren in Bijlage II aangeduid met 
een sterretje; bevrachters woonachtig in Broek in Waterland met een B. 

Het resultaat beantwoordde rnijn verwachting: op een aantal van 498 
zijn er dus met zekerheid 412 Amsterdamse inladers. Ik kan hieruit conclu
deren, dat voor de keuze tot het dispacheren in de Amsterdamse Kamer voor 
den schippers 66k een reden moet zijn geweest, dat de meeste inladers in 
de stad van deze Kamer woonden en zo het beste tot een bijdrage onder het 
gezag van eigen Kamer konden worden gedwongen. Voor de historicus is 
bovendien van belang dat menjuist inderdaad van de Amsterdamse handel op 
verschillende gebieden uit de dispaches een beeld kan krijgen. 

Het leek rnij, ter illustratie van het materiaal, ook interessant eens na te 
gaan of de handel in de 18e eeuw zich reeds enigermate had gespecialiseerd 
hetzij doordat de inlader zich richtte op een speciale haven, hetzij op de 
koop of verkoop van een bizonder goed. De meeste kans voor nadere con
clusies ten deze bood een onderzoek bij de inladers, die het meest voorkomen 
in de dispaches. Van de 103 inladers, die tien of meer keren in de dispaches 
voorkomen, heb ik daarom nader onderzocht de handel op bepaalde 
Oostzeehavens, om vervolgens enkele steekproeven te nemen van enkele 
inladers in het bizonder op hun handel in goed (en waarde). 

Voor de handel op de Oostzeehavens kwam ik tot het hierondervolgende 
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resuItaat. Wanneer de streek- of plaatsnaam zonder meer wordt vermeld, 
duidt dit op de ladingen komende van die haven, de afkorting n., vooraf
gaand aan de naam van de haven of streek, duidt op de ladingen gaande 
naar die haven. De afkortingen en indeling van streken en namen volgen op
nieuw de methode, zoals die hierboven op bIz. 88/9 werd weergegeven. Men 
bedenke tenslotte, dat een - gewoonlijk kleiner - deel van de ladingen 
niet komt van of gaat naar de haven Amsterdam. Het zou te ver voeren ook 
dit nog nader te speeificeren in het onderstaand overzieht. 

1. Aalst, Hendrik & Aarnold van: 1 Riga, 1 n. Lijfl, 11 Petersb., 4 n. 
Petersb., 1 Stoekh. 

2. Aalst, Hendrik Balthazar van: 7 Petersb., 2 Zwed. 
3. Albregts, J. F.: 1 Meek, 1 Kon.b., 1 O-Pruis, 1 n. Riga, 1 Petersb, 

3 Stoekh, 5 n. Stoekh, 3 Zwed, 1 n. Zwed. 
4. Almonde, P. van: 12 Danz, 1 Kon.b. 
5. Amstel, A. Ploos v.: 2 Danz., 2 n. Danz., 6 Kon.b. 
6. Beltgens, F.: 3 Danz, 2 n. Danz. 2 Kon.b, 1 O-Pruis, 2 Petersb., 2 n. 

Petersb. 
7. Beltgens, P. & F.: 3 Kon.b., 4 O-Pruis, 1 Kurl, 1 Lijfl, 3 Petersb, 

1 n. Petersb. 
8. Bergh, E. A. v.d.: 42 Danz, 5 n. Danz, 6 Kon.b, 5 O-Pruis, 1 Riga, 

1 Finl. 
9. Beuningen, Wed. Hendrik van: 5 Danz., 2 Kon.b, 1 O-Pruis, 5 Denem. 

10. Beuningen, Herman: 14 Danz, 1 n. Danz, 5 Kon,b., 1 O-Pruis, 
3 Denem. 

11. Blanekenhagen, H: 2 Danz., 2 Kon. b, 2 Lijfl, 4 Riga. 
12. Blanekenhagen, H. & W.: 1 Kon.b., 2 O-Pruis, 4 Riga, 4 Petersb, 

1 Finl, 1 n. Finl., 1 n. Oostz. 
13. Bok, Pieter: 1 Petersb, 1 Stoekh., 6 Zwed, 3 n. Zwed, 1 n. Oostz. 
14. Brandts, Quirijn: 1 Stoekh, 7 Zwed, 2 n. Zwed. 
15. Brienen, W. van: 9 Danz, 8 Kon.b, 5 O-Pruis, 2 KurI, 11 Riga, 

1 Narwa, 3 Petersb, 5 Denem. 
16. Cappelen, Coenraad: 1 Meek, 2 Kon.b, 20-Pruis, 1 Riga, 1 Narwa, 

3 Petersb, 2 Finl. 
17. Brants, Christoffel: 1 Kon. b, 1 O-Pruis, 5 Riga, 2 Petersb, 1 n. Denem. 
18. Chitty & Fils: 3 Kon.b, 1 Petersb, 4 Stoekh, 1 n. Oostz. 
19. Christoffers, Gebr: 1 Meek, 1 Narwa, 1 Petersb, 10 Finl, 1 n. Finl, 

9 Stoekh, 3 Zwed, 1 n. Zwed. 
20. Christoffers, Coenraat & Soon: 1 Danz, 2 Finl, 2 n. Finl, 1 n. Stoekh, 

3 Zwed, 2 n. Zwed. 
21. Christoffers, Wed: 4 Finl, 1 Stoekh, 2 n. Stoekh, 2 Zwed, 3 n. Zwed. 
22. Clemens, Jan: 42 Danz, 5 n. Danz, 6 Kon.b, 1 Riga, 6 Denem. 
23. Clerq, J. de: I Kon.b, 1 O-Pruis, 1 n. Kurl, 1 Riga, 14 Stoekh, 2 n. 

Stoekh, 2 Zwed. 
24. Clerq, P. de: 14 Danz, 4 Kon.b, 4 Riga, 2 Stoekh. 
25. Clifford, G.: 3 Danz, 1 n. Danz, 1 Kon.b, 17 Petersb, 5 n. Petersb, 

3 Stoekh. 
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26. Couwenhoven, Hendrik: 1 Danz, 4 Riga, 2 Petersb, 1 n. Petersb, 
1 Oostz. 

27. Couwenhoven, G. van: 2 Kon.b, 3 O-Pruis, 2 Riga. 1 Petersb, 3 n. 
Petersb, 1 n. D3nem. 

28. Croonenburg, Pieter van: 2 Kon.b, 1 O-Pruis, 10 Riga. 
29. Crop, Jan Anthony: 1 O-Pruis, 1 n. O-Pruis, 1 Riga, 1 n. Riga, 2 

Petersb, 3 n. Petersb. 
30. Dekker, Dekker Kooker &: 10 Danz, 2 Kon.b. 
31. Drogenhorst, Johannes: 4 Danz, 2 n. Danz, 10 Kon.b, 6 O-Pruis, 

1 KurI, 3 Riga. 
32. Dull, J : 2 n. Danz, 1 n. Lijfl, 1 Stockh, 1 n. Zwed, 5 Denem. 
33. Eik Joostz., J. van: 6 Danz, 1 Kon.b, 1 O-Pruis, 1 KurI, 5 Riga 

2 n. Petersb. 
34. Fraser, J.: 1 Danz, 1 Kon.b, 12 Riga, 1 Narwa, 3 Petersb. 
35. Goede, Comelis: 9 Danz, 2 Kon.b, 6 Denem. 
36. Graspert, J.: 1 Danz, 3 Kon.b, 1 n. Kon.b, 6 O-Pruis, 2 n. KurI, 

7 Riga, 1 n. Riga, 1 n. Petersb. 
37. Grill, A. & J.: 3 n. Danz, 20 Stockh, 1 n. Stockh, 2 Zwed, 3 n. Zwed. 

1 Denem. 
38. Gijsen, Ph. A. v.d.: 4 Danz, 18 Kon.b, 6 O-Pruis, 1 n. O-Pruis, 

2 Riga, 1 Fin!, 2 Denem. 
39. Haan, H. de: 1 Danz, 4 Kon.b, 2n.Kon.b,20-Pruis, IStockh, 1 Zwed. 
40. Hasselgreen, J. & c.: 2 n. Danz, 1 KurI, 1 n. Kurl, 1 Kon.b, 1 Petersb, 

5 Stockh, 2 n. Stockh, 1 Zwed, 2 n. Zwed. 
41. Hoorens, D. Czn.: 7 Danz, 1 W-Pruis, 5 Kon.b, 1 O-Pruis, 1 Petersb, 

1 Denem. 
42. Hope & Comp. : 1 Danz, 1 Kon.b, 1 Riga, 1 Narwa, 7 Petersb, 2 n. 

Petersb, 2 Stockh, 1 Zwed, 2 Denem. 
43. Hope, Thomas & Adr.: 3 Stett, 3 Danz, 1 n. Danz, 1 n. Kuri, 8 Riga, 

21 Petersb, 3 n. Petersb, 1 Lijfi, 2 Fin!, 8 Stockh, 3 Zwed, 2 n. Zwed. 
2 Denem. 

44. Homeer, J. & 0.: 1 Kon.b, 1 Stockh, 1 n. Stockh, 5 Zwed, 5 n. Zwed. 
45. Hovy, L.: 1 Kurl, 2 Riga, 19 Petersb, 1 n. Petersb, 1 Denem. 
46. Jever, Volkert van: 20 Petersb, 3 n. Petersb. 
47. Karsseboom, C.: 7 Danz, 1 n. Danz, 2 Kon.b, 6 Petersb, 2 n. Petersb, 

1 Denem. 
48. Kessel, Pieter van: 7 Kon.b, 20-Pruis, 1 Riga, 1 Stockh. 
49. Kohl, N. : 3 Danz, 1 Stett, 1 Kon.b, 1 KurI, 1 Riga, 1 Finl, 2 Stockh, 

1 Zwed, 1 n. Zwed. 
50. Laer, D . v. Gent & W. v.: 3 Danz, 2 Kon.b, 3 Riga, 2 Denem. 
51. Larwood & Z, J.: 2 Danz, 2 n. Danz, 1 Kon.b, 1 O-Pruis, 1 Riga, 

2 n. Riga, 2 n. Petersb, 1 n. Oostz. 
52. Lingen & Zoon, Jan v.: 14 Danz, 1 Kon.b. 
53. Lups Jz, L. Hovy &: 1 n. KurI, 2 Riga, 1 n. Riga, 20 Petersb, 6 n. 

Petersb. 
54. Marchant,Carel: 4 Danz, 1 n. Danz, 8 Kon.b, 1 Riga. 
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55. Marek, Gebr. Th. & D .: 1 n. Meek, 2 Danz, 3 n. Danz, 3 Kon.b, 
2 O-Pruis, 1 n. KurI, 1 Riga, 1 n. Stoekh. 2 Denem. 

56. Mars, Corn. Gerritsen: 4 Danz, 1 n. Danz, 11 Kon. b, 30-Pruis, 1 Riga. 
57. Mars, Gerrit Martense: 10 Danz, 2 n. Danz, 1 O-Pruis, 3 Riga. 
58. Maten, Adriaan : 1 Danz, 1 O-Pruis, 1 n. KurI., 7 Riga. 
59. Maten, Cornelis: 1 Danz, 9 Riga, 1 Oostz. 
60. Mauriek, W. van : 11 Danz, 5 Kon.b, 3 O-Pruis, 8 Riga, 2 Petersb, 

1 Stoekh. 
61. Meyringh, J. H .: 6 Petersb, 2 n. Petersb, 1 Stoekh, 1 Zwed. 
62. Muylman & Zoonen : 1 Danz, 2 Kon.b, 4 Riga, 10 Petersb, 4 n. 

Petersb, 1 Finl, 12 Stoekh, 1 Zwed, 1 Denem. 
63. Muysken, Jan: 2 n. Pomm, 4 n. Danz, 4 Kon.b, 1 n. Kurl, 2 n. Petersb, 

1 n. Finl, 2 Denem. 
64. Neufville, Gebroeders de : 5 Danz, 1 Kon.b, 2 Petersb, 3 Denem. 
65. Obry, Broeders des: 15 Danz, 9 Kon.b, 20-Pruis. 
66. Oortman, Wed. Dreyer &: 1 n. Danz, 1 Riga, 1 Petersb, 1 Finl, 3 n. 

Finl, 3 Denem. 1 n. Denem. 
67. Ouderkerk, F. & J. van: 8 Petersb, 3 n. Petersb, 1 Riga. 
68. Oudermeulen, C. van: 10 Danz, 5 Kon.b, 1 O-Pruis, 2 Petersb. 
69. Pater, Dirk & Gerrit : 9 Danz, 1 Kon, b. 1 Oostz. 
70. Pater, G . C. & Corn. : 16 Danz, 3 n. Danz, 1 O-Pruis, 3 Riga. 
71. Pels, Andries: 1 Danz, 1 n. Danz, 1 O-Pruis, 2 Riga, 33 Petersb, 5 n. 

Petersb, 3 Stoekh. 
72. Poorten, Jos. v.d.: 1 n. Meck, 2 Stett, 1 n. Stett, 3 Danz, 1 n. Pomm. 

1 n. Danz, 3 Riga, 1 n. Lijfl, 1 Petersb, 1 Stockh, 2 Zwed. 
73. Pott, Sprengel &: 1 Stett, 4 Danz, 1 n. Danz, 1 O-Pruis, 2 Kon.b, 

1 Lijfl. 
74. Rover, Gerard : 3 Danz, 1 W-Pruis, 2 Kon,b, 5 Denem. 
75. Rydenius, P.: 3 Riga, 1 n. Riga, 3 Narwa, 1 Lijff, 1 n. Lijff, 1 Petersb, 

1 n. Oostz. 
76. Schaaff, Jac. v.d.: 1 Kon.b, 7 Riga, 1 n. Lijfl, 31 Petersb, 6 n. Petersb, 

2 Denem. 
77. Scheerenbergh, Jan: 1 Stett, 1 n. Danz, 9 Petersb, 4 n . Petersb, 

Stockh, 1 Denem. 
78. Scholten, B. : 9 Danz, 2 n. Danz, 5 Kon.b, 2 O-Pruis. 
79. Schroder, D. van Tietsen & H.: 1 Danz, 1 Kon.b, 7 Riga, 1 n. Finl, 

1 Stockh, 1 Zwed, 1 n. Oostz. 
80. Schues, Jac.: 1 Stett, 1 n. Stett, 14 Petersb, 4 n. Petersb. 
81. Smith, Died.: 2 Stett, 1 Danz, 4 n. Danz. 1 Petersb, 1 n. Petersb, 

2 Denem. 
82. Son, Jan & Seger van: 3 Kon.b, 10 Danz, 1 Riga. 
83. Son, Seger v. : 9 Danz, 1 n. Danz, 1 Riga, 1 Stoekh. 
84. Son, Thomas van : 6 Danz, 2 n. Danz, 5 Kon.b, 1 Riga, 2 Denem. 
85. Son, Th. & J. & S. van :8 Danz, 3 O-Pruis, 7 Kon,b, 1 Riga. 
86. Sprengel, Chr.: 1 n. Meck, 8 Danz, 4 n. Danz, 4 Kon.b, 3 O-Pruis, 

1 Stockh. 
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87. Staets, Isack: 6 Danz, 4 Denem. 
88. Storm, Pieter: 10 Danz, 1 n. Danz, 2 Kon,b, 1 n. Petersb, 1 Denem. 
89. Staelman, H.: 7 Danz, 5 Kon.b, 2 Riga, 1 Denem. 
90. Tarelinck, J. & Chr.: 10 Danz, 5 n. Danz, 1 Kon.b, 2 O-Pruis, 2 Riga, 

1 Narwa. 
91. Tarelinck, J. P. H. & Abr. van: 6 Danz, 5 Kon.b, 1 Riga. • 
92. Timmerman, Wed. A. & J. : 2 Riga, 1 n. Riga, 6 Petersb, 3 n. Petersb, 

1 n. Denem. 
93. Veer, C. Abrahams de: 7 Danz, 3 n. Danz, 1 Kon.b, 1 Zwed, 1 Denem' 
94. Vergee1, Joannes: 1 Danz, 1 Riga, 1 n. Lijfl, 2 n. Fin!, 3 n. Stockh, 

5 Zwed, 3 n. Zwed. 
95. Verlaan, Corn. & J.: 1 Danz, 1 Kon.b, 2 O-Pruis, 6 Riga, 6 Petersb. 
96. Verlaen & Soonen, Jan: 15 Danz, 2 n. Danz, 5 Kon.b, 1 O-Pruis, 

8 Riga, 1 Petersb. 
97. Vollenhoven, J. & D. van: 9 Danz, 1 W-Pruis, 2 Kon.b, 20-Pruis, 

12 Riga, 1 n. Riga, 1 n. Stett. 
98. Voogd, Nedermeyer &: 1 Danz, 1 n. Danz, 2 Petersb, 4 n. Petersb, 

5 Finl. 
99. Vos, Jacobus de: 11 Danz. 

100. Vries, Pieter de: 14 Danz, 3 n. Danz, 1 W-Pruis, 7 Kon.b, 20-Pruis. 
Vries, Wed. P. de: 8 Danz., 1 Kon.b, 1 O-Pruis, 2 Petersb. 

101. Wesling & Zoon, Daniel: 1 Danz, 3 Riga, 1 n. Riga, 1 Petersb, 4 
Denem. 

102. Wilkens, Hendrik: 5 Riga, 4 Petersb, 1 n. Petersb, 1 Stockh. 
103. Willinck, Hendrick: 1 Stett, 4 Danz, 3 Kon.b, 1 O-Pruis, 2 Riga. 

Globaal gezien, treft in dit bovenstaand overzicht de geringe specialisatie 
op een bepaalde haven of streek. Neemt men ruwweg deze differentiatie aan 
van het Oostzeegebied: Kopenhagen, Duitse havens, Pruissen (w.o. Danzig 
en Koningsbergen), Lijf- en Estland, Petersburg, Finland en Zweden, dan 
zijn er inderdaad weI enkele inladers, die zich vooral op een dezer regionen 
concentreren, maar het blijven uitzonderingen. 

Voor een veertiental inladers, opzettelijk door mij gekozen uit z.g. haven
gespecialiseerde en opvallend veelzijdige, "grote" en "kleine" (slechts te 
beoordelen naar de, toevallige, al of Diet veelvuldigheid van deze in de 
dispaches) inladers, in zo groot mogelijke verscheidenheid dus, heb ik 
als steekproef de ladingen en detail opgezocht en hieronder weergegeven. 
Ik voIg hierbij zo kort, maar zo getrouw mogelijk de gegevens uit de dispaches 
zelf: aIs jaartal koos ik nu, anders dan bij mijn voorgaande datering bij 
de algemene lijst van inladers, het jaar van de reis zelf, naar het jaar van de 
aankomst in de haven van bestemming. Wanneer slechts een haven van 
afvaart of bestemming wordt genoemd, is de andere haven: Amsterdam. Bij 
wijze van curiositeit plaats ik achter het soort goed ook de waarde, zoals die 
door de Commissarissen is geschat (waarbij dus goud en zilver, gemunt en 
ongemunt, op de helft van de waarde). De waarde van het goed zegt weI iets 
van de omvang van de lading iedere keer, maar men houde rekening met het 
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feit, dat beschadiging de waardering van het goed, vaak ongemeld, drukt, 
bovendien ontbreekt vaak een aangeven van de hoeveelheid van het goed. 
Conclusies voor elke inlader apart of argumentatie van mijn speciale keuze 
laat ik verder achterwege. Ret blijft uit de toevallige bron van de dispaches 
weer een willekeurige, toevallige keuze, die door elke onderzoeker, met behulp 
van het door mij nu vervaardigde register, gemakkelijk kan worden uitge
breid tot tenslotte aIle 1973 inladers toe. 

1. Bergh, Egbert & Anthonie van der 
1724 10 vaten asch, 6 sakken wolle 
id. 20 lasten rogge, 4 sakken wol 
1725 30 lasten garst 
1726 50 lasten rogge 
1729 50 lasten tarwe 
1731 28 lasten rogge 
id. 6 pakjes linnen 
1733 1 lading hout 
1734 30 lasten rogge 
1737 400 huyden, 269 rollen pools doek 
1738 15 L tarwe, 6 kasjes linnen 
id. diversen 
1739 127 last beschadigde tarwe 
1741 diverse goederen 
1743 L 45 rogge 
id. 30 last tarwe, 20 last rogge 
1746 3 vaten weedasch 
id. diversen 
id. 2 cassen linnen 
1747 25 last tarwe 
1748 30 last rogge 
id. 59 L rogge 
1749 58 last tarwe & 45 rogge 
1752 66.12 last tarwe, L 44.2 rogge 
id. tarwe en rogge 
1753 80 lasten rogge, 30 lasten tarwe 
id. 34.2.3. rogge L 59.22 besch. tarwe 
id. 25 lasten tarwe nat en beschadigd 
1754 44 vaten asch 
id. 50 lasten rogge 
1755 100 ton lijnzaad, 4! bosjes tors, 3 rol 

zeildoek 
1755 2 vaatjes suiker 
1757 42 lasten tarwe 
id. 20 lasten rogge (besch.?) 
1759 40 last tarwe 
1760 27 last tarwe 
1758 baleinen, suiker, tabak, bioembollen 
1760 22 vaten tabak 
id. 40 last tarwe, 30 last rogge 
id. 18 last tarwe 
id. 40 last tarwe, 30 last rogge 
1761 30 last rogge 
id. 25 last rogge, 2 vaten grof linnen 
id. 40 last rogge, 24 last tarwe 
id. 7 vaten weedasch 
id. 60 lasten rogge, 25 lasten tarwe 

1750.- van Danzig 
2400.- id. 
1300.- id. 
2800.- id. 
5500.- id. 
1600.- id. 
850.- van Petersburg 

2300.- van Danzig naar Narwa 
1300.- van Koningsbergen 
1950.- van Danzig 
1400.- van Pillau 
3425.- van Danzig 

10200.- id. 
6150.- van Danzig 
2100.- v. id. 
4275.- id. 
300.- van Pillau 

1400.- van Danzig 
325.- van Danzig 

2650.- id. 
2000.- id. 
4000.- id. 
8000.- id. 
7825.- id. 
7450.- id. 
9275.- id. 
6400.- id. 
1200.- id. 
1850.- van Pillau 
2900.- van Danzig 
1875.- van Riga 

300.- naar Danzig 
6500.- van Danzig 
825.- van Pillau 

4200.- van Danzig 
2500.- id. 
5850.- naar Danzig 
1050.- id. 
6000.- van Danzig 
1700.- id. 
6000.- id. 
1600.- id. 
1825.- van Koningsbergen 
6900.- van Danzig 
250.- id. 

5000.- id. 
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1761 
1760 
1761 
1762 
1763 
id. 
1764 
1764 
id. 
1765 
id. 
id. 
id. 
1739 
id. 

27 last rogge, tarwe en lijnzaad 
tabak, suiker, notenmuskaat, candij 
voor C. August Moller: broodsuyker 
2 cassen !innen 
30 1asten tarwe 
16 bonden hennep 
30 sakken wolle 
1 sak wol 
11 klijne sakjes woll 
12 sakjes woll 
65 last rogge 
12 sakjes woll 
24 last lijnzaad 
72 2/5 lasten tarwe 
3 pakken grof !innen 

2. Bok, Pieter 

1600.- van Koningsbergen 
3675.- naar Helsingor ~n Danzig 
600.- van Hamburg naar Danzig 
550.- van Pillau 

3600.- van Danzig 
600.- van Koningsbergen 

2000.- van Danzig 
100.- van Koningsbergen 
625.- van Danzig 
725.- id. 

4000.- van Koningsbergen 
825.- van Danzig 

2400.- van Koningsbergen 
10800.- van Danzig 

800.- van Koningsbergen 

1717 10 vaten & 5 kisten tabak 1450.- naar Oostzee 
1724 20 talk of dosijn guarnier deelen 75.- van Norrkopping 
id. 74 vaten asch, 20 delen 2700.- van Karlskrona 
1725 2 L haringh, 1 casje linnen. i sackje do. 550.- naar Karlshamn 
1727 55 ringen coperdraat, 2999 st. ijzer 7000.- van Norrkopping & Bar-

1726 14 tonnetjes koperen platen 
1727 div. goederen 
id. 171 vaten asch 
1728 657 tonnen teer 
1729 3 pakken & 63 rollen jugten 
1732 voor Barthold van Saxen: teer 
1743 1 vaatje haringh 

3. Brants, Quirijn 
1731 983 staven ijzer 
1747 2869 st. ijzer 
1748 70 cannons 
1750 157 ijzeren kanon 
1761 suikerpotten, delen 
id. 59 ijzeren kanons, 210 staven ijzer 
1763 57 canons divers, 357 st. ijzer 
1764 1627 staven ijzer, 56 canonnen 
1767 canonnen, ijzer, pik en teer 
id. 65 ijzeren cannonnen, staven ijzer 

4. Christojfers, Gebroeders 
1751 48 ijseren paaltjes 
id. voor J. M. Belman: I lading delen 
id. voor Coenraat Christoffers: 1 lading 

teer en pik 
id. voor id.: 1 lading delen 
id. 1 lading delen 
1752 88 hele en 17 halve vaten asch 
id. 6344 staven ijzer 
1754 div. vaatjes, baaltjes, o.a. coify 
id. ijzer, pik, teer en deelen 
1759 950 tonnen teer 
id. 1143 dozijn delen 
1761 6513 staven ijzer 
1761 200 ringen coperdraat 

sond 
6500.- van Karlskrona 
8800.- naar Norrkopping 
3900.- van Karlskrona 
2800.- van Stockholm 
1900.- van Petersburg 
3300.- van Riga naar Karlskrona 
210.- naar Karlskrona 

2400.- van Stockholm 
8300.- van Norrkopping 
5000.- id. 
1525.- id. 
125.- naar Norrkopping 

3600.- van Norrkopping 
12300.- id. 
9875.- van Vestervick & Sporsund 
8850.- van Norrkopping 

10550.- id. 

2250.- van Stockholm 
5000.- van Degerbi naar Cadix 
2000.- van Frederikshamn naar 

Marseille 
4000.- van Degerby naar Spanje 
5625.- van Degerby naar Cadix 
3350.- van Karlskrona 

16000.- van Stockholm 
1425.- naar Karlskrona 

24000.- vanStockholmnaarLivorno 
7000.- van Stockholm 
3000.-vanHe1singforsnaarLissab. 

31000.- van Stockholm 
2600.- van Norrkopping 
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1763 tabaksbladen, papier, coffyboonen 2000.- naar Rostock 
1763 zout, fmyt en wijn 1800.- van Setubal naar Abo 
1763 1507 dozijn div. deelen 4500.- van Frederiksharnn 
id. 832 tonnen teer 8900.- van Stockholm 
1764 voor Jean Lefebure: 545 Sch. 8 L. ijzer 9900.- van Stockholm 
id. voor Johan Dreyer & Co: kruyt 1800.-van Stockholm naarLissab. 
1765 ijzer, hout en teer 3700.- van Abo naar Lissabon, 

Sevilla e.a. 
1766 coffy, caarden & schrobels 6775.- naar Stockholm 
id. 337 Sch. 5 L. ijser, masthouten, sparren, 

delen 13200.- van Abo naar Lissabon 
id. ijzer 325.- van Geffie 
1767 div. goederen 10025.- naar Petersburg 
1766 voor Jacob Bremen in Abo: 1344 staaff 

194 Sch; 149 dozijn deelen; 314 tonnen 
teer; 75 tonnen pik, 60 balken & 10 
vaam hout 9300.- van Avo naar Marseille 

1767 voor id.: dee1en, teer, pik 1450.- van Abo naar Duinkerken 
id. pik, teer, balken e.a. houtwaren 11075.- van Abo naar Cadix 

5. Fraser, Jacob 
1733 93 bond vlasheeden 
1734 72 lasten rogge, 2 pakken veeren 
1736 div. goederen 
id. div. goederen 
id. 145 ton saylijnsaat 
1737 120 bonden rijnhennip 
1738 123 bonden t rijnhennip, 24 bonden 

codillen 
1739 1000 ton saylijnsaat 
id. 90 bonden vias 
1740 13 Sch, 7 br tors hennip 
id. 340 tonnen lijnsaat 
1741 350 ton saaylijnsaat . 
1740 tarwe & hennep 
1741 L 68.17.2 ten dele nat en 81 benties 

hennep meest los en nat 
1743 24 vaten potasch 
1742 div. goederen 
1744 1297 bonden vias & 20 bonden hennep 
1744 div. goederen, meest bedurven 

6. Grill, Antony & Johannes 
1731 2554 staven ijzer 
id. 433 staven ijzer 
1732 304 st. ijzer 
id. 3445 sta. ijzer 
id. 304 staven ijzer 
1735 voor Hendrik Lefebure: ijzer & staal 
1737 55 ringen koperdraad 
id. 30 vaten aluin 
1742 goederen 
id. 500 tonnen teer & 104 tonnen pik 
id. ijzer 
id. ijzer 
1743 diverse goederen 
1746 ijzer 

100.- van Riga 
5800.- van Narwa en Reval 
3500.- van Riga 
3450.- id. 
1200.- id. 

15350.- van Petersburg 

6775. id. 
6900.- van Riga 
125.- id. 
75.- id. 

3725.- id. 
1550.- id. 
2650.- van Koningsbergen 

7200.- van Riga 
825.- id. 
625.- naar Petersburg 

6550.- van Riga 
1900.- naar Petersburg 

7900.- van Stockholm 
800.- id. 

2600.- id. 
7400.- id. 
5013.- id. 
1800.- id. naar Porta Pert 
650.- van Norrkopping 
500.- van Stockholm 

1850.- id. 
2525.- id. 

14700.- id. 
7775.- id. 
2750.- naar Stockholm 
4800.- van Stockholm 
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id. saffer & blaeuwsel 2000.- naar Stockholm 
1747 suiker 2600.- van Lissabon naar Karls-

1748 
id. 
1751 
id. 
1752 
1756 

1742 

1759 
1758 
1760 
id. 
id. 
1761 
id. 

krona 
1468 st. ijzer 1500.- van Stockholm 
teer & pik 5000.- id. 
37 ringen koperdraad 1376.- id. 
746 ringen koperdraad 11500.- id. 
lywaten, staven ijser, cooper 10325.- id. 
aarde, suyker, lywaten, haring, kaasen, 
oly 48300.- naar Stockholm 
800 st. ijzer voor Amoer & Isendorff 12350.- van Stockholm naar Lis

suiker & peper 
schrijfpennen 
40 kisten thee 
gaarelinten 
partij boonen 
138 staven ijzer, 20 pakken zeildoek 
1 paklinnen 

sabon. 
19125.- naar Norrk6pping 

25.- naar Danzig 
12550.- van Kopenhagen 

450.- naar Danzig 
25.- naar NOITk6pping 

475.- van Norrk6pping 
50.- naar Helsing6r en Danzig 

7. Hope, Thomas & Adriaan 
1734 126 schok 43 st. keppels 
1736 50 vaatjes lijnzaad 

2475.- van Stettin 
375.- van Riga 

3500.- van Petersburg 1737 1755 staven ijzer 
1738 908 staven ijzer 1600.- van Barnesond & NOIT

k6pping 
1741 
1742 
1743 
1744 
1746 
1746 
id. 

1747 
id. 
id. 
1748 

. 1749 
id. 
id. 
id. 

id. 
1750 
id. 
id. 
1751 
id. 

1752 

id. 

id. 

id. 

5 bonde hennep 
2 kassies !innen 
1 vat koffymolens & 1 pakje linnen 
diversen 
3324 staven ijzer 
teeren pik 
10 bonden hennep (426.-) 10 bonden 

400.- van Petersburg 
2350.- naar Petersburg 
275.- naar Reval 

1450.- naar Petersburg 
4400.- van Stockholm 
5350.- van Stockholm naar Brest 

cod.ille (137.8) en 17 sakkenjugten(3822.) 4375.- van Petersburg 
diversen 325.- van Petersburg 
93 bonden hennep 3775.- van Petersburg 
40 bonden hennep 4820.- van Petersburg 
43 bossen ijzer 175.- van Norrk6pping 
9 pakjes thee 1525.- van Kopenhagen 
72 ps. kanon 1850.- van Stockholm 
5686 staven ijzer 6400.- van id. 
14 vaeten borstels, 3 vaeten & 2 pak
ken drogerijen 
278 tonnen teer, 40 tonnen pik 
799 staven ijser 
1601 staven ijser 
lading houtwaren 
4 casjes klingen 
105056 B hennep (24150.-), 3125 sta
ven ijser (3400.-) 
vingerhoeden, indigo, ijserwerk, 
lakens, spiegels 
19 masten, 1 moleraed, 10 boeg
sprieten & eenig stuwhout 
116 bonden hennep 

4358 deelen 

3975.- van Petersburg 
1850.- van Stockholm naar Nantes 
1525.- van Norrk6pping. 
3825.- van Stockholm 
2850.- van Stettin naar St. Lucar 
550.- naar Petersburg 

32550.- van PetersburgnaarToulon 

11350.- naar Petersburg 

4200.- van Riga 
11650.- van Petersburg naar Ro

chefort 
2150.- van Pernau naar Brecte 
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1753 1 lading sparren & deelen 4325.- van Riga naar Brest 
1754 25 packen thee 35350.- van Kopenhagen 
id. klaphout & staven hout 2000.- van Stettin naar Bordeuax 
1757 15 sacken woll 850.-vanDanzig 
1757 1 vaetje caviaer nihil van Riga 
1756 648 planken en 2001 deelen 2025.- vanDanzignaarRochefort 
id. hennip, ijser, zeyldoek 36900.- van Petersburg naar Mar-

seille 
id. 1187 dozijn deelen 3600.- van Viborg naar Setubal 

of Lissabon 
1757 3 packen 20 pond tabak tot monsters 50.- van Petersburg 
1759 2 vatjes aluin 50.- van Stockholm 
id. 126 bonden hennep (15555.5); 1030 

staven ijser (2900.-); 30 packen 
wasch (6200.12) 24650.- van Petersburg 

1759 21 bonden uytschot & 5 dito codille 1825.- id. 
id. hennip & 530 st. ijser 1197.- id. 
id. borstels, hennip, jugten 12950.- id. 
1758 17580 stux deelen 5450.-van Viborg naar Port Louis 
1760 div. pakken jugten 17275.- van Petersburg 
id. div. 1750.- naar Norrkopping 
id. wasch, hasevellen, zeyldoek 28050.- van Petersburg 
1758 traan en kaas 750.- naar Danzig 
id. lasing masten, spieren, planken & 

deelen 13900.- van Riga naar Toulon & 
83 bonden hennip 12175.- Villa Franca 

1761 8 bonden hennip, 1 casje bergglas 1300.- van Petersburg 
id. 2 vaten tabaksbladen, 1 vaatje tamarinde 400- naar Norrkopping 
id. lading houtwaren 26600.- van Riga naar Carthagena 
id. lading houtwaren 14375.- van Riga naar Passage 
1760 254 stux rondhuoten, 30 bootsmasten 

9 schok deelen 111425.- van Riga naar Brest 
1762 ijzer, hen nip, huysenblas, zeyldoek 9650.- van Petersburg 
1758 1 lading deelen 6000.-van Danzignaar Port Louis 

8. Jever, Volkert van 
1731 517 rollen zeyldoek (beschadigd) 5000.- van Petersburg 
1732 10 balen Serbassische zijde 7500.- id. 
id. 2 kasjes gemerkt B.B. 600.- naar Pertersburg 
1734 gemeene linnen 6200.- van Petersburg 
1737 62 rollen jugten, 2 casjes carloek 850.- id. 
1739 div. goederen 825.- id. 
1740 6 pakken linnens 1825.- id. 
1741 10/2 pakjes & 104 roljugten 1352.- id. 
1743 diversen 10200.- id. 
1742 div. goederen 2000.- id. 
id. 11 casjes drogerijen 1200.- naar Petersburg 
1744 23 pakken rol jugten 5175.-vanPetersburg 
1747 110 baaltjes Uytschot boekjes carloek 6350.- id. 
id. 30 heele en t pakken jugten 9200.- id. 
1748 26 pakken jugten 6650.- id. 
1749 6 bonden Rijnhenp & 8 bonden codille 400.- id. 
1757 5 packen linnen gezond & 2 dito besch. 2150.- id. 
1758 2/2 pakjes linnen 500.- id. 
1759 1 cas porceleyn 350.- id. 
1760 6 vaten borstels 1275.- id. 
1766 camelot 1375.- naar Petersburg 
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1768 voor Nic. G. Lutkens: st. ijser & 
bonden henp 

9. Mars, Cornelis Gerritsen 
1701 10 last 24 mud rogge 
1703 151asten hennipsaet 
id. 18 lasten lijnsaat 
id. 43 last 20 mud en 3 sch. rogge 
1705 11 bonden hennep 
id. 3 vaten was 
1706 20 lasten lijnsaet 
1709 20 last garst 
1709 20 last rogge 
1710 10 last tarwe 
1714 17 last 54 schepels tarwe 
1715 4 vaten was 
id. 3 vaten was 
id. 16 last lynsaat 
id. 3 vat was 
1718 2 vaten drooge was 
id. 10 bonden hennep 
1717 10vaatjes suyker, 30 casjes bruyne 

candy, 8 vaatjes amandelen 
1721 20 lasten rogge 
1723 20 lasten rogge 

to. Pels & Soonen, Andries 

3150.- van id. naar Bordeaux 

1200.- van Danzig 
1250.- van Koningsbergen 
1800.- id. 
275.- id. 

1500.- id. 
900.- id. 

1600.- id. 
1175.- id. 
1900.- id. 
1750.- id. 
2650.- van Pillau 
700.- van Koningsbergen 

1100.- id. 
1350.- van Pillau 
1025.- id. 
1200.- van Koningsbergen 
1575.- van Riga 

2000.- naar Danzig 
1900.-vanDanzig 
1000.- id. 

1715 2 bonden hennip 200.-vanPillau 
1731 131 vaten weedasch 3300.- van Petersburg 
1732 29 vaten weedasch 4600.- id. 
1733 188 vaten weedasch 4000.- id. 
1732 4000 Rijksdaalders 5000.- naar Petersburg 
1736 36 vaten weedasch 1350.- van Petersburg 
id. 60 vaten weedasch 2300.- van id. 
1737 1 partijtje eijser 7000.- van Stockholm 
1739 20 vat weedasch 8900.- van Petersburg 
1741 30 cassen drogerij 37600.- id. 
1742 3694 staven ijzer & 203 vaatjes staal 7850.- van Stockholm 
id. 74 vaten weedasch 2250.- van Petersburg 
1743 30 tonnetjes lijnzaad 500.- van Riga 
1742 div. goederen (850.-) en Rixdd. 19000.- naar Petersburg 
1742 3000 Rixd. 3750.- naar Petersburg 
1743 340vaten weedas &35 bondenrijnhennip 15800.- van Petersburg 
1744 394 vaten weedasch 11825.- id. 
id. goederen; 6000 rixd; juweelen (7000.-)11050.- naar Petersburg 
1745 1562/2 vaeten weedasch; 146 bonden 

hennep 
1746 18031 staven ijzer 
1747 19 bonden hennip 
1746 1 lading houtwaren 
1747 7000 Rixdaalders 
1748 140 vaten weedasch 
1751 3 vaten kurken (275.-); 1 kist confi-

turen & pruymen (400.-) 
1752 144 vaten weedasch 
1754 1 partij losse hennep 
1755 1 vat monsters varkensborstels 

11500.- van Petersburg 
24000.- van Stockholm 
1900.- van Petersburg 

12000.- van Riga naar Port Louis 
8750.- naar Petersburg 
4200.- van Petersburg 

675.- naar Petersburg 
9000.- van Petersburg 
4700.- id. 
nihil id. 
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id. 16 vaten potasch 1800.- van Danzig 
1757 zeyldoek 650.- van Petersburg 
id. 137 vaten weedasch 7000.- id. 
1759 85 bonden Rijn hennip 7000.- id. 
id. 83 bonden Rijn hen nip (8300.-), 102 

vaten weedasch 13300.- id. 
id. 118 bonden Rijn hennip 15000.- id. 

214 vaten weedasch 9000.-
1760 57 bonden hennep (10.000.-); 400 vaten 

weedasch (20.000), 15 packen wasch 33000.- id. 
id. zeyldoek 650.- id. 
1758 3 sakken ducaten 75000.- naar Danzig 
1761 hennep en ijzer 9000.- van Petersburg 
1765 3 vaten huysenblas 3000.- id. 
1766 marmeren vloerstenen, poeyersuiker, 

peper, indigo, lakens 53000.- naar Petersburg 
voor A. Cruys Wed. Stegelmans: 17 
stuk meubelen 1200.
voor idem: contanten, goud en ducaten 63350.-

1767 55 bonden hennep 8000.- van Petersburg 
1768 10 balen huysenblas 3400.- id. 
id. 6 bonden rijn hennep 800.- id. 
id. 900 zetw. tarwe 8000.- id. 

11. Poorten, Josua van der 
1739 247 ton zaayJijnzaat 1550.- van Riga 
1743 div. goederen 10800.- naar Reval 
1746 voor Jacob v. Selouw: 1 lading wijn 13000.- van Cette naar Stettin 
1745 voor Jan Georg Stender van Stralsund: 

55 last 38 loop rogge 
voor Blaske in Stralsund : 
72 ton Jijnsaat, 20 saeken pelterij 

1747 9 pakken jugten 
1748 38 last 24 mud rogge & 17 last 14 mud 

tarwe 
1749 1 lading houtwaren 
1750 24 last tarwe 
1754 50 tonnetjes zaayJijnzaat 
1759 66 Pommerse lasten rogge 
1758 huysprovisie 
1761 voor Hk: Suurmans: het geborgene van 

30 lasten rogge 
voor Comelis de Vogel: id. van 40 last 
rogge 

1762 div. w.o.: 500 kIompen, aarde en gips 
1765 400 tonnen teer en 40 tonnen pik 
1766 div. houtwaren 
id. 284 staven ijzer 

12. Vos, Jacob de 

4500.- van Riga naar Stralsund 

900.-
9200.- van Petersburg 

3400.- van Danzig 
1100.- van Stettin naar Bordeuax 
2900.- van Danzig 
600.- van Riga 

4000.- van Wismar 
75.- naar Danzig 

300.- van Danzig naar Bordeaux 

1350.-
1900.-naar Rostock 
2150.- van Stockholm 
2400.- van Stettin 
575.- van Geffie 

1703 88 vaatjes as 1200.- van Danzig 
id. 50 tonnen as 800.- id. 
1709 60 haringhtonnnen 725.- id. 
1710 166 ton weedas 1225.- id. 
1714 150haringtonnen&24 biertonnenmet as 3200.- van Danzig 
1716 50 tonnetjes as 700.- id. 
1717 100 tonnen weedasch 1200.- id. 
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id. 
1718 
id. 
1718 

100 tonnen asch 
43 tonnen asch 
50 tonnen asch 
150 tonnen asch 

13. Vollenhoven, Jan & Dirk van 
1757 39 bonden hennip 
1759 lijnzaat, Rijnhennip, zeyldoek 
1757 1 lading houtwaren, 30 huyden 
1759 86 rondhouten, 80 balken, 300 sparren, 

9!· schok claphout, 16 schok duygen 
1760 80 tonnen hennepzaad (600.-), matten 

en vIas (2200.-) 
1759 25 bonden hennip 
1760 250 ton zaaylijnzaat 
id. 1200 ton zaaylijnzaat (6000.-), 12 

matjes vias (560) 
id. 5120 lasten tarwe 
id. 569 deelen 
id. 1 lading houtwaren 
1761 18 tonnetjes zaaylijnzaat 
id. 106 tonnen lij nsaat 
1760 60L. rogge 
1761 1 sak 400 Rijksdaalders 
1762 496t mooy zout 
id. 48 last rogge 
1763 div. houtwaren 
id. ladingh houtwaren 
id. L. 69.14.1 rogge 
1762 130 last haver 7 300 matten 
1764 greene deelen 
1765 Last 105.15 hennepzaat, last 30.28.2 

1250.- id. 
525.- id. 
600.- id. 

1800.- id. 

7000.- van Riga 
10850.- id. 
3375.- van Danzig naar Bordeaux 

9600.- van Riga 

2800.- van Riga 
4600.- id. 
1800.- id. 

6550.- id. 
4000.- van Elbing 
528.- van Danzig 

2575.- van Memel 
300.- van Riga 

llOO.- id. 
3200.- van Danzig 
500.- van Danzig 

3600.- van Setubal naar Riga 
3775.- van Pillau 
2100.- van Danzig 
2000.- id. 
6200.- van Koningsbergen 

12250.- van Riga naar Stettin 
50.- van Danzig 

rogge met de extra ondermaat 10100.- van Riga 
1766 638 balken, 178 schok pijpen & oxhoofd 

duygen, 609 deelen, 18 ponden barnst. 6125.- van Danzig 
id. 1928 tonnen hennepsaat, 60 lasten rogge 13375.- van Riga 
1767 linnen, borstels, brak potas 2225.- van Danzig 

14. Jurriaan Wintser 
1758 1 vat kousen 
1761 kousen en ijslandsche kousen 
1762 4 pakjes coopmanschappen 
1768 19 pakken wolle kousen en wanten 

800.- van Kopenhagen 
1700.- id. 
1000.- id. 
3900.- id. 

De goederen. De waarde van de dispaches voor een onderzoek naar de 
goederenornzet is niet groot, deze ligt vooral in de combinatie van het goed 
met de inlader, zoals ik hiervoor voor 14 inladers als voorbeeld liet zien. Er 
ligt uiteraard weI een mogelijkheid van prijsberekening der goederen, maar 
ook hier wordt vaak niet de hoeveelheid van het goed voldoende meegedeeld. 
Wanneer het laatste deel van de Sonttoltabellen in de reeks van de waren
handel (na 1715) zal zijn gepubliceerd, is hierin een vollediger beeld voor de
zeIfde periode te vinden, ook al zullen daarin slechts om de vijf jaar door
sneden worden geboden (wegens de omvang van het materiaal), en is de 
betrouwbaarheid van de goederenopgave aan de Sonttol (zie hierv66r bIz. 
94) gering. Een vergelijking in deze van dispaches met de tabellen zou niet 



DE VONNISSEN IN A VERIJ GROSSE TE AMSTERDAM IN DE 18DE EEUW 113 

geheel nutteloos zijn: de dispaches, - hoe toovallig van keuze uit aile 
ladingen ook - zijn op zichzelf zeer betrouwbaar (zie hiervoor biz. 80). 

Bij dit alles leek het mij voldoende voorlopig bij dit algemenere overzicht, 
te volstaan met het weergeven van de goederensoorten, zoals die in mijn 
vervaardigde register per haven zijn terug te vinden. Weer volg ik hierbij 
de geografische indeling zoals ik eerder weergaf (bIz. 88/ 9). De volgorde 
van de goederen wordt bepaald door de veelvuldigheid waarmee de goe
deren in de dispaches voorkomen; ik plaatste achter ieder good het cijfer 
van het aantalladingen, waarin de goederen worden vermeld 1). Men bedenke 
hierbij natuurlijk weI weer, dat deze volgorde niets zegt omtrent de eigenlijke 
hoeveellleid of waarde van het goed, de volgorde is min of meer toevallig: 
het zegt alleen maar iets omtrent de vaak voorkomende gooderen, dat deze 
nl. in ieder geval meer uit- of ingevoerd worden dan andere goederen. Bij 
de naam van de haven of streek zelf voegde ik het cijfer van het totaal aantal 
ladingen, dat van of naar de plaats of streek van die naam werd gevoerd, 
zoals weergegeven in de dispaches (zie bIz. 87). Achter het teken / worden de 
goederen door mij aangetekend, die drie of minder keren in dispaches voor 
die haven of streek voorkomen. Voor Denemarken scheidde ik de beide in 
de dispaches genoomde havens Relsingor en Kopenhagen, omdat de eerste 
haven vaak slechts doorgangshaven was van goederen uit de Oostzee, de 
tweede haven een geheel eigen soort goederen exporteerde. 

Afvaart 
Meek. (4) / hout; glas, kieren, pennen, stijfsel, tarwe, rogge. 
Stett. (20) hout(18) / boeken, cacao, gallen, gias, linnen, meekrap, porcelein, potas, 

rogge, tabak, tarwe, teer, woI, wijn. 
Pomm. (9) hout (6) / erwten, gias, mout, rogge, was, wijn. 
Danz. (167) tarwe (107); rogge (97); potas (59); hout(54);woI(42);Iinnen(40); 

veren (36); borstel (16); barnsteengruis etc. (IS); pennen (10); gerst (9), staal, 
yellen; drogerij (8), flessenkelders; erwten (7); boeken (5), poppen; boekweit (4), 
doek, garen; / bier, haar, kousen, wijn; dons, geld, glas, laken, leer, maanzaad, 
riem, salpeter, vaten, wanten, ijzer; anker, an timonium, hennepzaad, jeneverbessen, 
juchtleer, kaarsen, katoen, kreeftsogen, likeur, raapzaad, schoenbladen, smeer, 
spoelen, steur, suiker, verf, vernis, vIas, vlees. 

W-Pruis. (I) / potas, rogge, tarwe. 
Kon.b. (84) rogge (52); hennep (36); lijnzaad (34); tarwe (25); potas (23); was (23); 

gerst (15); hennepzaad (14); borstel (13); linnen (11); garen (9); haar (7), vias; 
barnsteengruis etc. (5); erwten (4); leer, vaten, veren; / hout, vellen, riemen; 
drogerij, haver; brandewijn, elandsklauwen, hop, kaarsen, kieren, lijnkoek, noten, 
pennen, pruimen, slagzaad, talk, wol, zeildoek. 

O-Pruis (54) rogge (21); lijnzaad (20); tarwe (15); hennep (13); gerst (12); borstel 
(11), vias; potas (10); veren (8); garen (7), hout, linnen, was; hennepzaad (4) / 
erwten, talk; pek, vaten, vellen; barnsteen, handschoenen, jeneverbessen, katoen, 
leer, manna, mout, noten, slagzaad, spoelpennen, teer. 

Kurl. (12) gerst (6); lijnzaad (5); / rogge, vIas, was; tarwe, zaaizaad; bamsteen
gruis, boter, erwten. matten, slagzaad, spoelpennen, staal, vellen, wanten. 

Riga (116) hout (60); hennep (50); potas (33); vias (31); hennepzaad (21); rogge 
(17); was (6), zaaizaad; slagzaad (4), tarwe / matten, riemen, vellen; borstel, 
caviaar, gerst, haar, haver, kousen, laken, touw, vaten zeildoek. 

Narwa (25) hout (23); / vias; linnen, rogge, veren. 

1) De goederen, die v66r het teken / zonder cijfer worden vermeld, komen even 
zovele keren voor als het cijfer van het vooraf vermelde goed weergeeft. 
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Lijfi. (12) rogge (7); / hout, vIas; lijnzaad, potas, was; geld, goud, gouddraad, 
koper, parels, tarwe, zilver, zijde. 

Petersb. (110) hennep (77); juchtleer (60); ijzer (46); codille (33); linnen (31); 
zeildoek (30); was (25); borstel (22), yellen; potas (17); doek (14); talk (13); hout 
(11), vislijm; matten (10); zijde (8); kaarsen (7); drogerij (6); caviaar (5), haar, 
vIas; / boeken, harpuis, servet; honing, koper, tabbaksbladen, thee, wol, zaad; 
arreslee, bessen, gerst, henneppoeder, huisraad, kaas, kleren, knopen, laken, pek, 
porcelein, rabarber, rogge, sabel, salpeter, spiegels, touw, tarwe, wierook. 

Fin/. (44) hout (34); teer (12); pek (9); ijzer (6) / talk, zalm. 
Stoekh. (83) ijzer (58); teer (43); kanon (30); pek (26); hout (14); staal (13); koper 

(12); koperdraad (8); koperen muntplaten (4); / aluin; blauwsel, boeken, blik, 
garen, hertshoom, kousen, kruit, linnen, lood, lijnzaad, messingdraad, rood, 
tarwe, vis, zeemleer. 

Zwed. (34) ijzer (22); potas (10); hout(8); teer (7); pek (5), koperdraad; /vloer
stenen; gerst, koperplaten, scharnieren, vaten, zeildoek. 

Denem. (46) Helsingor: rogge (14); tarwe (12); was (8); staal (7); wol (5); hennep 
(4), linnen; / boekweit, hennepzaad, veren; antimonium, erwten, gerst, lijnzaad, 
pek, vaten, Yellen, vIas; hout, juchtleer, ossehorens, talk, teer. 

Kopenhagen: kousen (IS); thee (12); wol (11); porselein (8), suiker; wanten (7); 
katoen (6), yellen; hout (5); boeken (4), drogerij, pennen, rabarber, stokvis, zijde; / 
linnen, radix; kleren, ijzer; aardewerk, baleinen, blauwvossen, borax, doek, dons, 
gerst, glas, haar, handschoenen, hoeden, koffie, manufacturen, meubels, pek, rogge, 
tarwe, teer, traan, veren, viool, vis, zeildoek, zilver, zwavel. 

Het aantal dispaches van ladingen, bestemd voor de Oostzee, is aanmerke
lijk geringer dan de hierv66r weergegeven ladingen. Hierdoor wordt het 
beeld zo mogelijk nog onvollediger dan het voorgaande. Dat desalniettemin 
de varieteit van goederen groter is, duidt slechts aan dat naar de Oostzee 
varende schepen een veel gevarieerder lading droegen dan teruggaande. 
Men kan dat ook direct zien aan de dispaches: vele afvarende koren- of 
houtIadingen zijn ladingen van ren inlader, de schepen met de Oostzee als 
bestemming hebben vaak zeer vele inladers, alle met gewoonlijk kleinere, 
maar vaak waardevollere lading. lets bedriegelijk is de hierboven weergegeven 
lijst goederen, omdat ik vaak verschillend-soortige goederen onder een 
noemer bracht: b.v. houtonderdelen en allerlei houtsoorten onder: hout; 
weedasch, asch en potasch onder: potas etc. De grote varieteit van lading 
van de schepen met de Oostzee als bestemming maakte een dergelijke samen
vatting minder goed mogelijk. 

Bestemming 
Meek. (4) / wijn; aarde, azijn, brandewijn, gips, indigo, koffie, koperwerk, olie, 

papier, pijpen, staal, stroop, suiker, tabak, zeis. 
Stett. (6) / haring; amandelen, brandewijn, drogerij, foelie, garen, gember, gort, 

haver, hout, indigo, lakmoes, loodwit, matten, mosterdzaad, noten, papier, raap
olie, rozijnen, traan, wijn, zeildoek. 

Pomm. (1) / haring, olie, papier, rijst, suiker, tabak, traan, verf. 
Danz. (14) suiker (10); kandij (8), tabak; amandelen (6), papier, siroop; aarde

werk ( 5),drogerij, (Japans)hout, koffie, verf, ijzer; boeken (4), haring, indigo, 
peper, zout; / anker, azijn, blauwsel, brandewijn, gort, kaas, katoen, kleren,komijn, 
linnen, pijpen, vis, zwavel; bloembollen, boter, geld, gember, laken, lemoen, 
nootmuskaat, staal, zeildoek; anijs, apothekersartikelen, arak, aspergeplanten, 
balein, bomen, citroen, degenklingen, gereedschap, ivoor, kaneel, kannen, koper
werk, krenten, loodwit, manufacturen, olie, olijf, pannen, pelterij, provisie, rozijnen, 
saffraan, scheepsjol, schilIen, schrijfpapier, en -pennen, smeltkroes, speelkaarten, 
spiegels, sucade, terpentijn, thee, vijgen, gedistilleerd water, zaad, zijde. 
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Kon.b. (7) zout (4); / baksteen, cement, kalk, katoen, klingen, koffie, kramerij, 
papier, rotting, rozijnen, suiker, tabak, verfstoffen, wijn, zijde. 

O-Pruis. (3) / zout; ijzer. 
Kurl. (4) / haring, zout; geld, kramerij, tabak,; balein, boeken, brandewijn, 

gereedschap, gerst, meloen, rotting, stenen, trijp, wijn, zijde. 
Riga (8) zout (5); / stoffen, tabak, wijn; arak, fruit, garen, geld, haring, koffie, 

meloen, pruimen, stenen, vis. 
Lijfl. (2) / zout; koffiemolens, linnen, manufacturen, suiker, tabak, wijn. 
Petersb. (10) wijn (10); geld (8), laken, suiker; koffie (7); hout (6), indigo; boeken (5) 

cochenille, keukenprovisie, kramerij, peper; garen (4), haring, katoen, speelkaarten, 
zijde; / boter, brandewijn, glaswerk, kaas, linnen, olie, thee, verfstoffen, i(gedistil
leerd) water, ijzerwerk,; aardewerk, amandelen, bloembollen, confituur, doek, 
drogerij, fiessen, fruit, koperwerk, koraal, meloen, meubels, papier, ijzerdraad, 
zilver; aluin, ansjovis, bonen, foelie, gember, goud, juwelen, kandij, kaneel, kant, 
karabijn, krenten, kruidnagel, kurken, lantaarn, lemoensap, manufacturen, naalden, 
olijf, parel, pelterij, peren, pruimen, rozijnen, rijst, vislijm, vloerstenen, vinger
hoeden, weversgereedschap, wol. 

Finl. (12) zout (7); tabak (4); / suiker; wijn, zijde, zagen. 
Stockh. (9) garen (5); kaas (4). tabak ; / haring, koffie, papier, raapolie ; boeken, 

hout, wijn, zout, zijde; bladen, cochenille, doek, erwten, fruit, geld, gereedschap, 
gort, grutterij, handschoenen, indigo, katoen, leer, loodwit, lijnolie, manden, 
mout, neteldoek, rogge, stokvis, tuinzaad, Yellen, vijgen, (gedistill.) water, suiker. 

Zwed. (16) tabak (9); zout (5), haring (4); / kaas, suiker; dakpannen, fruit, laken, 
linnen, papier, wijn, zijde; anijs, azijn, bomen, damast, hennep, hout, katoen, 
koffie, kramerij, kruidenierswaren, molenstenen, peper, rogge, rozijn, siroop, 
suikervormen, smeltkroes, tamarinde, vIas, vruchtensap, wolwaar, zaad. 

Denem. (6) Helsingor / wijn; ansjovis, brandewijn, geld, indigo, kramerij, laken, 
zout, zijde. 

Kopenhagen / wijn, zout. 

Conclusie. Slechts globaal kon ik, door enkele algemene gegevens te 
bieden, de waarde van de dispaches voor een economisch-historisch onder
zook van de 18e eeuw illustreren. De dispaches, door hun onvolledigheid, 
vormen tezamen geenzelfstandige bron,juist bij detailonderzoek voor b.v. een 
inlader, een bizondere route of een good, kunnen zij echter, en dan vooral 
wanneer de beoogde registers gereed zijn gekomen, een nuttige steun zijn. 

Enkele voorbeelden: onlangs bereikte de Economisch-historische Biblio
theek een verzoek tot hulp bij een onderzoek naar de wapenleveranties van 
Amsterdamse handelaars via St. Eustatius naar het opstandige Amerika. In 
de dispaches yond ik voor de betreffende jaren enkele namen van inladers, 
die wapens en vooral kruit naar Sint Eustatius verzonden. Zou ook van Sint 
Eustatius het dubbel register gereed zijn gekomen, dan ware dit nog sneller 
en zekerder gevonden. Voor een onderzoek naar de linnenhandel zou men 
b.v. in het register bij elke haven onder !innen kunnen nagaan, uit welke 
havens dit goed werd uitgevoerd (opvallend voor het Oostzeegebied is het 
z.g. "Poois linnen en doek", dat vaak wordt aangeduid als "Pooise rollen"). 
Voor de kousenhandelaar Wintser kan men nu direct b.v. vinden, dat hij in 
de jaren 1758 tot 1768 Uslandse kousen uit Kopenhagen invoerde (Wintser 
komt voor in de adreslijst van neringdoenden, die door Dr. L. van Nierop in 
het Jaarboek 1932 van het Genootschap Amstelodamum werd gepubliceerd). 
Zo zouden nog oneindig veel andere voorbeelden gegeven kunnen worden. 

In hun varieteit aan gegevens, en dankzij hun spreiding over vele gebieden 
en een grote periode, kunnen de dispaches een goede hulpbron vormen. 1. S. 
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Bijlage 1 
Meek. Stett. Pomm. Danz. W.-Pruis Kon.h. O-Pruis. Kurl. Riga 

1731 5 50 34 191 1 189 28 35 177 
3 40 35 140 13 132 9 34 141 

1 1 1 1 

1732 8 39 17 170 4 134 5 20 98 
1 11 13 122 2 88 4 13 74 

1 1 

1733 8 57 19 280 108 6 21 142 
1 26 10 165 56 1 19 82 

1 1 1 

1734 7 75 21 163 1 123 26 24 147 
51 15 165 8 114 21 21 117 
1 1 2 

1735 5 68 12 158 125 7 25 168 
4 37 8 93 72 20 115 

1 1 

1736 8 60 10 108 57 11 17 151 
1 24 7 57 44 5 16 119 

1 6 

1737 15 47 13 79 38 11 13 155 
3 28 6 44 30 3 6 100 

1 

1738 13 26 17 116 75 15 33 181 
7 27 26 72 54 8 26 129 

1 2 

1739 15 32 57 173 223 34 54 229 
11 33 60 130 11 137 10 38 125 

1 1 1 2 
(162) 

1740 10 13 30 347 1 296 55 50 254 
9. 24 21 267 27 170 14 31 188 

4 4 

1741 8 43 17 227 134 15 56 261 
6 23 19 196 7 96 6 36 166 

2 1 1 2 
(247) 

1742 21 43 49 155 103 9 23 168 
12 36 33 127 69 2 19 156 

2 3 
(140) 

1743 7 41 32 164 134 15 12 121 
2 15 15 125 73 3 5 98 

1 1 
(146) 

1744 15 24 19 178 105 3 12 150 
8 15 21 148 80 3 12 123 

2 1 
(197) 
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Narwa Lijfl. Petersb. Fin!. Stockh. Zwed. Denem. Oostz. Totaal 

187 34 41 40 3 5 969· 1731 ST. 
163 30 32 34 34 32 20 892 GG. 

3 1 3 11 AG. 

236 13 27 64 1 7 773- 1732 ST. 
212 13 26 48 41 34 1 27 729 GG. 

1 1 3 3 1 1 10 AG. 

237 4 25 53 1 4 3 891· 1733 ST. 
191 3 19 45 43 34 13 680 GG. 

2 1 1 7 AG. 

226 16 24 67 1 8 3 873- 1734 ST. 
192 16 36 52 50 42 1 24 925 GG. 

1 2 1 1 1 10 AG. 

138 7 27 59 3 5 2 737· 1735 ST. 
129 4 24 42 39 33 19 642 GG. 

3 2 7 AG. 

87 14 41 98 2 3 4 593- 1736 ST. 
85 10 37 59 33 31 36 534 GG. 

5 1 1 14 AG. 

138 21 54 103 1 5 2 625· 1737 ST. 
122 16 53 47 30 37 61 616 GG. 

1 1 1 1 5 AG. 

192 28 75 70 2 4 788· 1738 ST. 
157 32 81 34 27 32 28 741 GG. 

1 4 AG. 

144 58 35 52 4 1051· 1739 ST. 
126 46 32 27 15 21 61 826 GG. 

2 1 8 AG. 

104 88 52 23 5 2 1 1247- 1740 ST. 
104 82 45 14 29 22 67 1114 GG. 

2 7 AG. 

113 53 93 33 3 3 3 1 966· 1741 ST. 
97 49 97 21 38 34 33 972 GG. 

1 1 1 9 AG. 

139 23 69 29 18 22 6 777· 1742 ST. 
114 23 48 20 45 35 24 763 GG. 

1 2 2 6 1 17 AG. 

203 23 27 39 17 13 11 730· 1743 ST. 
185 14 33 23 29 23 14 666 GG. 

1 4 1 2 2 12 AG. 

102 19 57 32 17 10 6 711· 1744 ST. 
87 16 53 25 63 28 13 696 GG. 

5 8 AG. 
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Meek. Stett. Pomm. Danz. W-Pruis. Kon.b. O-Pruis. Kurl. Riga 
1745 10 36 26 63 74 6 15 98 

2 31 24 65 50 16 76 
1 1 

(54) 
1746 10 18 20 92 83 7 7 139 

3 29 26 64 60 8 3 94 
2 1 

(115) 
1747 15 11 17 119 69 11 6 135 

8 23 20 110 55 6 4 89 
1 1 

(161) 
1748 3 13 16 109 86 10 11 117 

5 13 18 156 9 85 7 12 94 
6 2 

(198) 
1749 15 10 17 208 117 36 23 141 

7 9 20 175 19 74 6 18 83 
1 

(247) 
1750 19 11 23 246 125 61 24 131 

12 28 33 273 26 125 9 27 70 
2 1 4 1 1 

1751 9 12 22 441 166 45 34 121 
5 16 37 266 10 118 24 21 43 

1 2 
(396) 

1752 11 22 34 449 117 29 60 168 
9 19 45 278 8 73 3 37 82 

3 1 2 2 1 
(405) 

1753 15 39 21 353 98 19 43 166 
10 17 26 246 2 59 5 27 83 

1 4 1 1 
(375) 

1754 13 35 19 343 133 35 25 226 
10 19 26 252 2 85 10 20 109 

1 1 2 

1755 10 41 
(346) 

23 261 118 17 14 138 
8 29 27 196 52 7 12 59 

1 3 1 3 
(251) 

1756 6 40 25 155 122 21 3 170 
3 35 26 128 63 14 4 78 

1 2 2 2 
(160) 

1757 6 30 13 271 86 18 5 168 
3 36 12 159 45 9 4 94 

1 1 2 
(219) 

1758 7 56 14 203 152 25 3 154 
3 45 26 144 79 7 4 115 

1 
(188) 
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Narwa Lijfi. Petersb. Finl. Stockh. Zwed. Denem. Oostz. Totaal 
140 31 37 37 6 12 4 563* 1745 ST. 
128 23 23 22 22 24 25 481 GG. 

1 2 1 6 AG. 

86 20 40 31 7 12 3 501* 1746 ST. 
88 18 30 21 31 31 24 531 GG. 

3 9 AG. 

85 26 46 30 10 14 2 564* 1747 ST. 
67 21 68 23 39 32 15 580 GG. 

4 2 2 1 11 AG. 

55 40 29 38 12 3 470* 1748 ST. 
66 37 30 53 42 19 6 643 GG. 
1 1 2 1 13 AG. 

124 39 42 45 13 2 4 1 721* 1749 ST. 
97 33 33 22 67 20 4 746 GG. 

1 2 2 4 11 AG. 

174 19 31 43 3 1 2 1 813* 1750 ST. 
136 20 20 27 42 29 30 898 GG. 

1 2 1 13 AG. 

138 31 42 46 5 2 4 2 947* 1751 ST. 
120 21 36 11 25 12 28 793 GG. 

1 1 3 8 AG. 

133 43 68 51 3 920* 1752 ST. 
102 22 45 17 42 13 35 830 GG. 

1 3 1 1 14 AG. 

135 28 74 49 9 3 4 854* 1753 ST. 
98 11 47*) 19 46 18 21 755 GG. 

2 10 AG. 

140 20 73 52 15 2 1 895* 1754 ST. 
116 12 35*) 18 44 18 23 804 GG. 

1 6 AG. 

112 11 47 40 11 2 3 667* 1755 ST. 
82 9 23*) 25 34 20 16 599 GG. 

2 10 AG. 

3 6 62 55 10 2 561* 1756 ST. 
6 5 46*) 34 35 25 18 520 GG. 

1 8 AG. 

1 84 30 9 4 1 543* 1757 ST. 
2 47*) 23 30 12 2 479 GG. 

3 1 1 9 AG. 

30 43 30 14 1 593* 1758 ST. 
23 37*) 10 57 12 3 567 GG. 

2 1 5 
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Meek. Stett. Pomm. Danz. W-Pruis. Kon.b. O-Pruis. Kurl. Riga 
1759 6 75 9 156 114 43 8 200 

2 65 12 131 57 18 5 116 
2 3 

(171) 
1760 10 63 21 205 184 28 62 203 

8 43 18 178 2 107 19 42 151 
5 1 3 1 6 

(224) 
1761 8 78 15 172 207 46 69 280 

6 61 13 136 125 22 40 191 
1 7 4 1 4 

(154) 
1762 4 89 13 159 172 36 38 254 

3 60 12 105 98 17 16 142 
1 3 4 1 1 

(156) 
1763 8 83 15 257 241 41 18 254 

4 46 17 178 103 28 11 121 
1 4 2 1 3 

(353) 
1764 11 63 15 316 163 19 31 229 

5 46 17 226 91 5 17 135 
1 3 2 1 

(269) 
1765 7 81 16 291 169 64 18 215 

3 69 16 182 104 6 16 131 
1 6 5 1 

(279) 
1766 8 71 17 305 154 81 24 206 

5 71 11 243 134 14 25 153 
2 3 1 1 1 

(330) 
1767 6 72 7 329 212 93 66 181 

5 47 7 210 2 106 12 45 100 
1 2 1 1 

(305) 
1768 2 73 13 227 209 85 82 190 

1 37 12 151 5 160 14 75 122 
1 4 3 1 1 

(188) 
1769 4 127 18 269 169 103 43 245 

14 105 18 158 3 117 25 18 172 
2 3 1 2 3 

(224) 

De getallen tussen haakjes geplaatst zijn ontleend aan de gegevens omtrent de Dan-
ziger handel van W. Vogel in Hansische Geschichtsblatter 1932 biz. 138 e.v. 
*: de totaalsommen van de Sonttollen zijn ontleend aan de tweede tabel en vormt 
dus niet een optelling van de voorgaande gegevens. 
*): deze cijfers zijn ontleend aan de gegevens omtrent de Directie van Moscovische 
Handel van Mr. Dr. S. van Brakel in Bijdragen en Meded. v.h. Hist. Genootsch. 
1913 biz. 380 e.v. 
ST: Sonttoltabellen. Berste tabel. 
GG: Galjootsgeldenregisters van de Directie van Oostersche Handel te Amsterdam. 
AG: Vonnissen van de Kamer van Avarij Grosse te Amsterdam. 
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Narwa Lijfl. Petersb. Fin!. Stockh. Zwed. Denem. Oostz. Totaal 

66 9 59 42 20 11 1 710* 1759 ST. 
53 9 42*) 17 39 11 2 580 GG. 
1 6 1 13 AG. 

1 9 48 36 7 4 4 740* 1760 ST. 
7 8 28*) 16 56 16 700 GG. 

2 2 21 AG. 

5 24 29 31 5 2 6 820* 1761 ST. 
1 19 15*) 11 42 19 692 GG. 

1 2 1 1 2 24 AG. 

41 30 66 29 11 3 10 790* 1762 ST. 
16 22 37*) 15 36 13 592 GG. 

2 2 1 15 AG. 

77 17 47 67 8 2 13 874* 1763 ST. 
55 13 23·) 20 32 18 639 GG. 
2 3 1 1 1 5 24 AG. 

87 17 37 35 2 1 8 805* 1764 ST. 
62 14 37·) 15 15 17 2 705 GG. 
3 1 1 2 15 AG. 

62 19 51 50 4 3 7 780* 1765 ST. 
49 10 26*) 17 37 16 682 GG. 

1 1 3 18 AG. 

92 17 51 . 58 3 2 9 866* 1766 ST. 
75 10 30·) 26 36 11 845 GG. 

3 4 2 17 AG. 

62 14 80 36 2 2 3 883* 1767 ST. 
49 16 43·) 10 19 5 677 GG. 

1 1 4 1 2 14 AG. 

83 17 84 57 1 2 5 823· 1768 ST. 
81 18 36 17 13 9 2 753 GG. 
3 7 1 2 23 AG. 

71 22 92 53 2 1 891· 1769 ST. 
59 27 45 19 20 5 2 762 GG. 

11 AG. 
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BULAGE 2 

NAMEN VAN INLADERS, 
DIE VEELVULDIG IN DE DISPACHES VOORKOMEN 

Naam: Aantal ladingen 
Aalst, Hendrik & Aamold van 
Aaist, Hendrik Balthasar van 
• Ackersioot, Isack 
Aken, Frans van 
Albregts, Jan Frederik 
• Almonde, Pieter van 
Alphen & Albr. Dedel, Isaac van: zie Dedel, Albr. 
• Amorie Junior, Thomas des 
Amstel, Albert Ploos van 
Amstel, Thomas Ploos van 
Angeikot, David 
Ankeveen, Nannink 
Anklam de jonge, Jan van 
Anklam, Joachim van 
Aretuin, Johannes di 
Aretuin & Aved Jeremias zie Jeremias, Aved 
• Arondeaux, Wed. Louis Srerrurier & Isack 
Asperen, Josias van 
• A ved, Pieter 
Babgian, Petrus de 
• Backer & Jacob Hats, Boudewijn: zie Hals, Jacob 
Bagge, Charies,& Frederik 
Balquerie, Pierre 
Beeck & Soon, Pieter Pieters van 
Beeldsnijder, Francois 
• Bel, Wielenn (Willem) 
Beltgens, Frederik 
Beltgens, Pieter & Frederik 
Bergh Antonisz., Egbert van den 
Beth, Dirck 
Beuningen, Hendrik van 
Beuningen & Soonen, Wed. Hendrik van 
Beuningen, Herman (of Harmen) van 
Beuningen, Isack Samuel van 
• Blacquiere, Ie BoulIanger & 
Blaeupot & Abraham Vo(r)sterman, Wijnand 

zie Vosterman, Abraham 
Blanckenhagen, Hendrik 
Blanckenhagen, Hendrik & Willem 
Blanckenhagen, Simon Johan 
Blanckenhagen, Simon Jan & Ad. Wm. 
Blaupot, Wijnand & Hermanus 
Blaupot zie ook Blaeupot 
Blauw, Gerrit 
Biessen & Comp., Pieter 
Blote & Knibbe zie Knibbe 
BIom, Jacob (van 1764 af: Weduwe Jacob) 
Bocx, Comelis 
• Boelensz., Lodewijk 
Boelhouwer & Dupper zie Dupper 

18 
9 
4 
5 

18 
13 

3 
10 
6 
3 
5 
6 
3 
7 

6 
5 
5 
3 

5 
6 
6 
4 
3 

13 
13 
60 
7 
3 

13 
24 

7 
3 

10 
14 
4 
7 
3 

5 
4 

4 
5 
6 

Periode:: 
1732-1750 
1753-1768 
1706-1736 
1703-1736 
1732-1766 
1710-1723 

1718-1719 
1704-1715 
1707-1718 
1752-1753 
1703-1705 
1727-1755 
1727-1743 
1743-1756 

1700-1711 
1719-1724 
1704-1734 
1745-1752 

1749-1767 
1718-1732 
1700-1723 
1735-1744 
1718-1721 
1716-1769 
1726-1760 
1724-1769 
1712-1724 

1700 
1700-1705 
1700-1725 
1714-1733 
1743-1748 

1702-1713 
1716-1734 
1755-1760 
1767-1769 
1710-1711 

1758-1768 
1700-1705 

1726-1768 
1743-1764 
1717-1731 

I 

1 
I 

i 
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Naam: Aantal ladingen: Periode: 
Bok, Pieter 12 1718-1744 
Bolten & Zonen, Jan & Jacob 9 1713-1752 
Borch, Abr. ter 3 1759-1764 
Bork & Comp., Alexander 7 1745-1767 
• Borsz, Matthijs Pietersz. 5 1743-1752 
Bosch Comelisz., Pieter van den 4 1740-1744 
Bosch, Jan van den 3 1728-1732 
• Boullanger & Blacquiere, Ie zie Blacquiere 
Brandt, Jacob 8 1727-1763 
Brandt, Johan Coenraad 4 1757-1768 
Brandts, Quirijn 10 1733-1767 
Brants, Christoffel (van) 10 1716-1732 
Breitenfeld, Loos & 4 1744-1761 
Brentano & Zoonen, Dominico 5 1745-1768 
Bressanelli, Marco Greppi & 3 1767-1768 
Brienen, Willem van 44 1736-1769 
Brienen, Pieter van Dorsten Erven & Willem van 3 1731-1733 
Broeke & Comp., ten 8 1757-1767 
Broeke & van der Heyde Compo zie Heyde, van der 
• Broekhuysen, Reynier (van) 3 1700 
Broes, Hendrik 4 1761-1768 
Broes, Maximiliaan 3 1760-1769 
Bronkhorst, Jan van 4 1721-1747 
Brouwer, Willem 3 1752-1757 
• Bruls, Wed. Hendrick (Henry) 3 1704 
Bruyn Abramsz., Jan 8 1745-1767 
Budde, Johan Albert 9 1751-1762 
Bunschoten & Soon, Jesse van 4 1704-1718 
• Burgh, Erasmus van den 3 1725-1734 
Buylaert, Comelis & Adriaan van 5 1700 
Buylaert, Comelis & Wed. Adriaan -

Hendrik van Vrede zie Vrede, Hendrik van 
Calkbrenner, Jr., Pieter 6 1704-1732 
Cappel, Goddert 4 1700-1711 
cappelen, Coenraad 14 1723-1749 
cappelen & Zwartenhoff, Coenraad zie Zwartenhoff 
Carli, Thomas & Gratelli 3 1734-1744 
Carli di carlo & Zoon, J. B. 3 1761-1768 
casals & Soonen, Isaac 4 1741-1748 
• Cassel (of Casele), Jeronimus van 3 1711-1718 
• cassel, Jeronimus & Philip van 4 1718-1724 
castricum, Comelis van 4 1762-1764 
Centen, Job Siewerts & IJszbr. 4 1733-1757 
CeuIen, Frans van 3 1763-1764 
Chatelain, Z. 3 1746-1765 
• Chitty & Soonen 10 1710-1732 
• Chitty & St. Quintin zie Quintin 
Christoffers & Comp., Gebroeders 27 1751-1769 
Christoffers (of -fels) & Zoon, Coenraat 11 1724-1751 
Christoffers & Comp., Wed. Coenraat 12 1737-1751 
Christoffers, Jacob & Matheus 4 1711-1719 
Christoffers, Jacob Matthias & Coenraad 3 1704-1710 
Clemens & Zoon, Jan 60 1700-1768 
Clerq, Jacob de 22 1734-1768 
Clerq, Laurens de 5 1732-1734 
Clerq, Pieter de 24 1702-1768 



124 DE VONNISSEN IN AVERIl GROSSE TE AMSTERDAM IN DE 18DE EEUW 

Naam: Aantai /adingen: Periode: 
Clerq, Pieter & Steph. de 3 1769 
Clifford, George & Zoonen (George, Jan, Henry) & Compo 30 1723-1768 
Cock & Comp., Peeter & 9 1700-1705 
B. Cock & Mars zie Mars 
Cock, Dirck Cornelisz. 4 1700-1704 
Cocq & van Goens, zie Goens, van 
Colonius, Georgius 4 1719-1735 
Cosson, Philip 3 1724-1727 
Coster, Pantser & 3 1703 
Couwenhoven, Gerard van 12 1714-1751 
Couwenhoven, Gerardsz, Hendrik van 10 1741-1767 
• Crajesteyn, Isaac & Francois 4 1711-1718 
CreIlius, Pieter de Wolff & Daniel 11 1703-1713 
• Croix, Francois & Pieter la 3 1704-1720 
Croonenburg, Pieter van 13 1705-1719 
Crop & Zonen, Jan Anthony 10 1732-1761 
Crop & J. May & Comp., Jan Anthony zie May, J. 
Cruikshank, Pye & 3 1756-1760 
Crull, Christoffel 4 1734-1745 
Cunningham, James 3 1732-1734 
Curtius, Jacob Pieter 4 1753-1763 
• Daniels & Comp,. Jan 3 1737-1760 
Dannenstem, Gijsbert Metzue van 3 1713-1718 
• Decker & Zoon, Cornelis 4 1704-1738 
Davidis & Compo 3 1760-1762 
Dedel, Isaac van Alphen & Abr. 4 1761-1769 

, Dedel, Salomon & Wm. G. 3 1762-1765 
Dekker, Dekker Kooker & 12 1748-1761 
Delprat, Jacques Wed. & Zoon 8 1746-1769 
• Deurs, Arend van 3 1700-1748 
Deutsz, Daniel 3 1727-1729 
Diepenbrugge, Martin van 8 1763-1769 
Dorsten, Pieter van 3 1716-1718 
Dorsten. Erven & Willem van Brienen, Pieter van 

zie Brienen, Willem van 
Drent en van Heyningen, Albert 

zie Heyningen, Albert Drent en van 
Dreyer, Arend 3 1757-1761 
Dreyer & Oortman, Wed. Maurits zie Oortman 
Drogenhorst & Soon, Johannes van 26 1700-1732 
Dufloo, Laurens 3 1714-1719 
Dull, Jacob 10 1737-1768 
Dupper & Boelhouwer 6 1761-1763 
Dijck, Hendrick van 3 1703-1718 
Eckhart, Roggenkamp & 3 1765-1766 
• Edens, Abraham 4 1716-1719 
Eekhout, Simon van 3 1734-1746 
Eik Joostzoon, Jan van 16 1718-1755 
Eik, Jan & Joost van 5 1757-1761 
Eik, Joost van 6 1761-1768 
Ernst & Gildemeester, van zie Giidemeester 
Ermen, Jan 3 1718-1719 
Erberfeld, Ph. Ant. d' 9 1742-1765 
• Ernst, Jan Fredrik 3 1746-1751 
Eys & Zoonen, Isaac van 9 1731-1764 
Fellinger. Cornelis 7 1745-1767 
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Naam: Aantal ladingen: Periode: 
Fock, Abraham 9 1717-1729 
Fraissinet, Marc. 4 1743-1762 
Franke, Junior, Hermannus 4 1763-1769 
Fraser & Comp., Ch. Parmenter 5 1760-1769 
Fraser, Jacob 18 1733-1745 
Fraser & van Norden zie Norden, van 
Fruyt, Jacob 4 1725-1733 
• Gaalts & Schalkwijk zie Schalkwijk 
Galdar, Joh. di Jacob 7 1743-1762 
Gales & Schalkwijk zie Schalkwijk, Gaalts & 
Gazar, Arutzin di 3 1747-1761 
Geelhuys(en), Abraham 4 1735-1747 
Gent & Willem van Laer, David van zie Laer, Willem van 
Gerning, Johan Christiaan 3 1743-1746 
Ghiessen, Philip van der zie Gijsen, Philip van der 
Gildemeester, van Ernst & 5 1753-1766 
• Goede & Comp., Cornelis 17 1700-1709 
• Goede & Comp., Pieter 7 1710-1719 
Goens, Cocq & van 4 1761-1769 
Govertsz, Hans 4 1722-1733 
• Grauwert Junior, Philip 3 1704-1705 
Grasper(t), Jan 22 1704-1750 
Grave & Meyer zie Meyer 
Greppi & Bressanelli, Marco zie Bressenelli 
Grift, Bernard van der 6 1735-1743 
Grill, Antony & Johannes 30 1731-1762 
Grou, Guillelmus 4 1731-1734 
Guaita & Compo 3 1731-1765 
Gudeborn, Pieter 3 1734-1763 
Gijsen, Antony van der 7 1700-1723 
Gijsen, Philip van der 4 1711-1714 
Gijsen, Philip Antonie van der 34 1700-1725 
Gijzelman, Paul Hendrik 4 1767-1769 
Haan, Abraham de 3 1750-1761 
Haan, Hendrik de 11 1736-1766 
Halma(el), Pieter van 3 1700 
Halma(el), Wed. Pieter 6 1706-1724 
Halmael, Francois van 3 1765-1769 
• Hals & Boudewijn Backer, Jacob 4 1702-1710 
• Hals & Comp., Jacob 5 1700-1704 
• Hals & Comp., Symon 6 1713-1718 
Hartman, Jacob 3 1763-1768 
Hasselgreen, Jan 6 1738-1744 
Hasselgreen, Jan & Carel 18 1749-1769 
Hasselt, Larwood & 4 1761-1767 
Hebenstreit & Zoon, Joan George 3 1750-1769 
• Hecker, Johan 5 1725-1733 
Herfst, Matthijs 5 1752-1769 
Hessels, Dirck 3 1701-1741 
Heyde & Comp., ten Broek & van der 5 1737-1755 
Heyningen Gerritsz., Albert van 5 1743-1765 
Heyningen, Albert Drent en van 6 1700 
Heyningen, Gerrit van 8 1711-1726 
Hoebe, Joh. (sedert 1752: Erven van-) 8 1746-1766 
Hogguer & Comp., Horneca 7 1764-1768 
• Hole, Hendrick van 4 1703-1705 
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Naam: Aantal ladingen: Periode: 
Hondeyker, Jan 3 1757-1767 
• Honingh, Symon Verveen & 5 1700-1708 
Honore, Joan 7 1700-1717 
Hooft Danielsz., Hendrik 3 1745-1757 
Hooghart ,Arnold 9 1743-1768 
• Hoogmade, Balthasar van 5 1724-1726 
Hoop, Isaac de Neufville van der 3 1760-1761 
Hoorens, Daniel Comelisz. 16 1702-1725 
• Hoorens, Jacobus 7 1736-1740 
Hope & Compo 18 1763-1769 
Hope, Thomas & Adriaan 58 1735-1763 
Hopman, Antoni Ignatius 5 1741-1752 
Homeca Hogguer & Compo zie Hogguer 
Homeca & Compo 8 1761-1763 
Homeer, Jeuns & Olavs I3 1737-1769 
Horst, Rud. ter 7 1743-1768 
Houlez, Panchaud & 6 1744-1768 
Houtman & Thiemen zie Thiemen 
• Houtman, Adolph 5 1703-1711 
• Hovens, Enogh 5 1711-1718 
Hoving, Johannes 8 1735-1767 
Hoyy, Lodewijk 24 1728-1742 
Hoyy & Lups Jansz., Lodewijk zie Lups 
Jacobs, Samson 3 1716-1718 
• Jager, Enno Christoffel 3 1738-1744 
Janson, Andries 3 1733-1748 
Janszen Junior, Dirk 3 1757-1762 
Jeremias, Aved di 9 1732-1745 
Jeremias, J. de Aretuin & A ved 4 1743-1745 
Jever(en), Volkert van 24 1731-1769 
• Jorritsen, Joarris (Postama?) 4 1703-1705 
Juel, Pieterse & 3 1764-1765 
Juel, Simon Petrus 3 1746-1749 
Jut, Pieter 3 1737-1750 
Karsseboom, Comelis 18 1735-1762 
Karsseboom, Jacob Gerrit 5 1732-1756 
Keepken & Comp., Andreas 4 1761-1762 
• Keesjes, Floris Comelisz. 4 171O-17l9 
Keisberg, Matthias 4 1734-1744 
Kessel, Pieter van 11 1700-1724 
Kinderen, Emanuel der 9 1746-1769 
Knibbe, Blote & 5 1740-1761 
Knobbe, Jan 3 1719-1721 
Knuyt, Pieter de 8 1700-1719 
Knuyt, Simon de 9 1700-1712 
Koekebakker, Luyking & 3 1741-1753 
• Kohl, Nicolaas 12 1717-1741 
• Kok & Marsen, Nanningh zie Marsen 
Kooker & Dekker, Dekker zie Dekker 
• Kops, Godschalk 3 1725-1745 
• Kops, Nicolaas Wm. 5 1746-1767 
Kuhn & Comp., Hendrik 4 1761-1764 
Kuyi, Gijsbert van 3 1705-1711 
Laan, Johannes van der 3 1716-1717 
Laan, Pieter van der 6 1709-1717 
Lac1e, Hendrik Nicolaas 3 1767-1769 
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Naam: Aantal ladingen: Periode: 
Laduges, H. Visser 4 1741-1750 
• Laer & Soon, Willem van 8 1717-1729 
• Laer, David van Gent & Willem van 10 1702-1716 
• Lang, Philip Christoffel 3 1748-1761 
Lange & Oosterwijk, de zie Oosterwijk 
Langerack, Jan 5 1704-1727 
Lanting Junior, Jean 5 1717-1736 
Larwood & van Hasselt zie Hasselt, van 
Larwood &Zoon, Jacob 13 1716-1761 
• Ledeboer Nijhoff, Ernst zie Nijhoff 
• Leenzale, Adam Symons 9 1700-1712 
• Leeuw, Pieter Roeloffsz. de 5 1703-1726 
• Lefebure, Samuel 5 1711-1719 
Lely, Comelis 6 1719-1760 
• Lewoud, Matth. di 4 1749-1752 
• Leydack, Bernardus 4 1713-1719 
Lincklaan & de Mauc1erc zie Mauc1erc, de 
Linde(n), Jacob van der 4 1737-1754 
Lingen & Zoon, Jan van 15 1751-1767 
• List & Teyler zie Teyler 
Locquet, P. C. & St. 5 1753-1767 
• Looffs, Abraham zie Loots, Abraham 
• Loos & Breitenfeld zie Breitenfeld 
Loose, Jan van 4 1713-1719 
Looten, Gerrit (Govert) 9 1710-1750 
• Loots, Abraham 3 1731-1734 
Lover & Zoonen, Joh. de 7 1745-1768 
Lubs zie Lups 
Lups Jansz, L .Hovy & 30 1743-1768 
Lups & Sonen, Govert 7 1703-1725 
Lups, Jean 7 1719-1732 
Luyking & Koekebakker zie Koekebakker 
Luyx, Jan 7 1734-1757 
Mackay, Jacob 5 1718-1734 
• Marchant, Carel 14 1709-1741 
Marck, Ger. Theod. & Daniel 16 1742-1764 
B. Mars, Cock & 3 1705-1719 
B. Mars & Comp., Cornelis Gerritsen 20 1702-1723 
B. Mars & Comp., Gerrit 4 1700-1702 
B. Mars, Gerrit & Dirk 8 1721-1732 
B. Mars & Soon & Comp,. Gerrit Martense 18 1702-1743 
B. Mars, Jan & Mues 3 1734-1750 
B. Mars & Comp., MartenB. 8 1710-1724 
B. Mars & Comp., Mues 3 1704-1707 
• Marsen, Nanningh Kok & 5 1715-1718 
Masse, Alexander di 5 1756-1763 
Maten, Adriaan 10 1712-1746 
Maten, Cornelis 11 1737-1753 
Maten, Matthijs 4 1704-1721 
Mauc1erc, Lincklaan & de 3 1767 
Maurik, Justus van 9 1743-1762 
Maurick, Willem van (de Jonge) 31 1700-1753 
May & Comp., J. A. Crop & J. 5 1767-1768 
• Mentinck & Soonen, Pieter 5 1706-1718 
Mesterton, Henry & Archibald 5 1752-1761 
Meyer, Grave& 3 1765-1767 
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Naam: Aanta/ /adingen: 
Meyringh, Jan Hendrik 
Meyring, Joh. Herm. Fredk 
Michel, Louis 
Moll, Bettelem & 
Moolenaar, Jan 
Mor de Jonge & Zoonen, Wed. Jan 
Mounier Fils, Pierre 
Muhl, Jacob 
Muhl, Wed. Jacob, Ernst & Jacob 
Mull zie Muhl 
Muschard, Ratio 
Muyknan &Zoonen 
Muysken, Barthelomeus 
Muysken, Jan 
• Nanning & Comp., Jan Schenk & P. 
Nedermeyer & Voogd zie Voogd 
Neel Junior, Robert 
Nessingh, Jan 
• Nettelblad, Baltsz 
Neufville, Gebroeders de 
Neufville van der Hoop, Isaac de zie Hoop, van der 
Neufville & Compo Jan Isaac de 
• Nieuwstad, Wijnant van 
Norden, Fraser & van 
Noteman, Jan 
Notten & Zoon, Abr. van 
• Nijhoff, Ernst Ledeboer 
Obry Broeders, des 
Ockhuysen, Pieter van 
Oever, Jan Janssen ten 
Oker, David 
• Oldaans, Pieter Jansz. 
Oldecop, Siegfried Hd. F. 
• Oorden, Royensteyn & van 
Oortman, Wed. Maurits Dreyer & 
Oost, Frans 
Ooster, Matthijs 
Ooster, Wouter 
Oosterwijk, de Lange & 
Orsoy & Soonen, Christiaan van 
Orville, Jan Scherenbergh & d' 
Orville, David Gilles & Frederik d' 
Orville, Frede Philippe d' 
• Otto, Herman (uit Lubeck) 
Ouen, Mattheus di 
Ouderkerk, Francois & Josua van 
Oudermeulen, Christiaan van der 
Outshoorn, Martynus van 
Overloop, Abraham van 
Pauw, Andries 
Panchaud & Houlez zie Houlez 
Pantser & Coster zie Coster 
Parmentier Fraser & Comp., Ch. zie Fraser 
Pasch, Johannes & Hendrik 
B. Pater & Comp., Cornelis 
B. Pater, Dirck & Gerrit 

10 
4 
3 
3 
4 
9 
7 
9 
3 

4 
39 

5 
16 
3 

5 
7 
3 

11 

6 
3 
3 
3 
3 
3 

26 
9 
3 
5 
4 
3 
3 

13 
4 
7 
6 
4 
7 
3 
4 
4 
7 
5 

12 
18 
4 
4 
4 

7 
5 

11 

Periode 
1747·1765 
1767·1768 
1748·1761 
1757·1761 
1761·1767 
1725·1764 
1760·1769 
1700·1710 
1743·1761 

1738·1751 
1734·1769 
1705·1718 
1743·1764 
1755·1757 

1720·1750 
1710·1762 
1749·1769 
1754·1764 

1744·1761 
1714·1719 
1724·1732 
1761·1768 
1762·1766 
1761·1765 
1704·1723 
1727·1750 
1713·1721 
1703·1706 
1718·1720 
1734·1753 
1724·1732 
1743·1765 
1761·1769 
1753·1767 
1702·1705 
1761·1768 
1744·1764 
1767·1768 
1700-1703 
1709·1718 
1732·1748 
1743·1752 
1736·1767 
1742·1769 
1700·1717 
1736·1746 
1727·1744 

1734·1762 
1700·1727 
1705·1713 
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Naam: Aantal ladingen: Periode: 
B. Pater, Gerrrit Claas & Comelis 23 1715-1731 
Paulo, Arachiel di 3 1744-1767 
• Pel, Adriaan 3 1704-1713 
Pels, & Soonen, Andries 46 1716-1769 
Pels & Soonen, Jan 3 1700 
Pels, Jan Lucas 7 1702-1712 
Pembroek, Abr. van 8 1746-1767 
Petrus, Zatur di 7 1732-1744 
Peyrou de Jonge, Jacques du 4 1703-1709 
Pieterse & Juel zie Juel 
• Pingel, Frederik Wilhelm 3 1734-1737 
B. Ploeger, Claas Comelis & Nanning 7 1719-1734 
Ploos van Amstel zie Amstel, van 
Poll, Herman van de 6 1755-1768 
• Poort, Comelis Visser & 5 1711-1718 
Poorten, Josua van der 16 1739-1767 
Pooter & Cock zie Cock 
Pott, Sprengel & 10 1710-1728 
Pree, Abraham du 7 1700-1721 
Pye & Cruikshank zie Cruikshank 
• Pye, Rich & Wilkieson, zie Wilkieson 
• Quintin, Chitty & St 3 1703-1706 
Raad, Jan de 3 1759-1764 
Raillard, Jan 9 1710-1768 
Reesen, Gerrit & Willem 3 1741-1747 
Reyeresen, Lambert 5 1705-1718 
Ribom & Comp., Jochem 6 1759-1768 
Rich & Wilkieson, Pye, zie Wilkieson 
Rietman & Comp., Vemede 3 1743-1750 
Rigagneau, van der Valk & 5 1761-1765 
Ris, Pieter 3 1744-1769 
Roeters, Jacob 3 1739-1752 
Rover, Gerard 10 1700-1704 
Rogge & Soon, Gerard 3 1705-1710 
Rogge, Gerrit 3 1704-1705 
Rogge, G. & Th. 4 1738-1746 
Roggenkamp & Eckhart zie Eckhart 
• Rossen, Jan van 5 1709-1713 
Royenstein & van Oorden zie Oorden, van 
Rustman & Comp., R. P. 4 1762-1767 
Rutgers Junior, David 6 1705-1744 
Rydenius, Pieter 11 1742-1769 
• Saanen, Claas van 4 1717-1719 
Salinieres, Jan 3 1741-1752 
Samuels & Zoon, Aron 3 1756-1761 
Sanen, Theod. Jan & Hco van 5 1759-1768 
Santheuvel, Barth. van 5 1747-1768 
Schaaff, Jacobus van der 48 1735-1768 
Schaaff Junior, Jacobus van der 7 1755-1764 
Schabaelje, Wed. Frans Jocabsz. de Vries & Jacob 8 1703-1719 
• Schalkwijk, Gales & 5 1700-1704 
Scherenberg, Ab. 3 1737-1745 
Scheerenbergh, Jan 17 1725-1768 
Scherenbergh & d'Orville, Joan zie Orville, d' 
• Schenck & P. Nanning & Comp., Jan zie Nanning, P. 
• Schenck Vos zie Vos 

EcON.-HIsT. JAARBOEK XXVI 10 
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Naam: Aantal ladingen: 
Scholten, Bernard 18 
Schorn, Hendrik 3 
SchrOder, Dirck van Tietsen & Hendrik 13 
Schues, Jacob 20 
Schut, Jan 3 
Selouw, Rotger & Joh. Michel van 4 
Serrurier, Wed. Luis 3 
Serrurier & Isac Arondeaux, Wed. Luis zie Arondeaux, Isac 
Sievers & Soonen, Job (Siewerts of Sieverts) 5 
Smeth, Raym. & Theod. de 6 
Smith, Diedk. (1761: Wed. & Soon) 11 
• Solhoffioff, Osip 3 
Son, Coenraad & Hendrik van 3 
Son, Jan & Zeger van 14 
Son, Seger van 12 
Son, Thomas van 15 
Son, Thomas, Jan & Seger van 19 
Sorgdrager, Comelis 3 
• Spaander, Pieter 3 
Spiering, Stephanus 3 
Sprengel & Pott zie Pott 
Sprengel, Christiaan 
• Staets, Isack 
Steen, Dirk 
Steenberg & Westerhout, Wed. zie Westerhout 
Stokkurn, Hendrik van 
Storm, Gerrit 
Storm, Pieter 
Straelman, Hendrik 
Straalman Junior, Jan 
Strombergh, Sacharias 
Struys, Hermannus 
Tarelinck, Jan van 
Tarelink, Jan & Christ. 
Tarelinck, Jan & Pieter van 
Tarelinck, Jan Pieter Hermannus & Abraham van 
Teyler, List & 
Teyler, Johannes 
Theodori, Nicolaas 
Thesing, Egbert, 
Thiemen, Houtman & 
Tier, Jean Dominicus 
Tietsen & Hendrick SchrOder, Dirck van 

zie Schroder, Hendrick 
Tietsen & Comp., Dirck van 
Timmerman, Albert 
Timmerman, Wed. Anthony & Jan 
Timmerman & Comp., Claas 
Tongeren Junior, Hendrick van 
-ronis, Nicolaas 
Troyen, Meyndert 
Uchelen, Paolo 
• Utesch, Hans 
Veer Jacobsz., Ab. de 
Veer, Cornelis Abrahams de 
Vercruysen, Adriaan 

21 
10 
4 

3 
3 

16 
15 
5 
3 
5 
5 

21 
8 

12 
3 
3 
3 
7 
4 
4 

8 
3 

13 
9 
5 
4 
B 
3 
6 
6 

13 
3 

Periode: 
1748-1767 
1751-1757 
1712-1725 
1727-1767 
1703-1709 
1736-1744 

1700 

1702-1747 
1750-1767 
1754-1769 

1717 
1757-1761 
1718-1739 
1742-1753 
1700-1766 
1708-1717 
1748-1761 
1761-1769 
1761-176£ 

1704-1768 
1700-1718 
1756-1763 

1729-1732 
1727-1744 
1700-1761 
1700-1720 
1741-1755 
1713-1725 
1728-1750 
1700-1703 
1755-1769 
1704-1753 
1710-1724 
1734-1748 
1733-1734 
1732-1744 
1704-1735 
1767-1769 
1714-1757 

1703-1710 
1700-1714 
1718-1746 
1715-1731 
1704-1710 
1737-1754 
1717-1732 
1716-1735 
1700-1705 
1761-1769 
1718-1761 
1700-1705 
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Naam: 
Vergeel & Comp., Joannes 
Vergee1, Lucas 
Vergoes, Jacobsz., Jan 
B. Verlaan, Pater Heyn & 
B. Verlaan & Comp., Claes Hollebrantse 
B. Verlaan, Claes Simonsen 
B. Verlaan & Comp., Comelis & Jan 
B. Verlaan & Soon, Hilbrandt 
B. Verlaan & Soonen, Jan, 
B. Verlaan, Jan & Albert 
B. Verlaan, Simon Claessen 
B. Verlaan, Simon Cornelis 
Verrijn, Frans & Hendrik 
• Verveen Honingh, Symon zie Honingh 
• Verwijk, Joost 
Villers, Pieter de 
Visser Laduges, H. zie Laduges 
Visser, Cornelis 
Visser & Poort, Cornelis zie Poort 

Aantal ladingen: 
16 
7 
3 
5 
5 
5 

16 
5 

32 
3 
6 
4 
4 

3 
3 

3 

Visser, & Comp., Jan 3 
Vliet, Wm. Huysinga van 7 
• Vogel, Jochem 6 
Vollenhoven, Jan & Dirk van 27 
Vollenhoven, Jan Dirk & Wm. van 6 
Voogd, Nedermeyer & 13 
Voogt, Joost 4 
• Voorst, Paulus van 3 
* Vos & Comp., Schenck 3 
Vos, Abraham de 5 
Vos, Jacobus de 11 
Vosterman, Wijnand Blaeupot & Abraham 5 
• Voute, Jan Jb. 3 
Vrede, Corn. & Wed. Adriaen van Buyiaert & Hendrick v. 7 
Vreede, Hendrik van 3 
Vries, Abraham Jacobsen 5 
• Vries, Anne Jacobs & Volkert de 9 
• Vries, Frans Jacobsen de 3 
Vries, Pieter de 27 
Vries, Wed. Pieter de 12 
Vrij, Dirk Willink & Pieter 4 
Wagener, Antony 4 
Walijen, Abrm. & Wm. 9 
Walijen, Willem & Hendrik 3 
• Warnsinck, Abraham 3 
Waterman, Antony 9 
Wesling & Zoon, Daniel 10 
• Wesseling, Bernard 4 
Westerhout, Wed. Steenberg & 5 
Wibbert, Wouter 7 
Wiggers, Gerrit 4 
Wiggerts, Joppe 5 
Wiggerts, Erven Joppe 3 
Wilkens, Hendrik 11 
Wilkieson, Pye, Rich. & 5 
Willink & Pieter Vrij zie Vrij 
Willinck, Hendrik 11 

Periode: 
1724-1739 
1750-1763 
1724-1728 
1702-1704 
1700-1706 
1700-1769 
1727-1752 
1716-1725 
1706-1769 
1751-1752 
1710-1718 
1724-1727 

1700 

1734-1744 
1737-1750 

1700-1727 

1743-1768 
1745-1761 
1759-1768 
1757-1767 
1768-1769 
1757-1767 
1716-1725 
1700-1714 
1761-1769 
1700-1704 
1704-1719 
1700-1708 
1759-1768 
1703-1710 
1711-1716 
1700-1709 
1748-1768 

1700 
1748-1762 
1763-1767 
1734-1740 
1734-1746 
1739-1762 
1763-1769 

1700 
1718-1745 
1732-1755 
1728-1735 
1745-1767 
1704-1718 
1758-1763 
1740-1749 
1756-1757 
1724-1763 
1764-1768 

1704-1719 
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Naam: 
Willink,Jan 
Willink, Willem & Jan 
• Wiltschut, Sybrant Cornelissen 
Wintzer, Jurriaan 
• Wit, Willem de 
• Wittepaert, Nicolaes 
• Wolff, Andries (de) 
Wolff & Daniel Crellius, Pieter de zie Crellius 
Wolffers, Johannes 
Wretman, Joachim 
Wylick, Abraham van 
Wijnants, Theodoor 
Zon, van zie Son, van 
Zwartenhoff, Coenraad Cappelen & 

Aantal ladingen: 
6 
5 
6 
4 
5 
7 
4 

3 
9 
4 
3 

4 

• waarschijnlijk niet in Amsterbam woonachtig. 
B. woonachtig in Broek in Waterland. 

Periode: 
1717-1727 
1739-1760 
1718-1721 
1761-1768 
1735-1736 
1703-1716 
1710-1733 

1765-1767 
1744-1766 
1718-1737 
1723-1753 

1753-1767 



III. 

BIJDRAGEN TOT DE GESCHIEDENIS V AN DE NEDERLANDSE 
SLA VENHANDEL 

DOOR DR. W. S. UNGER 

I. BEKNOPT OVERZICHT VAN DE NEDERLANDSE SLA VENHANDEL IN HET ALGEMEEN 

De geschiedenis van de slavenhandel, zelfs maar van de Nederlandse 
slavenhandel, is zo omvangrijk en vereist nog zoveel speciale studie dat 
een mensenleven schier niet toereikend schijnt om deze in al zijn facetten 
uit de verspreide bronnen te beschrijven. Aan de andere kant is er zo zeer 
gebrek aan kennis betreffende onderdelen van deze rnisschien macabere, 
maar uiterst belangrijke tak van bedrijf, dat voorshands meer aan goede 
monografieen dan aan oppervlakkig blijvende algemeenheden behoefte 
schijnt. Het geluk is ons daarbij gunstig. Het archief van de Middelburgsche 
Commercie Compagnie, vrij volledig bewaard 1), bevat over de neger
handel een materiaal, enig in ons land en zeldzaam in de wereld 2). En 
al is de slavenhandel dezer Compagnie niet die van Zeeland - naast 
haar waren ook in Middelburg, en vooral in Vlissingen, talrijke particuliere 
slaafhandelaars werkzaam -, laat staan van Nederland, zij biedt ons, 
althans voor de 18de eeuw, een documentatie, die voor de geschiedenis 
van de Nederlandse slavenhandel uiterst belangrijk is: een gesloten reeks 
van journalen van slavenreizen, negotieboeken e.d. geeft over de periode 
1732-1807 gelegenheid niet alleen het bedrijf - zij het toch niet in al zijn 
facetten - te leren kennen, maar ook over de duur van reizen en oversteek, 
aantal en sterfte der slaven, bedrijfsuitkomsten en anderszins resultaten te 
winnen. Het relaas hiervan zal in de tweede dezer bijdragen worden geleverd. 
Alvorens daartoe over te gaan worde echter eerst in deze in het kort de ge
schiedenis van de Nederlandse slavenhandel in het algemeen geschetst. Na 
een beknopte uiteenzetting van het ontstaan van het bedrijf in het algemeen 
en van de eerste deelnerning der Nederlanders daaraan, zal uitvoeriger de 
slavenhandel der W.I.c. 3) worden behandeld, met name die der Zeeuwse 

1) Rijksarchief in Zeeland. Zie W. S. Unger, Het archiefder Middelburgsche 
Commercie Compagnie (1951). 

Z) Ook voor Nantes zijn dergelijke gegevens bewaard; zie G. Martin, Nantes 
au XVIIIe siecle. L'ere des negriers (1714-1774), d'apres des documents inedits 
(1931); Pere D. Rinchon, Le trafic negrier d'apres les livres de commerce du capi
taine Gantois P. I. L. van Alstein, l'Organisation commerciale de la traite des noirs 
(1938) (niet verder verschenen). 

S) Ook de O.I.C. heeft in negerslaven gehandeld. P. van Dam vermeldt in zijn 
bekende Beschryvinge (ed. Stapel, R.G.P. 83 p. 532 vlg.) een geheime instructie 
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kamer, die hiervoor het belangrijkst is geweest en wier archief - weer 
dient ons het geluk - heel wat beter is bewaard dan die van de andere onder
delen der oude W.I.C. Ongeveer een eeuw heeft zij de Nederlandse sla
venhande! zo niet geheel, dan toch voor het overgrote dee! gedragen, 
totdat in 1730/34 haar monopolie werd gebroken. Een s!otparagraaf za! 
dan een beknopt overzicht geven van de geschiedenis van de Nederlandse 
slavenhandel tot de abolitie. 

1. Eerste begin van de slavenhandel. 

Zoals men weet dateert men de overzeese handel in negerslaven - die 
in Mrika ze!ve is eeuwen ouder, gelijk die na abo!itie en emancipatie nog 
steeds bestaat - van 1444, het jaar kort na de occupatie der Westkust van 
Mrika door de Portugezen, toen voor het eerst over zee naar Europese 
markten slaven werden gebracht en te Lagos een slavenhandelscompagnie 
werd opgericht. AI spoedig brachten de Portugezen deze werkkrachten naar 
hun suikerplantages op de Westafrikaanse eilanden; deze slavenhandel zou 
echter gering zijn gebleven wanneer niet de ontdekking en exploitatie van de 
Nieuwe Wereld door de Spanjaarden een behoefte aan werkkrachten had 
doen ontstaan, waaraan de autochtone Indiaanse bevolking niet kon vol
doen. Bovendien konden de Spanjaarden de Indianen, hun mede-on
derdanen, moeilijk tot slavenarbeid dwingen. Men kent het optreden van 
De las Casas ter zake. Ret begin der slaventransporten naar Amerika 
is niet met juistheid bekend; de traditie wil dat Columbus een paar 
slaven meevoerde, en onmogelijk is dit niet, daar er in Spanje toen reeds 
vele negerslaven aanwezig waren. Scelle 1) dateert van de opdracht 
van 1510 aan de Casa de Contrataci6n te Sevilla, 250 negers te zenden 
naar de nieuwe kolonien in Amerika, de oorsprong van de handel in neger
slaven. KardinaaL Ximenes beperkte in 1516 de slaveninvoer in West
Indie ten einde de Spaanse schatkist door te verlenen vergunningen te Laten 
profiteren en aan de toenemende smokkeLhandeL het hoofd te kurmen 
bieden. Maar hierdoor konden de grote behoeften der koLonien niet worden 
gedekt, en in 1518 verleende Karel V aan Laurent de Gouvenot 2), gouver-

voor de slavenhalers - zij moesten de slaven roven van de Portugezen of kopen 
aan de kust van Guinee of Angola - en een memorie (p. 583 vlg.) "in wat maniere 
men gewoon is tot Ardra op de kust van Guinee te handelen". Dit heeft echter 
niet lang geduurd, daar door de lange reis de sterfte groot was. Daarna werd op 
Mauritius en Madagascar door de O.I.C. slavenhandel gedreven; deze waren wei 
minder bruikbaar, doch ook lager in prijs. (zie ook R.G.P. 68 p. 653 vlg.) .Dit 
bedrijf valt echter buiten ons bestek. 

1) G. ScelIe, Histoire politique de la traite negriere aux lades de CastilIe. Con
tracts et traites d'assiento, (1906, 2 vol.; het derde deel, dat de operaties der Engelse 
Zuidzee Compagnie en de geschiedenis der laatste asientos zou behandelen, is 
niet verschenen), I p. 126. 

2) E. Donnan, Documents illustrative of the history of the slave trade to America 
(1930), spreekt I p. 16 ten onrechte van de Gomenot, p. 42 van Gorrevod, zoals 
ook Scelle (I p. 134) hem weI noemt. Zelf heb ik, in mijn bespreking van het in 
de volgende noot genoemde werk in Tijdschrift voor Gesch. 1942 p. 278, ook 
abusievelijk van Gomenot gesproken. 
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neur van Bresse, toestemming tot de aanvoer van een groot aantal (4000) 
slaven. Deze misbruikte de concessie, en in 1528 werd een contract gesloten 
met twee Duitsers 1) te Sevilla, vermoedelijk het eerste van de lange reeks 
der asientos, door Scelle in zijn bovengenoemd boek zo uitvoerig beschreven. 
Maar al waren de Spanjaarden voor hun kolonien de belangrijkste afnemers, 
daar zij geen toegang hadden tot Guinee konden zij aan die behoefte alleen 
voldoen door bemiddeling van derden, nl. van de Portugezen; hun diende 
daarvoor de Casa dos escravos. In de loop der 16e eeUW werden deze, slaven
handelaars kat'exochen, zoals Wiitjen 2) terecht zegt, de grote leveranciers 
der Spaanse kroon, die de invoer tot zeven havens beperkte. De unie van 1580 
was dan ook een oplossing voor het Spaanse slaven-probleem, en voor de 
Lusitaniers de enige compensatie voor het verlies der onafhankelijkheid, en 
malicieus merkt Parry 3) op dat de Lissabonse slavenhandelaars vrijwel de 
enige waren die onder het Spaanse bestuur wilden blijven. In 1595 ver
wierven zij hun eerste asiento. Zij geraakten hun positie echter na de bevrij
ding in 1640 vrijwel geheel kwijt en nieuwe volken, vooral Nederlanders, 
doch daarnaast ook Engelsen - hun eerste slavenreis yond in 1562 onder 
Hawkins plaats - en Fransen, wisten zich van een groot deel van deze winst
gevende handel meester te maken. Spanje's vijanden kregen hun stations op de 
drempel der Indien. Het bezit der suikereilanden in de West bracht door het in 
gebreke blijven der autochtone werkkrachten 4) de noodzakelijkheid mee van 
het verwerven van vaste voet in de streken, vanwaar andere moesten worden 
aangevoerd. Tussen de koloniale expansie der Europese staten in Amerika 
en de handel in zwarte werkkrachten wies zo een onverbrekelijk verband 5). 

2. Het eerste optreden der Nederlanders in de slavenhandel. 

Zoals van de meeste dingen, is ook van de Nederlandse slavenhandel het 
begin duister. In ieder geval mag men zeggen dat het aanvankelijk min of 
meer toevallige, in ieder geval min of meer op zich zelf staande hande
lingen betreft; de na 1590 op gang gekomen tochten naar Guinee, later sla
venland bij uitstek en waar reeds in 1612 het fort Nassau werd gesticht, 
hadden in de eerste decennia niet anders dan goud, olifantstanden en grein 
tot object. Een belangrijke en geregelde slavenhandel ontstond hier eerst 

1) "Flemings" noemt Donnan (a.w. I p. 17) hen. Men heeft hierin, doch vol
komen ten onrechte, wei het begin van de Nederlandse slavenhandel willen zien; 
zie W. R. Menkman, De Nederlanders in het Caraibische zeegebied (1942) p. 14, 15. 

2) H. Watjen, Der Negerhandel in Westindien und Siidamerika bis zur Sklaven
emancipation (Hans. GeschichtsbHitter, 1913, II p. 417 vlg.). Deze auteur, die 
zich vrnl. op K. Habler, Die Anfiinge der Sklaverei in Amerika, baseert, heeft 
daarnaast als eerste uit het archief der W.I.c. geput. 

3) John H. Parry, Europe and wider world, 1415-1715 (1949) p. 172 vlg. 
4) Voor de teleurstellingen der Portugezen met deze werkkrachten in Brazilie 

aO 1635, zie De Laet, Jaerlijck Verhael van de verrichtingen der Geoctroyeerde 
West-Indische-Compagnie, ed. S. P. l'Honore Naber IV (Werken Linschoten 
Ver. XL) p. 124. Zie echter anders hierna p. 137 n. 3. 

6) Zie ook A. N. J. den Hollander, Eenige economische aspecten van de neger
slavernij in de Vereenigde Staten van Amerika (Tijdschrift voor Gesch. 1943 p. 
100 vlg.). 
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door de behoefte aan werkkrachten toen ook Nederlandse nederzettingen in 
Noord- en vooral in Zuid-Amerika waren gevestigd. 

Het eerste bruikbare bericht dateert van 1605; de aanvoer in 1596 van 
omtrent 130 "Mooren ende Moorinnen" te Middelburg, waarbij de Rotter
damse koopman Pieter van der Haagen een rol speelde 1), kan men niet als 
zodanig beschouwen. De zwarten waren ongetwijfeld niet door Nederlanders 
uit Afrika gehaald maar buitgemaakt op zee. Tot vorming van een slaven
markt in Nederland, zoals in Sevilla en Lissabon, tot zekere hoogte ook in 
Antwerpen 2), het geval was, leidde deze aanvoer dan ook niet 3). Ook de reis 
van de befaamde Melchior van den Kerckhove, in Juli 1597 uitgevaren met 
vier schepen naar de Canarische eilanden en met twee daarvan via Rio de 
Janeiro naar Angola om slaven te halen, mislukte door zijn gevangenneming 
aldaar4 ). Maar in 1605 werd het ernst toen Spanjaarden op Trinidad bij 
Nederlandse kooplieden een lading slaven uit Afrika bestelden; in 1606 
bracht Isaac Duverne de bestelling, 470 koppen, daarheen 5). Vit de opdracht 
leidt Menkrnan niet zonder grond af, dat deze slaven van de kust van Afrika 
moeten zijn aangevoerd, maar zeldzaam waren zulke reizen toen stellig nog 
weI. In Juni 1606 veroverde de bekende Pieter van den Broecke met een 
Engelse sloep bij Senegal een Liibecks schip, dat o.a. 90 slaven in had; men 
vereerde "al onsse swarten en swartinnen" aan de Engelsman, op voorwaarde 
van enige levensmiddelen te geven en water te halen. Terecht mag dan ook 
Ratelband 6) zeggen: "de Hollanders wisten destijds nog niet welke grote 
handelswaarde slaven hadden, of wellicht juister uitgedrukt, zij hadden er 
geen afzetgebied voor en lieten zich daarom met die handel niet in". Ook 

-1) Zie hiervoor: J. H. de Stoppelaar, Balthasar de Moucheron (1901) p. 134. 
Deze oude koe werd door L. C. Vrijman, Siavenhalers en slavenhandel (1937), 
p. 16, nogmaals uit de sloot gehaald. Voor juister begrip, zie Resolutien der Staten
Generaal (ed. Japikse) IX p. 333-334. - Ik heb, in mijn bespreking van Vrijmans 
werk (T.v.G. 1939, p. 68), het begin van de Nederlandse slavenhandel misschien 
weI wat gebagatelliseerd. 

2) Deze werden overigens ter plaatse gebruikt als "domestiquen", de vrouwen 
als "bonne" (Diirer heeft van een harer het portret gemaakt); zie J. A. Goris, 
Etude sur les colonies marchandes meridionales It Anvers de 1488 It 1567 (1925), 
p. 32. Ook als matrozen, zie dez., Siavernij te Antwerpen in de XVIe eeuw (Bijdr. 
tot de Geschiedenis XV (1923) p. 541. Zie ook de mededeling van Denuce, Afrika 
in de XVIe eeuw en de handel van Antwerpen (1937) p. 32: na Lissabon telde de 
Scheldestad in de XVIe eeuw het grootste getal kleurlingen. 

8) Op last van de Staten van Zeeland werden deze kinderen van de Zon door 
de magistraat van Middelburg gesteld "in heure natuerlicke liberteyt" om .... 
daama, zoals de nu verloren begraafboeken van Middelburg deden zien, als ratten 
in een guur land te sterven. 

4) J. H. Kernkamp, Johan van der Veken en zijn tijd (1952) p. 18 (naar onbe
kende gegevens uit de archieven te Simancas). 

I) Naar V. T. Harlow, Colonising expeditions to the West Indies and Guyana 
1623-1667, in de werken der Hakluyt Society (sec. series LVI, 1924), vermeld 
bij W. R. Menkman, Nederlandsche en vreemde slavenvaart (West-Indische Gids 
1947) p. 102. 

8) K. Ratelband, Reizen naar West-Afrika van Pieter van den Broecke, 1605-
1614 (Werken L. Ver. LII) p. 12 en n. 1. - Voor voorbeelden hiervan uit 1626 en 
zelfs 1631, zie J. B. van Overeem, De reizen naar de West van Comelis Comelisz. 
Jol, 1626-1640 (West-Indische Gids, 1942) p. 3,9. 
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Pieter de Marees, die in 1602 een beschrijving van Guinee uitgaf, had even 
de Slavenkust genoemd in verband met de Portugezen 1), maar van slaven
handel door zijn landgenoten geen melding gemaakt. En bij de levering van 
20 negers door een "Dutch man of waITe" in Virginia in 1619 2) zal eerder 
aan krijgsbuit dan aan aankoop in Afrika moeten worden gedacht. Het kan 
dan ook niet verwonderen dat Dierick Ruyters in zijn Toortse der Zeevaert3) 

weI over slavenhandel der Spanjaarden handelt, maar over die der Neder
landers met geen woord rept. Ietwat vreemd doet het echter aan dat Breero 
in Moortje, geschreven in 1615, Ritsert (reg. 235-236) van zijn Amster
dammers laat zeggen: Hier zijnder ooek in stadt, die sulcken 4) handel 
drijven, in Famabock 5). Ben toespeling missehien op aetuele gebeurtenis
sen? Merkwaardigerwijze nl. is uit hetzelfde jaar van optreden van Neder
landers, tezamen met Duitsers, in Brazilie sprake 6). Maar van betekenis 
zou hun aandeel in de slavenhandel toch pas later worden. 

3. De slavenhandel der West-Indische Compagnie tot 1734. 

De eerste jaren. 

De grote stoot kwam door de opriehting der W.I.c. in 1621. Maar 
dat niet dadelijk. Wei werden reeds in de eerste vergaderingen der Com
pagnie de mogelijkheid en de wenselijkheid van deze handel besproken 
en gaven sommigen hoog op van diens lucrativiteit. Eehter, niet omdat 
de tegenstanders handel in mensen op grond van de Bijbel ongeoorloofd 
aehten - toen hij goed was gevestigd zou men er later op dezelfde gronden 
heel anders over oordelen! -, maar om de boven genoemde zeer gegronde 
reden dat men er (nog) geen emplooi voor had onthield zij zieh daarvan 7). 
Toen de W.I.C. in Brazilie vaste voet had gekregen werd dat anders. Reeds 
in 1624 werden pogingen daartoe aangewend. Toen in dat jaar San Salvador 
en de Bahia waren veroverd, zond Willekens zijn vice-admiraal Piet Heyn uit 
voor een aanslag op de Portugese slavenmarkten in West-Afrika, vanwaar 
uit de benodigde negerslaven moesten worden aangevoerd; van resultaten in 
die riehting maakt de sehrijver van het Jaerlijck Verhael 8) geen melding, 
en .het volgend jaar ging de Baai weer verloren. Daama werd nog vanuit 

1) Beschrijvinghe ende historiscbe verhael van het Gout Koninckrijck van 
Gunea, anders de Goutcuste de Mina genaemt, ed. S. P. I'Honore Naber (Werken 
L. Ver. V) p. 231. 

2) Naar J. Smith, Works (1884), aangehaald bij Den Hollander, a.w. p. 100. 
8) Werken L. Ver. VI, p. 44. - Merkwaardigerwijze achtte Ruyters de Indianen 

wei bruikbaar als slaven (p. 15, 16). 
4) NI. in mensen. 
6) Pernambuco. 
8) Zie art. W. R. Menkman in: Nederlanders over de zeeen (1940) p. 30. - Dat 

reeds in 1582 hiervan sprake zou zijn, zoals deze auteur elders (De Nederlanders 
in bet Caraibiscbe zeegebied p. 22) zegt, is wei zeer onwaarschijnlijk. Vermoedelijk 
ging het hier om suiker; zie Tijdschrift voor Gesch., 1942, p. 278/79. 

7) Zie K. R.atelband, Vijf dagregisters van het kasteel Sao Jorge da Mina (Elm ina) 
aan de Goudkust 1645-1647 (Werken L. Ver. LV) p. LXXX n. 1. 

8) Joannes de Laet. Jaerlijck Verhael I (Werken L. Ver. XXXIV) p. XXVI, 60 vlg. 
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Patria een poging gedaan Elmina 1) te veroveren (expeditie van Jan Dircxz. 
Lam), vermoedelijk om een slavenstation in handen te krijgen 2), maar ook 
dit liep op niets uit; de Portugezen bleven voorshands heer en meester in 
de handel in <Sbano vivo, levend ebbenhout 3). Maar toen in Maart 1630 
Pernambuco door Loncq was veroverd en de Compagnie vaster voet in Bra
zilie begon te krijgen, kwam ook het aandeel der Nederlanders in de slaven
handel op dreef. Reeds in 1626 had de Kamer Zeeland - het is het oudste 
positieve bericht over slavenhandel der W.J.c. - besloten een jacht "toe te 
maecken naer Angola om enighe swarten aldaer te handelen en de die te 
brenghen in de Amazones ofte op zoodanighe plaetse, daer de Compagnie 
baer volck zoude mogen bebben liggende" 4). In 1629 heeft zij de verplicbting 
op zich genomen Nieuw-Nederland van slaven te voorzien 5), maar weldra 
concentreerde zicb baar slavenaanvoer op de noordelijke capitania's van 
Brazilie 6) en, na 1634, op Cura<;ao. De beschrijvingsbrief der Kamers van 
Oktober 1635 meldde dat "van Brasyl seer instantelijck wort geschreven om 
swarten"; men zon op middelen "om een groot getal op spoedichste te be
comen" 7). In Juli 1636 ging een schip naar Angola - toen nog stevig in 
handen der Portugezen - om slaven. Maar bijzondere aandacht verdient het 
besluit van boofdparticipanten der Kamer Zeeland van 7 Okt. 1636 waarbij 
de bewindbebbers, daar "per faute van slaven" de plantages in Paraiba en 
elders vervielen, verzocbt werden bij Heren XIX "instantelicken aen te 
bouden, dat den bandel van de swerten werde in 't werck gestelt" 8). In Janu
ari 1637 vernemen wij wederom van bemoeimgen in Angola: een commies 
werd daar aangenomen "op de handelinge van de zwarten" en Jan de Sousa, 
kennelijk een Portugees, "connende de tale van Angola", om mee te gaan, 
"alsoo by in duyts ende Portugees scbrijven can", voor assistent, en nog een 

1) Hoewel Ratelband, Vijf dagregisters (p. LXIII vlg.) deze nederzetting met 
de Portugese naam Sao Jorge da Mina - afgekort: A Mina - wenst te benoemen 
"omdat het Portugees toen nog de lingua franca aan de Kust was", volgen wij, 
ruet aan die peri ode gebonden, liever de qualificatie der Vaderen, die ook weI van 
da Mina spraken. Herinnerd worde er aan dat met A Mina niet goudmijn wordt 
bedoeld, doch de plaats waar de Portugezen omstreeks 1471 voor de eerste maal 
goud met de negers verhandelden. 

2) De Laet, a.w. I p. XXVI p. 104 vlg. 
3) De Laet, a.w. II (Werken L. Ver. XXXVI) p. 139, vermeldt uit de "registers 

daervan gehouden" - wat missen wij een dergelijke bron voor onze slavenaan
voeren! -,dat aileen in de jaren 1620-1623 uit Angola op de capitania van Pernam
buco zijn afgescheept 15430 "swarten". 

4) Notulen Kamer Zeeland der W.I.C. van 21 Dec. 1626 (inv. no. 20). - Het 
volgend jaar kreeg A. van Pere vergunning 6 "swarten", uit Afrika aangebracht, 
mee te nemen naar de door hem te stich ten kolonie in Berbice, evenals werd toe
gestaan aan J. de Moor t.a.v. Tobago (ib. 6 Sept. 1627). 

5) Menkman, a.w. p. 41. 
6) Volgens De Laet, a.w. IV (Werken L. Ver. XL) p. 287, waren tussen 1623 en 

1636 door de Compagnie uit buitgemaakte schepen 2356 negers overgebracht, 
ter waarde van 589000 gulden, hoewe1 "vele ongelijck meer zijn vercocht". 

7) Notulen Kamer Zeeland der W.I.C. van 13 Okt. 1635 (inv. no. 22). 
8) Notulen van hoofdparticipanten Kamer Zeeland der W.I.C. van 7 Okt. 

1636 (inv. no. 34). 
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ander "die mette swarten eertijts meer heeft gehandelt" 1). Maar de aanvoer 
der zwarte werkkrachten bleef beneden de behoeften. Op bevel van lohan 
Maurits van Nassau, de gouverneur van Brazilie, werd in de zomer van 1637 
Elmina veroverd 2), waardoor het eerste sla vendepot in handen viel der W.I. C. 
en de machtspositie der Portugezen aan de Kust werd doorbroken. Grote 
perspectieven waren hiermede geopend. Handelsposten werden gevestigd in 
streken, die tot dusverre slechts voor de Portugezen open hadden gestaan 3), 
verwaarloosde markten kregen, naar de geestige woordspeling van Ratel
band 4), "plotseling betekenis doordat zij voor den slavenhandel ware goud
mijnen bleken". 

In het najaar van 1637 horen wij van uitrusting te Vere van een schip 
"om swarten te gaen handelen", feitelijk het eerste rechtstreekse bericht 
over Zeeuwse slavenhandel; ijzer werd gekocht voor het cargasoen, en bonen 
- voornaamste voedsel der negers 5) - voor "den zwarten handel" 6). Maar 
de suikermolens in Brazilie hongerden naar slaven, en Elmina kon daarin 
niet voldoende voorzien; bovendien kwamen de beste plantageslaven niet 
van de Kust, doch van Angola 7), waar S. Paolo de Loanda de voornaamste 

1) Notulen Karner Zeeland der W.I.c. van 5 Jan. 1637 (inv. no. 23). 
2) Ratelband, Vijf dagregisters p. LXVII, wijst er op, dat deze niet de eerste 

is geweest die hierop de aandacht vestigde. Reeds in 1635 heeft de toenmalige 
generaal ter Kuste Pompeius de 1a Sale op de wenselijkheid der verovering er van 
gewezen; het College der XIX besloot hiertoe, doch door de dood van De la Sale 
in 1636 werd hieraan geen gevolg gegeven. 

3) Daar het niet mogelijk bleek overa1 de door de XIX gewenste loges op te 
richten, was men genoodzaakt "leggers" uit te zenden; de aangekochte slaven 
bleven aan boord dezer schepen ofin omheinde ruimten aan de vaste wal, wachtende 
op verschepingsgelegenheid naar Brazilie (Ratelband, Vijf dagregisters p. LXXX). 

4) K. Ratelband in : Nederland in de vijf werelddelen (1947), p. 258. 
5) 17 Okt. 1647 echter ried de vertegenwoordiger der Compagnie in Elmina de 

slaven gort te voeren "die sy met wat olye de palme liever eten dan bonen, ende 
oock gesonder valt" (inv. archief W.I.C. Kamer Zeeland no. II). 

6) Notulen alsv. van 12 Okt., 2 Nov. 1637 (bedoeld is: handel in zwarten). -
5 Nov. 1637 werd besloten 200 handboeien te laten maken om naar Angola te 
zenden. 

7) Het is merkwaardig het oordeel over bruikbaarheid der slaven uit de ver
schillende streken en hun wijziging in de loop der tijden na te gaan. De Laet 
(1635) (Werken L. Ver. XL p. 124) prees die van Angola; die uit Guinee waren weI 
goed "maer niet soo sterck, sulcx dat meest in huys werden ghebruyckt, ende om 
de tafel te dienen". Die van Kaap Verde - in Senegambie - zijn "de beste en 
sterckste van aIle, ende gelden daer te lande het meeste geldt". De onbekende auteur 
van de memorie van 1670 (Bijdr. Med. Hist. Gen. 35 (1914) p. 99) gaat hiermee ac
coord: "sijn de beste, swartste ende gautste van geheel Africa, doch sijn seer dier 
ende schaers". Met de negers uit de Bocht van Guinee had ook hij niet veel op: 
zij zijn "boos en hartneckig, brengen haar selfs om, sijn van de Spanjaerts in het 
contract geexcludeert en de van andere natien weynich begeert" (alsv. p. 97). Des
ondanks haalde de W.I.C. omstreeks die tijd geregeld slaven van Calabari (zie 
not. Kamer Zeeland I Maart 1663 (inv. no. 27), 28 Jan. 1669 (id. no. 29), 19 Mei, 
25 Aug. 1670, 17 Aug. 1671 (id. no. 30), 2 Juli, 10 Sept. 1674 (id. no 31». De 
Portugezen daarentegen prefereerden voor hun plantages op S. Tome boven deze 
die van Arder, die echter door de Brazilianen een "boos geslacht" werden geacht 
(Ratelband, a.w. p. LXXXI). Boxer, Salvador de Sa and the struggle for Brazil 
and Angola, 1602-1689, (1952) p. 234, wijst er op dat de Bantoenegers van Angola 
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uitvoerhaven was, die bovendien bet voordeel van een kortere oversteek bood. 
Clandestien bad de Compagnie - wij noemden reeds voorbeelden - in 
Angola slavenhandel gedreven 1), maar ook hier was er al1es aan gelegen de 
Portugezen ook uit deze sleutelstelling te verdrijven. 1 Juni 1641 ried Joban 
Maurits de Staten-Generaal aan Angola te veroveren, daar zonder deze 
slavenmarkt de suikerindustrie in Brazilie onmogelijk zou zijn; ook zou 
de Spaanse koning verlies lijden wanneer bet slaventransport naar de zilver
mijnen van Peru zou worden stopgezet 2). Daags tevoren bad bij Cornelis 
Jol, bijgenaamd Houtebeen, er op af gezonden, die in Augustus S. Paolo, 
in Oktober de eilanden S. Tome en Annobom veroverde, dit laatste uit
nemend geschikt als verzamelplaats van slaven en als verversingsstation. 
De Compagnie bad biermee baar hoogtepunt in Afrika bereikt! Maar niet 
lang duurde deze heerlijkheid. Twee maanden later noopte bet moordend 
klimaat de eilanden weer op te geven 3); S. Paolo werd in 1648 door de 
Portugezen heroverd 4). 

De hoofdplaats van de slavenhandel in Angola was amper bezet of het 
regende voorstellen en aanbevelingen over de te verwachten voordelen. 
Joban Maurits zond op 11 Nov. 1641 aan de Staten-Generaal een bericht 
over van de Grote raad op het Recife waarin werd medegedeeld dat jaarlijks 
meer den 15000 5) slaven zouden kunnen worden aangevoerd, met een voor
deel van ruim 2 millioen gulden; de directeuren te S. Paolo schatten dat 

zich beter konden aanpassen dan de ten dele Moslimse Soedanezen van Guinee. 
Een eeuw later echter vertelt dr. Gallandat (Noodige onderrichtingen voor de 

slaafhandelaaren (Verhandelingen .. . Zeeuwsch Genootschap I (1769) p. 438/9», 
die het als Vlissinger weten kon, dat de slaven van Guinee "aitoos veel duurder 
verkocht werden dan de Angoolse. Van de eerste zijn de Cormantijnse, Fantijnse 
en die van Fida de beste; de Greinkustslaven zijn minder in achting, en die uit 
de Bocht, als de Benin, Gabon en Cammarenas, worden in 't algemeen voor de 
slechtsten gehouden". Deze laatsten waren van een luie en lafhartige aard, "nooit 
tot het werken zoo bekwaam als de kustslaven, welke doorgaans van een kloek
moedigen aart zijn; zij zijn niet alleen sterker en levendiger, maar ook werkzamer, 
schranderder en bedrevener, hebbende in het algemeen een levende bevatting en 
vaardig verstand". 

1) Zie ook Notulen Kamer Zeeland der W.I.C. van 29 Mei, 6 Juni 1639 (inv. 
no. 23). 

2) P. M. Netscher, Les Hollandais au Bresil (1853) p. 119, 120. - Mr W. J . 
van Balen, Nederland in de vijf werelddeelen p. 205, deelt mede, dat Johan Maurits 
het plan heeft gehad de Spaanse route naar Peru via de landengte van Panama te 
blokkeren en de Nederlanders via het te veroveren Buenos Ayres daaraan de 
benodigde negerslaven te laten leveren. - Voor de geschiedenis der Nederlandse 
nederzettingen ter Kuste, zie S. P. l'Honore Naber, De Nederlanders in Guinee en 
Brazilie (Gesch. Atlas van Nederland, 1931, en kaart 17 bi. 7-10). 

3) Ook Houtebeen viel hieraan ten offer. - Onjuist is de voorstelling van Pater 
Hildebrand (Negociations politico-religieuses entre la Hollande et Ie Congo (Casa 
de Portugal d'Anvers, Mei 1939), dat hij tussen 1643 en 1647 een poging deed om 
van Pemambuc uit de slavenmarkt van Loanda te vermeesteren. 

') Voor de verovering en het verlies van Loanda, zie Boxer, a".w. p. 240 vlg., 
die hierover uit lberische bronnen tot nu onbekende details geeft. 

6) Veel te hoog; het maxinlum bedroeg ,in 1644, slechts 5565; zie Watjen, 
Negerhandel (Hans. Geschichtsblatter, 1913) p. 431. 
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zelfs op ruim 6 millioen, stellig veel te hoog 1). In Ianuari 1642 ontvingen 
de hoofdparticipanten der Compagnie te Vlissingen een 9 Nov. 1641 uit 
Brazilie verzonden "gegiste rekening van tgene de compagnie sal connen 
trecken van de swarten doort veroveren van Loando St. Paulo" (sic), 
dat veel hierop lijkt 2). Pieter Mortamer 3), de eerste gouverneur der neder
zetting, gaf in zijn rapport van 29 Juni 1643 4) aan zijn meesters hoog 
op van de voordelen die de "slaeffsche handel", rnits deskundig aangepakt, 
kon brengen; voor de verzorging der slaven en over de handel gaf hij 
nuttige aanwijzingen, al klinkt een zeker pessimisme uit zijn mededeling, 
dat de Portugezen beter SOO slaven wisten te vervoeren in een karveel 
dan de Nederlanders 300 in een groot schip. Hij bepleitte o.a. een grote 
"bayaerd" (passantenhuis) te doen maken om de ingeruilde slaven te 
bewaren tot het schip vertrok. En Arnout van Liebergen, gouverneur van 
Cura~ao, diende, vermoedelijk in 1642, bij Bewindhebbers een memorie 
in "hoe ende op wat maniere men de negotie van de negros voor Loando 
St. Paulo op Cura~o soude behoren te dirigeren" 5); hij had dus, zo niet 
in plaats van dan toch naast voorziening der eigen Nederlandse vestigingen 
verkoop van slaven aan vreemdelingen op het oog. 

Aldus ter dege voorbereid, kwam nu de Nederlandse uitvoer van slaven 
uit Angola naar Amerika officieel in treyn, maar veel gegevens hebben 

1) Netscher, a.w., p. 121 en n. 80. 
2) Notulen hoofdparticipanten Vlissingen 1623-1673.(Gem.-archief, Vlissingen). 

De voorstelling was als voigt: 
ISOOO negros incoops tot [50 yder: 
6 maenden vivres a/5 ter maent: 
30 schepen om die over te voeren a/l0000 per schip voor vracht: 
ende in e1ck' schip 500 coppen. 
1000 swarten die mochten sterven, tot 1300 per piece: 

1500 man soldaten, munitie van oorioghe enz.: 

1750000 
f 405000 
1300000 

1300000 

11800000 
1582000 

12382000 
Men oordeelt tot Loando St. Paulo ende daeromtrent op de custen te vallen 

15000 negros tot 1300 het stuck, bedraecht I 45()()()()". 
Zou met het laatste bedrag de verkoopsprijs zijn bedoeld? Het komt in ieder 

geval vrijwel overeen met de getallen, die K. Ratelband, Tijdschr. Kon. Ned. 
Aardr. Gen. LXVII p. 37, opgeeft voor een transactie van 1640. Sterker nog is 
de wanverhouding van in- en verkoopsprijs in die dagen uitgedrukt in het schrijven 
van Johan Maurits aan de Staten-Generaal: inkoopf30, verkoop in Brazilie/3 a 
400 (P. M. Netscher, Geschiedenis van Essequibo (1888) p. 58). Het illustreert 
bovengenoemde honger! De begrote sterfte was, zoals wij nog zullen zien, aan de 
lage kant. 

8) Mortamer, Mo(o)rthamer, Mortimer, een Zeeuwse naam! Sinds 1651 zitten 
mr Pieter senior en junior in de Middelburgse regering (zie H. M. Kesteloo, De 
stadsrekeningen van Middelburg (Archief Zeeuwsch Gen. YllI4) p. 23, 30, 69, 
95, 129), maar identificatie of verband met deze Pieter M. is rnij niet bekend. 

4) Uitgegeven door S. P.l'Honore Naber in Bijdr. Med. Hist. Gen. 1933 p. 1 
vlg. Aldaar in het bijzonder p. 29, 36 vlg. - Ook andere waarden bood de kolonie. 
26 Sept. 1645 werd in de vergadering van hoofdparticipanten der Kamer Zeeland 
medegedeeld, dat er nieuwe kwikzilvermijneIi waren ontdekt (not. (inv. no. 36) Ld.). 

5) Menkman, Slavenv:uu-t (West-Indische Gids 1944) p. 97 vlg. 
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wij hierover toch niet. Wiitjen 1) vermeldt, dat van 1636 tot de zomer van 
1645 2), toen de Portugese opstand uitbrak, uit Elmina en Loanda in Brazi
lie zijn aangebracht 23163 negers, ter waarde van 6! millioen gulden. 
Maar ook naar de Caribische eilanden voerde men slaven. Van Liebergens 
bovengenoemd project wijst op die mogelijkheid; hem stond de wenselijk
heid voor den geest van dat in 1634 door Nederland verworven eiland 
een depot te maken voor de voorziening van het hele Caribischezee-gebied, 
vanwaar ook de andere naties hun zwarte werkkrachten zouden halen. 
Later heeft, zoals bekend, Cura<rao inderdaad die functie vervuld, maar 
enthousiast was in 1642 de W.I.c. daarover nog niet 3). Het verzoek van 
twee heren "tot bevoorderinge van haar colonien opt eylant St Eustatio 
ende Ste Cruix" 4) 2 of 300 slaven uit Angola te mogen aanvoeren tegen 
overeen te komen prijs, werd naar commissarissen verwezen 5), en het 
resultaat is ons niet bekend. 

Maar hoe veelbelovend zich deze slavenexport in de eerste jaren moge 
hebben ontwikkeld - niet zonder reden sprak De Laet van "den voor
derlijkcken handel der swarten" na de verovering -, de "loffelijcke Com
pagnie" was niet zonder zorg. Heel haar handelssysteem was op het mo
nopolie gebouwd, en vooral Zeeland hield hieraan vast met hand en tand. 
Maar dit monopolie werd belaagd. In Oktober 1639 reeds werd met verwon
dering vernomen dat men "het openstellen van den slaefschen handel voor 
een gedeelte overweegt"; besloten werd dat gecommitteeeren zich zouden 
verzetten en waarschuwen als "imminente voortganck" zou dreigen 6). 
Het verloop is onbekend. In Februari 1643 echter gaven twee bewindhebbers 
der Kamer Amsterdam - een hunner was Jan de Laet! - een discours over, 
"tenderende tot openinge van den handel op de cust van Africa" . De 
Zeeuwen oordeelden, conform het advies van de commies Comelis Janssen 
Oudeman, het wenselijk de slavenhandel geheel voor de Compagnie 
te behouden "alsoo die beter bij de Cie sal connen behandelt worden als 
by particulieren", en zij oordeelden het raadzaam "met aile middelen het 
openen derselver tegen te gaen" 7). In Maart '44 werden de Zeeuwse 
gemoederen veron trust door een bericht over "den roup, die uitgestrooyt 

1) Negerhandel p. 431. 
2) Niet: 1637-1648, zoals Vrijman, a.w. p. 35, beweert. 
3) 7 Sept. 1645 werd vastgesteld, dat voor de slaven uit Angola "geen bequaemer 

plaetse daertoe can gevonden worden dan Brasyl ende dat het eylant Cura<;ao 
daertoe geheel onbequaem wert geoordeelt" (Notulen van hoofdparticipanten 
Kamer Zeeland der W.I.C. i. d. (inv. no. 36» . 

De notulen der Zeeuwse Kamer van 14 Febr. 1641 (inv. no. 24) maken echter 
melding van een concept "aengaende het veroveren van swarten in West-Indie, 
dewelcke op Cura~o moeten gebracht werden". Zij moesten worden geleverd 
aan de directeur der Compagnie op Cura~o voor 65 gld. Vinden wij hier rnisschien 
de oorsprong der depot-gedachte? 

4) Sint-Eustatius was in 1635 door Zeeuwen gekoloniseerd, Sint-Kruis om-
streeks 1625. 

5) Notulen Kamer Zeeland der W.I.C. van 11 April 1647 (inv. no. 25). 
6) Notulen alsv. van 3 Okt. 1639 (inv. no. 23). 
7) Notulen van hoofdparticipanten Kamer Zeeland der W.I.C. van 24 Febr. 

1643 (inv. no. 35). 
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was van datter tot Amsterdam aen particulieren toegestaen was in Angola 
te mogen slaven I}egotieren" 1). Op rapport van Moorthamer werd in 
September 1645 door de Kamer met eenparigheid besloten, dat "de handel 
van de slaven sal ende moet blyven aen de Compagnie" 2) . Ook in 1646 
woei de wind in Amsterdam uit de particuliere hoek; de Zeeuwen wisten 
vermoedelijk de slavenhandel daar buiten te houden 3), doch de definitieve 
beslissing is ons door een hiaat in de notulen onthouden. 

Ernstiger was de in 1645 ondervonden tegenslag door de opstand der 
Portugezen in Brazilie na het vertrek van Johan Maurits, waardoor de 
piantages stil kwamen te liggen en de uitvoer van slaven uit Afrika stagna tie 
ondervond 4). En toen, in 1648, de Portugezen S. Paolo hadden heroverd 
viel, aanvankelijk althans, Angola als slavengebied voor de Nederlanders 
weer uit. In 1654 ging, erger nog, het plantagegebied van Brazilie voor 
goed verloren. Doch zij versaagden niet, en feller dan tevoren wierp de 
W.I.c. zich nu op de winstgevende negerhandel. Andere markten werden 
gezocht en gevonden - zo bv. de Franse 5) en Engelse eilandenin de West, 
met name Barbados 6) - ,die van de slavenaanvoeren der Nederlanders 
afhankelijk waren -, Virginia, het nieuw door de Zeeuwen gekoloniseerde 
Essequebo '1) en het in 1667 verworven Suriname, maar vooral de stapelmarkt 

1) Notulen alsv. van 14 Maart 1644 (inv. no. 36). 
2) Notulen alsv. van 5 Sept. 1645 (inv. no. 36). 
3) Notulen alsv. van 30 Okt. 1646 (inv. no. 37). 
4) "Over den slaefsen handel zijn wy dapper becommert of Ued. in dese stant 

van Brasil sijt genegen dselve te onderhouden ofte niet", schreef de agent te EImina 
in Dec. 1646 aan Heren XIX (Archief W.I.c. Kamer Zeeland (no. II) i.d. 3 Dec. 
1646). - Van S. Tome, waar in Juni 1646 een jacht 150 slaven aanbracht, "die 
al onder de inwoners sijn verhandelt" (alsv. i.d. 18 Juni 1646), had de agent te 
EIminageen hoge dunk (alsv. i.d. 17 Okt. 1647); zie ook not. van hoofdpartici
panten Kamer Zeeland der W.I.C. van 30 Okt. 1646 (inv. no. 36), en Ratelband, 
Vijf dagregisters p. 327. 

5) Het betreft vrn!. Martinique. Voor een der reizen was door de reders een 
contract gemaakt met de Franse W.I.c. Zie by. not. der Kamer Zeeland van 4 
Maart (inv. no. 20), 22 Juli en 2 Sept. 1669 (inv. no. 30). 

6) In 1645-1647 reeds kwamen veel Engelse schepen uit moederland en Barbados 
in Nederlands Afrika om slaven, zie Ratelband, a.w. p. 6, 9, II, 117, 165, 169, 171, 
195,211,251,265,282,285,292. Zie ook archiefW.I.C. Kamer Zeeland inv. no. 11 
i.d. 2 April 1646. De Acte van Navigatie beperkte deze mogeIijkheden voor de 
Nederlanders. 

7) Reeds in 1657, het jaar der (hernieuwde) kolonisatie, werd in Middelburg en 
VIissingen aangedrongen op het zenden o.a. van een schip met slaven van de Bocht 
(not. alsv. van 6 Okt. 1657 (inv. no. 37)). ZekereDingman Cats was in 166Ovoorne
mens slaven daarheen te brengen voor de Joden van Livorno, "nu op Tabago 
sijnde gecontracteert" (Not. Kamer Zeeland der W.I.C. van 18 Maart 1660, 
(inv. no. 27)). In Maart 1661 stelden de bewindhebbers der Zeeuwse kamer aan 
hoofdparticipanten voor het voorbeeld van de Amsterdamse te volgen en een schip 
te equiperen om slaven te halen en die te brengen ten dele naar Nova Zelandia, ten 
dele naar de Caribische eilanden; de hoofdparticipanten echter huiverden hiertoe 
te besluiten (alsv. 30 Maart 1661 (inv. no. 38)). 30 Aug. 1662 werd besloten dat 
in de slavencontracten "de Ieverantie moghen bedonghen worden op de Vaste Wilde 
Cust, te weten in Cajana, Beumerome ( = Pomeroon) ofte Isequebe ( = Essequebo), 
en "alsoo onsse colonien niet gemeen te beneficeren" (alsv. Ld.). In November van 
dat jaar sprak de Middelburgse koopman P. J. Pinto met de bewindhebbers over 



144 DE GESCIDEDENlS VAN DE NEDERLANDSE SLAYENHANDEL 

van Cura~o 1). En ondanks de toenemende concurrentie van Engelsen, 
Fransen en Skandinaviers - met name Denen die reeds in 1642 op de Kust 
waren verschenen, en daarnaZweden 2) -, wist de W.I.c. zich tehandhaven. 
Zelfs Angola was voor haar, toen de vrede met Portugal was gesloten (1661), 
niet langer ontoegankelijk 3). En de belangrijke positie der Compagnie in de 
slavenhandel blijkt overduidelijk uit het aandeel dat zij, zij het achter de 
schermen, in 1662 verwierf in het asiento. 

Het asiento. 

Asientos de negros werden, zoals men weet, de overeenkomsten genoemd 4) 
waarbij de Spaanse regering in het systeem van haar monopoliepolitiek 
aan particuliere kooplieden toestond zwarte werkkrachten uit Mrika over 
te brengen naar haar Amerikaanse kolonien. Het eerste, levering van 4000 
negers omvattend, dateert, zoals wij boven zagen, vermoedelijk van 1528. 

een slavencontract op Pomeroon (not. Kamer Zeeland der W.I.C. van 23 Nov. 
1662 (inv. no. 27). De "patroon" van Berbice, Pieter van Rhee, verzocht in 1667 
naar zijn kolonie 210 "negros" te mogen brengen; in Maart 1668 kreeg hij toe
stemming voor 150 stuks (not. alsv. van 3 Nov. 1667,26 en 29 Maart 1668 (inv. no. 
28». In Sept. 1674 verzochten de patronen een lading Angoolse slaven, hetgeen 
werd toegestaan (not. alsv. van 10 en 27 Sept. 1674 (inv. no. 32». 

1) Kort na het midden der 17e eeuw begon dit eiland zich, zoals Van Liebergen 
reeds in 1642 had gepropageerd, te ontwikkelen als een depot, van waar uit zowel 
de Spaanse kolonien in de buurt als Nieuw-Nederland werden bediend; in 1668 
had men er zelfs 3000 koppen in voorraad (zie Menkman, Siavenvaart (W.1. Gids 
1944) p. 105-107). Cura~o, "sonder dewelcke de slaafhandelinge ende het meeste 
voordeel van de custe van Africa soude moeten vervallen", zoals de door Van 
Brakel uitgegeven memorie van c. 1670 (Bijdr. Med. Hist. Gen. 1914 p. 100) zegt, 
en waar nog een plaatsnaam (Asiento) aan het contract herinnert, verdient als 
slaven-depot een monografie. 

2) Zie H. Sieveking, Gliickstadter Guineafahrt im 17 Jahrhundert (Viertel
jahrschrift fiir Sozial- und Wirtschaftsgeschichte XXX p. 19 vlg.). - Later kwam 
ook Brandenburg hierbij naar voren, waarbij Benjamin Raule, v66r 1674 te 
Middelburg gevestigd - waar hij niet aan slavenhandel heeft gedaan -, een grote 
rol speelde. 

8) Of "wellicht ook al eerder" de Nederlanders zich (weer) in Angola van 
slaven kwamen voorzien, zoals Menkman, t.a.p. p. 102, zegt, kan door het ont
breken van de notulen der Kamer Zeeland tot 1657 niet worden beslist; van dat 
jaar tot 1663 trof ik daarvan geen sporen aan. Van 1663 af echter zijn zij talrijk; 
zie not. Kamer Zeeland van 16 Maart 1663, 19 Mei 1664 (chertepartij slavenreis 
Angola-Nova-Zelandia (Essequebo», 4 Maart, 21 Okt. 1669, 12 Mei ,28 Juli 1670, 
5 Jan., 5 Febr., 21 en 25 Sept., 3 Nov. 1671, 2 Iuti, 10 Sept. 1674. De bovenge
noemde memorie over de handel der W.I.C. van omstreeks 1670 (Bijdr. Med. 
Hist. Gen. 1914 p. 87 vlg.) vermeldt dat de "hooftpossessie" in Angola is in Loango, 
alwaar de Compagnie een "logie ende commis heeft"; daar worden jaarlijks om
trent 3000 negers door haar verhandeld (aldaar p. 97). Men bedenke daarbij echter 
dat de begrippen betreffende dit land elkaar niet dekken. Thans begint Angola be
zuiden de Congorivier, maar in de 17e eeuw werd (ook) het gebied benoorden daar
van zo genoemd (zie ook Ratelband, Reizen naar West-Afrika p. LVI n. 2, 
LX n. 1). 

In de 18e eeuw heeft, zoals wij nog zullen zien, de Commercie Cie rijkelijk uit 
deze bron geput. 

') Men onderscheide het tweezijdige asiento van de eenzijdige licenties; zie 
Scelle, a.w. I p. 139 vlg. 
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Aanvankelijk waren de Portugezen, die sinds het midden der 15de 
eeuw in Afrika vaste voet hadden, de begunstigden, maar toen zij 
in 1640 in Spaanse ogen opstandelingen waren geworden, kon Spanje 
hun dergelijke als voorrechten beschouwde bevoegdheden niet overlaten. 
Maar ook de Nederlanders, de andere mogendheid die in Afrika kolo
nien bezat, kwamen daarvoor voor 1648 om dezelfde reden, zelfs zijdelings 1), 
niet in aanmerking, en nadien was de Spaanse koning toch huiverig aan 
ketters toegang tot het zo angstvallig bewaakte rijk in Amerika te verlenen. 
De enige Nederlander, die in deze jaren gemachtigd werd tot slavenhandel, 
was zekere Nicolaas Jansen, doch dit was een bijzonder geval; hij was een 
kaper, die van Portugezen slaven had buitgemaakt, maar wegens verdiensten 
op ander terrein - het verdrijven van de Fransen van Tortuga - door de 
koning werd begunstigd. Veel succes had zijn bedrijf overigens niet 2). 

Daar Portugezen en Nederlanders dus officieel praktisch uitgeschakeld 
waren - de smokkelhandel echter was zeer levendig - en om dezelfde 
reden ook Engelsen, althans v66r 1660 3), geen kans maakten, trachtte 
de Spaanse regering zelve in de bediening van haar kolonien met zwarte 
werkkrachten te voorzien, doch dit liep op een mislukking uit. Daar de 
Spaanse kooplieden er niet op waren ingesteld deze te leveren, zochten 
zij zich te voorzien bij Engelsen en Nederlanders, en slechts formeel was 
de slavenhandel in hun handen; de ware voordelen daarvan vielen aan 
kooplieden van Bristol en Liverpool, van Amsterdam en in Zeeland 4) 
toe. Doch aangezien voor haar de opbrengst aldus minimaal was, greep de 
Spaanse regering wederom naar het asiento, waardoor zij tenminste een 
indirecte controle op de slavenhandel naar eigen kolonien in handen had. 
In 1662 werd dit gesloten met twee Genuezen, de Grillo en Lomelino 6), 
woonachtig in Madrid en trouwe zonen der Kerk; 3500 negerslaven -
"leverbaer stuck", zoals het daama in de Nederlandse contracten zou heten 6) 

1) In 1645, dus nog in oorlogstijd, werd het aanbod van een te Antwerpen 
gevestigd Italiaanse koopman, negerslaven over te brengen, verworpen omdat 
Hollanders zijn leveranciers zouden zijn. In 1650, dus na de vrede, was een dergelijk 
aanbod van de muntmeester-generaal in Vlaanderen bijna gelukt. 

2) Scelle, a.w. I p. 486. 
3) Overigens, ook na de Restauratie - in 1660 was de later zo genoemde Royal 

Africa Company opgericht, die jaarlijks 3000 negers naar de Engelse kolonies 
moest brengen - waren de Spaans-Engelse betrekkingen niet bevorderlijk aan 
tegemoetkoming ten dezen; in 1667 mislukte een poging van Karel II het heet
begeerde asiento voor Engeland te verwerven. 

4) Ook wei Antwerpen, zie Denuce, Afrika en Antwerpen p. 47 vlg. 
6) Lomelini komen reeds in het begin der I5e eeuw in Genua in groten getale 

als kooplieden voor; zie Doehaerd-Kerremans, Les relations commerciales entre 
Genes, la Belgique et I'Outremont (lost. hist. beige de Rome, Etudes d'histoire 
economique et sociale V) p. 669-671. 

6) "Leverbaer stuck" is gelijk bekend niet hetzelfde als stuk. Dit laatste zou men 
door koppen kunnen vervangen; lever bare stukken ("stukken van Indie = piezas 
(Pieces) d'Indias) waren een min of meer fictieve rekeningseenheid voor 1, Ii, It 
of zelfs wei 2 slaven naar gelang van leeftijd, geslacht, gezondheid of gebreken (zie 
Van Brakel, Bescheiden over den slavenhandel der West-Iodische Compagnie 
(Econ. Hist. Jaarboek IV) p. 56). Volgens SceUe(~.w. I p. 505) komt deze qualifi-

ECON.-HIST. JAARBOEK XXVI 11 
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- zouden zij , 7 jaar lang, jaarlijks naar de Spaanse kolonien mogen voeren. 
Maar ook zij had den daarover geen beschikking, evenmin als de Portugezen 
bij wie de Spaanse regering - bittere vernedering - daarna eenmaal moest 
aankloppen. Was het wonder dat ook zij bij Engelsen en Nederlanders te 
gast moesten komen? Wat rechtstreeks niet kon, gelukte dan door een achter
deurtje: de Genuezen voornoemd voorzagen zich bij overeenkomst van 15 
Sept. 1662 1) van 2000 slaven bij de W.I.C., te leveren op Cura9ao, hiermee 
vaste voet krijgend in de voorziening der Spaanse kolonien 2). Tevergeefs 
trachtte de Spaanse kroon de asientisten te bewegen de slaven zelf uit 
Afrika te halen; noodgedwongen moest zij zich weI bij aankoop op Cura9ao 
neerleggen, daar anders de Engelsen van Jamaica - sinds 1655 in Engels 
bezit en op weg een concurrent te worden van Cura~o - en Barbados 
in plaats zouden zijn getreden der Nederlanders, die als degelijker bekend 
stonden 3). In 1668 werd het contract, waarbij werd toegestaan dat Zeeuwse 
schepen slaven op Cura~o aanbrachten 4), verlengd met een levering 
van 4000 slaven tot ultimo 1669 5) , maar de solvabiliteit der Genuezen 
ging tanen, en in 1670 werd het asiento voor 4000 stuks voor 5 jaar toe
gestaan aan een Portugees, Antonio Garcia, mede te Madrid gevestigd 6). 
Ook hij voorzag zich, hoewel hij zich tegenover de Spaanse kroon verbonden 
had de slaven zelf uit de Portugese kolonies te halen, bij de W.I.C. In 1675 
werd opnieuw een overeenkomst gesloten, waarbij jaarlijkse levering van 
4000 slaven alsboven werd bedongen, tenzij in het geval van oorlog 7). 
Duidelijker nog dan in het vorige blijkt hierbij de invloed der Nederlanders. 

catie voor het eerst in het asiento van 1662 voor, doch het hierna vo!gende contract, 
uitvloeisel hiervan, kende, evenals het contract der Zweeds-Afrikaanse Compagnie 
van 1657 (uitgegeven door G. W. Kernkamp, Bijdr. Med. Rist. Gen. 1901 p. 444 
vlg.) de onderscheiding nog niet al noemde het eerste reeds pieces, waar het contract 
van 1657 nog maar van negros sprak. Het contract van 1668 echter (Van Brakel 
a.w. p. 66 v!g.) sprak ook van "leverbaere slaven". - Rate1band, Vijf dagregisters 
p. LXII n. 1, zegt dat de Nederlanders aan de Kust 1645/47 1 stuk nog = 1 slaaf 
rekenden. Opgemerkt worde echter dat Mortamer in 1643 voor Angola de uit
drukking "pe9as d'Indias" reeds kende (Bijdr. Med. Hist. Gen. 1933 p. 32). 

1) Van Brake!, a.w. p. 61. Zie ook notulen Kamer Zeeland der W.I.C. van 28 
Sept. 1662,2 April 1663 (inv. no. 27). 

2) Indien er minder op Cura9ao werden aangevoerd zou men met 700 i.p.v. 
1000 mogen volstaan - bij levering beneden dat getal zou boete volgen -, wat 
door verhoging tot 1400 zou worden gecompenseerd; zie Van Brakel, a.w. p. 61 
vlg. Scelle, die ook de namen nog al verhaspelt, spreekt (a.w. I p. 523) van 1400 
negers zonder meer. 

3) S. yean) B(rakel), art. Slavenhandel in Encyc10paedie van Ned. West-Indie 
p. 635. 

') Van Brakel, Bescheiden p. 54 n. 1, schrijft deze liberalisatie toe aan de om
standigheid, dat in de jaren 1668-1671 de gehe!e s!avenhandel der Compagnie ten 
bate en ten laste van een afzonderlijk daartoe door de participanten bijeengebracht 
fonds werd gedreven. 

5) Van Brakel, a.w. p. 66. Zie ook not. Kamer Zeeland der W.I.c. van 4 Juni 
1668 (inv. no. 29). 

6) Scelle, a.w. I p. 565 vlg. Zie ook not. alsv. van 28 Jan., 29 April, 20 en 27 
Mei 1669. - In 1672 werd wederom met Grillo een contract gesloten, zie A. Eek
hof, Ned. Archiefvoor Kerkgesch. 1914 p. 281 vlg. 

7) Van Brake!, a.w. p. 73 vlg. 



DE GESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDSE SLAVENHANDEL 147 

Want terwijl vroeger het asiento te Amsterdam een Portugese of Genuese 
agent had gehad, traden nu Amsterdamse kooplieden nl. Balthasar en Joseph 
Coymans 1), als de bankiers en vertegenwoordigers daarvan op. En daar 
enige jaren later (1684) Balthasar Coymans zelf aIs asientist optrad, is het 
nietonmogelijk, naar Van Brakel opmerkt, dat ook het asiento van 1675 met 
Nederlands geld werd gedreven en het dit jaar reeds feitelijk in Neder
landse handen kwam 2). De Nederlanders mochten nu volgens Scelle 3) als 
de eersten in de slavenhandel worden beschouwd, gaande v66r de Engelsen; 
de Portugezen kwamen in de derde plaats. Statistisch is overigens deze 
suprema tie uiteraard niet in beeld te brengen. Maar alvorens deze gunstige 
positie nader te beschouwen, dient eerst stilgestaan bij enige andere aspecten. 
Want hoezeer haar zon in de slavenhandeI gerezen was, zonder zorgen was 
de Compagnie toch niet. 

Monopolie of particuliere handel. 

Hoewel zelf niet afkerig van smokkelhandel, met name van Cura<yao 
uit 4) naar de Spaanse kolonien, waar de koning naar het voorbehoud 
voor zijn onderdanen angstvallig streefde - de geloofskwestie speelde 
hierbij een grote rol- hield de Compagnie voor de uitvoer van levend 
ebbenhout uit Afrika even krampachtig aan haar monopolie vast 5). De 
koning van Accra, die in Augustus 1649 met haar een contract over leve
ring van slaven sloot 6), had moeten beloven nooit aan vreemde naties 
of aan die buiten de Compagnie waren te zuHen toestaan in zijn land 

1) Zij waren kleinzoons van de oudste Balthasar Coymans, broeder van Thomas 
C., die als kassier op de equipage van Balthasar de Moucheron naar Indie in Sept. 
1599 op Atjeh werd vermoord. Balthasar was geboren in 1618 te Dordrecht en 
overleed in 1690 te Haarlem, waar hij in 1672 en vlg. jaren deel heeft uitgemaakt 
van de regering; Joseph werd daar in 1621 geboren en overleed in 1677. Door 
hun afstamming - hun vader was Joseph (1591- na 1649), een der deelgenoten 
van het door zijn vader, bovengenoemden oudsten Balthasar gestichte Amster
damse handelshuis - behoorden zij tot het Amsterdamse handelpatriciaat. Zie 
J. E. Elias, De vroedschap van Amsterdam II p. 763 sub aa en cc, waar over hun 
commerciele betekenis echter niet wordt gerept. 

2) Van Brake!, a.w. p. 52. - Dat de W.I.C. en een groep Nederlandse financiers 
de slavenhandel op Spaans Amerika reeds bij het asiento van 1662 in handen 
kregen, zoals Menkman, Nederlanders over de zeeen p. 41, zegt, lijkt minder 
aannemelijk. 

3) Traite negriere I p. 572. 
4) Zie Van Brakel, a.w. p. 49 vlg., en de notulen der Zeeuwse kamer, passim. 
5) In 1669 werd, typisch voorbeeld van waakzaamheid, geinformeerd naar zeker 

schip, dat op het Vlakke lag en "gesecht te gaen om slaven sonder dat de reeders 
de Compagnie ofte de Admiraliteyt kennen" (not. Kamer Zeeland der W.I.C. 
van 1 Okt. 1663 (inv. no. 27). - De tegenhanger hiervan was het optreden tegen 
kapitein Le Sage, die op een der Franse Antillen was aangekomen met slaven, 
die niet anders konden zijn ingehandeld dan onder de limieten van het octrooi, 
doch zonder licentie; besloten werd arrest te leggen op het schip (not. van 10 Juli, 
6 en 13 Nov. 1664, 17 en 20 Nov., 4 en 11 Dec. 1665 (inv. no. 28». 

6) Archief W.I.C. Kamer Zeeland (inv. no. 12 i.d. 4 Aug. 1649). - Reeds in 
1642 was een contract met hem gesloten, dat echter niets bijzonders hierover 
bevatte. 
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handel te drijven in goud of slaven. Niettemin ondervond ook zij de con
currentie van "interlopers" of "lorrendraaiers", zoals dat toen heette. 
In 1657 maakten Laurens de Geer en zijn broeders en andere familieleden 
misbruik van hun deelnerning aan de Zweedse Mrikaanse Compagnie 
om ten nadele van het monopolie der W.I.C. slaven van Guinee over 
te brengen naar Cura9ao 1); terzelfder tijd voerden andere Amsterdammers 
in Spaanse schepen slaven daarheen om die vandaar over te brengen naar 
het Amerikaanse vasteland 2). Maar vooral in de jaren van '60 werd de 
kwestie van het monopolie ernstig op de proef gesteld. Nadat reeds in 1657 
de Compagnie met een Amsterdammer een contract had gesloten over 
vervoer van slaven van Mrika naar Cura9ao 3), werd in Januari 1660 
door de Zeeuwse kamer met "zekeren Jood" - de eerste, die wij in dit 
bedrijf, waaraan zij weldra in groten getale zouden deelnemen 4), ont
moeten - geconfereerd over "particuliere handelinge van slaven" 5), 
maar het bezoek dat de Vlissinger Lampsins in Juli d.a.v. met twee schepen 
bracht aan de Kust, waar zij 350 slaven inhandelden 6), werd aan Heren 
XIX gerapporteerd en viel blijkbaar in minder goede aarde. In 1662 wierp 
de Compagnie het roer om. "Den slaefschen handel nu eenigen tijd sijnde 
gesloten gehouden sonder dat daer eenich voordeel can werden getrocken", 
werd overleg gezocht door de Zeeuwse kamer "omme finaelijcken over 
het openstellen of sluyten desselfs te delibereren", en ten slotte adviseerden 
de hoofdparticipanten "wegens slavens te contracteren met particuliere" 7). 
In de volgende jaren werden dan ook diverse contracten met particulieren ge
sloten: met de Vlissingers Lampsins 8) en Van Rhee 9), met de Amsterdam
mer Abrahams 10), met de Middelburgers Boudaen Courten en Verpoorten 11), 

1) Zie G. W. Kernkamp, Contract tot slavenhandel (Bijdr. Med. Hist. Gen. 
1901 p. 444 vlg.). Een onderkruipster van de nationale onderneming noemt, 
niet onaardig, Menkman, W.I.C. p. 144, deze Zweedse Compagnie. - Een 
andere Coymans, Isaac (1622-1673), kleinzoon van bovengenoemde Thomas C. 
(zie Elias, a.w. p. 759) en dus achterneef (niet neef, zoals Van Brakel, a.w. p. 
52 n. 1, zegt), was als deelgenoot in de Deense Afrikaanse Compagnie een vijand 
derW.I.C. 

2) Van Brakel, a.w. p. 50 n. 4. - Andere Anlsterdammers trachtten, zoals de 
Compagnie aan de Staten-Generaal mededeelde, met commissie van de Engelse 
koning, die er op uit was zich vaste voet te verschaffen in het gebied, dat zwarte 
werkkrachten voor de Engelse kolonien kon opleveren, het monopolie der W.I.C. 
in Afrika aan te tasten (Menkman, W.I.C. p. 129). 

3) a.w. p. 144. 
4) Bv. P. J. Pinto te Middelburg, zie hierv66r p. 143 n. 7. 
6) Notulen Kamer Zeeland der W.I.C. van 15 Jan. 1660 (inv. no. 27). 
6) Alsv. van 22 Jull 1660. 
7) Alsv. van 29 Juni, 1 Jull 1662. 
8) Alsv. van 5 Nov., 3 Dec. 1668,28 Jan., 11 Febr. 1669 (inv. no 29). 
9) Alsv. van 3 Nov. 1667,26 en 29 Maart 1668. 

10) Alsv. van 22 en 29 Sept., 3 Okt. 1667, 6 Aug. 1668 ("op halve winst").-
12 Dec. 1669 (inv. no. 30) bleven de onderhandelingen vruchteloos, daar men op 
2/5-3/5 niet tot overeenstemming had kunnen komen. 3 Febr. 1670 echter werd hem 
toegestaan f 6000 van het provenu der negros af te trekken en de verhouding 
2/5-3/5 aan te nemen. 

11) Alsv. van 31 Maart, 28 April, 19 en 28 Mei 1670, 21 Sept., 21 Dec. 1671 
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e.a. 1). Een moeilijkheid echter leverde de regeling van de verhouding van 
Compagnie's en der particulieren winstportie op. Besloten was een verhou
ding van 3/5 voor de Karner, 2/5 voordereders, maar in Februari schreefde 
Zeeuwse aan de Amsterdamse kamer dat zij gecontracteerd had voor de helft 
en had vernomen, dat met de reders van de Prins te peerde zelfs was geac
cordeerd 2/3 tot 1/3! Amsterdam berichtte daarop, niet anders te willen 
contracteren dan tot 2/5 parten, en verzocht Middelburg van gelijken te 
doen "ten meesten voordeel van dese Compagnie". In Maart besloot 
de Zeeuwse kamer "by toerbeurt te handelen, 2/5 voor de reeders, 3/5 
voor de Compagnie, doch op het alderfavorabelste niet anders als op de 
helft" 2). De punten van beschrijving van de vergadering der XIX van 
28 Jan. 1669 vroegen de Kamers haar gedachten te laten gaan over nadere 
examinering van de reglementen "op de bevrachtinge der slaefvaerders", 
daar men zag dat de bevrachting der schepen, "tot de slaefsche voeringe 
geemployeert werdende, aen de rederie expressieve (!) voordeelen toe
brengen, die dienvolgende by de Compagnie selfs souden connen geprof
fiteert werden". De Karner Zeeland antwoordde het raadzaam te achten 
met eigen en niet met particuliere schepen te varen ("om de lorrendrayerie 
te voor te comen"); in plaats van 3/5 en 2/5 parten stelde zij thans definitief 
half om half voor 3). Soms echter werd door de particuliere contractanten 
meer uitgevoerd dan hun was toegestaan; een navordering placht dan te 
volgen 4). 

Maar ook andere moeilijkheden deden zich voor, en omtrent een daar
van brengen ons de notulen van 3 Nov. 1671 een waardevolle bijdrage: 
"gemerckt door de menichte van schepen soo aen Arder 5) alsmede in 
Angola 6) deselve ofte sornrnige peryckel loopen van sonder eenige slaven 
verhandelende terugge sullen moeten keren", werd door de Zeeuwse kamer 
besloten dat de heren, ter vergadering van de XIX naar Holland gaande, 
daarover zouden "doleren", in het bijzonder over de menigte van schepen, 
die in Angola zijn, en "voordragen off niet raetsaem soude sijn de tour
beurten wat te verschuiven". Ook van buiten dreigden gevaren. Het in 
1669 door Colbert uitgevaardigde besluit, de Nederlanders uit te sluiten 
van de slavenaanvoer naar de Franse kolonien in Amerika 7), moge voor 
de plantagebezitters aldaar schadelijker zijn geweest dan voor de Neder
landse slavenhandelaren - de enige jaren daarna uitgebroken oorlog was 
voor deze handelstak toch weinig gunstig. In November 1671 reeds had 

(inv. no. 30); ook 2 Juli 1674 (inv. no. 31), met betaling van recognitie, en 10 
Sept. 1674. 

1) Alsv. van 28 Jan., 21, 28, 31 Okt., 18 en 21 Nov. 1669. 
2) Alsv. van 27 Febr., 29 Maart 1668 (inv. no. 29). 
3) Alsv. van 28 Jan., 7 Maart 1669. 
4) Alsv. van 18 Febr., 21 Okt. 1669, 13 Jan. 1670. 
6) Ardra, in de Bocht van Guinee. - Volgens de memorie der W.I.C. van 

1670 (Bijdr. Med. Hist. Gen. 1914 p. 96) werden daar door ons jaarlijks 2500 of 
3000 negers ingehandeld. 

6) Volgens de bierv66r genoemde memorie (t.a.p. p. 97) werden bier jaarlijks 
omtrent 3000 slaven door de W.I.C. verhandeld. 

7) Menkman, Nederianders over de zeeen, p. 41. 
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een schipper uit Ardra bericht over de slechte negotie in slaven door de 
()orlog 1). De Fransen behaalden hun grootste successen in Afrika: enkele 
kleinere nederzettingen - o.a. Arguin en bet fort Goeree - werden genomen 
en in de Antillen ging Tobago, een Vlissingse kolonie ,verloren. Maar toen 
de vrede ter Kuste was hersteld en de slavenhandel zijn oude loop hemam 
had de oude W.I.C. - om redenen buiten de slavenhandel overigens
haar leven beeindigd. 

De eerste jaren der tweede West-Indische Compagnie. 

20 September 1674 echter werd een nieuwe W.I.c. opgericht, maar in 
wezen was het vrijwel een reorganisatie der eerste in haar laatste jaren. 
Ook nu had de Compagnie het monopolie van aanvoer en verkoop der 
slaven 2). De wonden van de grote oorlog waren spoedig geheeld, en ras 
bloeide de slavenhandel weer op. In 1679 werd ter vergadering der Tienen 
gedelibereerd over uitbreiding van de handel en het aanieggen van nieuwe 
forten op de kust van Guinee 3). Reeds daarv66r was, in hetzelfde jaar, 
een nieuw levcringscontract van slaven gesloten, en men is geneigd, zoals 
wij boven zagen, dit als de eerste deelneming der Nederlanders aan het asien
to te beschouwen. Andere volgden. De bundel "Slaefcontracten van de 
Indien" 4) bevat een groot aantal contracten tot slavenlevering, tussen 
de jaren 1677 en 1708 door de Compagnie met de agenten van het asiento 
- Baroso del Poso 5), Belmonte 6), Coymans - gesloten, en ook de 
notulen der kamers en der Tienen en, uit Franse en Spaanse bronnen, 
het werk van SceIle lichten ons hierover in. De bestemrning van vrijwel 
aIle was Cura~ao. Volgens het contract van 1677 zouden daarheen 3-4000 
negers per jaar worden vervoerd; in 1679 werd voor 8000 negros gecon
tracteerd, in 1683 voor 18000, te leveren in zes jaar. Ook in 1681 was een 
contract gesloten, waarbij Coymans de grootste rol speelde 7). Van Cura~o, 
dat toen weinig of geen plantages had, werden de slaven naar Spaanse 
havens - PuertobeIlo (aan de ingang van het huidige Panamakanaal), 
Vera Cruz, Cartagena, en ook naar Mexico - gedistribueerd. In 1689 

1) Notulen Kamer Zeeland der W.I.C. van 3 Nov. 1671 (inv. no. 30). - Reeds 
in Juli was bericht ontvangen over de "sobere ende sleghte geschapenheyt van den 
slaefsen handel" aldaar (not. alsv. van 20 Juli 1671). 

2) AI te absoluut zal men zich dit echter toch niet moeten voorstellen. In 1681 
werd besloten, de slavenhandel op Angola aIleen met eigen schepen te doen, 
doch op de andere kusten naar goedvinden (not. alsv. van 28 Juni 1681). Afhalen 
van slaven van de Kust door Spaanse schepen werd echter in de zitting van 7 Febr. 
1678 "gedisapprobeerd"; 27 Juni d.a.v. werd besloten de Spaanse slavenhandel op 
de kust "te declineren, tenminste niet te perrnitteren dan met dispensatie". 

8) NotuJen alsv. van 5 Juni 1679. 
') Archief 2e W.I.C. inv. no. 783. 
6) Over diens asiento, zie Scelle, a.w. I p. 610 vlg. Door de Nederlandse gezant 

in Madrid Schonenberg werd hij, weI niet zonder reden, slechts de agent van de 
Hollandse handel genoemd (a.w. p. 631). 

8) Handelsagent van Spanje in Amsterdam, zie Van Brakel, Bescheiden p. 52. 
7) Notulen alsv. van 8 Nov. 1677, 5 Juni 1679, 8 April, 28 Juni, 14 Juli, 18 Aug. 

1681, 8 April, 10 Mei 1683; verder boven (n. 4) genoemde bundel contracten. 
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stelden bewindhebbers der W.I.c. op het eiland in "eene opene marckt 
voor swarte slaven, soo weI pieces d'Indias, leverbare, als manquerons, 
onleverbare, voor elck en een yder, die deselve zal willen koopen" 1). Een 
enkele reis had Suriname 2) ten doel, en voor het eerst duikt in deze jaren 
Sint-Eustatius 3) op, dat op het eind der 18e eeuw zulk een belangrijke rol 
in de slavenhandel zou spelen. 

Maar belangrijker dan al deze was het contract,dat met de Nederlandse 
houder van het asiento, Balthasar Coymans, in 1684 werd gesloten 4). 
Deze, die met het handelsbedrijf in Cadiz en Sevilla schier nog beter bekend 
was dan met dat te Amsterdam, was, zoals wij boven (p. 147) zagen, aan
vankelijk met zijn broeder Joseph als bankier en vertegenwoordiger opge
treden van het asiento; van bovengenoemde Baroso was hij geruime tijd de 
commanditaire vennoot geweest 6). Na diens deconfiture 6) had hij in Okto
ber 1684 de Spaanse koning verzocht de van 1682 daterende zevenjarige 
concessie van Porcio, Baroso's scboonzoon ,te mogen ovememen. Ondanks 
een dergelijk verzoek der W.I.c., dat werd afgewezen door de Spaanse 
koning die daarvan internationaal-politieke moeilijkheden vreesde, ge
lukte dit aan Coymans, en op dergelijke voorwaarden, dat Scelle 7) mag 
zeggen "que 1'0n peut considerer que c'est it ce moment que l'emprise 
par les Hollandais du commerce des negres fut la plus complete". Coymans 
moest te Cadiz blijven wonen; hij bad drie agenten, een in Spanje, twee 
in Cura~ao, die vrij in de Indien mocbten komen voor welke zaak be
treffende bet asiento ook, en daarnaast een schare ondergeschikte Spaanse 
employes onder oppertoezicbt van Nederlanders. Vermoedelijk opereerde 
bij met een twaalftal scbepen en boewel hij bad gevraagd, na expiratie 
van de concessie van Porcio bet asiento met twee jaar te mogen verlengen, 
werd bet bern direct tot 1691 verleend 8). Maar niet lang duurde dit geluk. 
De Spaans-katholieke partij, die met leedwezen de verlening van bet zo 

1) Zie Lantsheer-Nagtglas, Zel. Illustrata II p. 770-771. 
2) Een afgevaardigde van de Raad van Politie en de voornaamste ingezetenen 

der kolonie bepleitten wegens de behoefte aan slaven bij de Staten van Zeeland in 
Aug. 1678 interventie bij de W.I.C. voor het zenden van 1200 negers (notuJen 
Gecom. Raden der Staten van Zeeland van 11 Aug. 1678, 170kt. 1678 (Archief 
Staten en Raden, inv. no. 681». De gouverneur van Suriname verzocht aan de 
Staten van Zeeland in 1679 over de voorziening der kleine planters met slaven, 
"dat bysonder voordeel aan de kolonie sal geven" (inv. no. 2035). Uit naam van 
de Joodse natie aldaar werd verzocht over de levering van slaven te contracteren 
(not. alsv. van 9 Jan. 1679). - In 1676 was omgezien naar een geschikt persoon 
om in Suriname te blijven tot invordering der "penningen, van de slaven gepro
venieerd" (not. alsv. van 13 en 21 Mei 1676). Van een slavenfactor in Suriname 
wordt in 1678 gesproken (not. alsv. van 22 Aug. 1678). 

3) Notulen alsv. van 14 Jan., 30 Sept. 1688. 
4) Zie voor het volgende I. A. Wright. The Coymans asiento (1685-1689) 

(Bijdr. Vad. Gesch. Oud. IV 1 p. 23-62), bewerkt uit de Indische archieven te 
Sevilla. 

6) Van Brakel, art. Slavenhandel (Encycl. Ned. West-Indie) p. 635. 
8) Scelle, a.w. I p. 637 vlg. 
7) a.w. I p 656. 
8) Voor contracten met de W.I.C. in 1685 gesloten, zie bundel Slaefcontracten 

alsvoren (p. 150 n. 4). 
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begeerde verIof aan een vreemdeling en vooral een ketter had gezien, liep te 
wapen; in 1687 werd de concessie geannuleerd. Coymans 1) schijnt zijn 
rechten te hebben overgedragen aan een zijner employes, J. Carcou, katholiek 
en Spaans van geest 2). Een heftige en verwarde strijd ontbrandde, waarin 
ook de W.r.c. en de Staten-Generaal zich ten bate van de Nederlandse be
langen mengden 3). Zij kwamen op voor de belangen van het huis Coymans 
en dreigden een vrije slavenmarkt op Cura<;ao te zullen openen, waardoor 
zowel de Spaanse schatkist als het asiento zouden worden gefraudeerd. Daar
naast ontstonden processen tussen de erven Coymans en Porcio, die tot diep 
in de 18e eeuw duurden. In September 1689 werd het asiento aan Porcio 
hergeven, maar de W.r.c. bleefmet de levering der negers belast. Toch begon 
baar ster te dalen 4). In 1692 werd bet asiento verleend aan Marin de Guz
man 5), onderdaan van de koning van Spanje, maar in Amerika gevestigd. 
Nauwelijks echter met zijn activiteit begonnen, stierf hij in Mei 1695; 
de Spaanse gezant te Lissabon schreef zijn dood aan de Hollanders toe, 
die bern hadden doen doodsteken of vergiftigen, uit jalouzie wellicbt 
zicb de slavenbandel te zien ontsnappen! Hoe bet ook zij, nu keerde defi
nitief de kans. In 1696 schonk de koning het asiento nog eenmaal aan 
de Portugezen, die overigens op hun beurt een deel der leveranties aan 
de Nederlandse slavenhandelaars overlieten. In 1697 werd door de Por
tugese Guinea Compagnie met de W.I.C. een contract gesloten, waarbij 
de laatste zich verbond gedurende drie achtereenvolgende jaren 7 scbepen 
uit te rusten om in ieder 500 koppen van Afrika naar Cura9ao te brengen. 
Uit deze tijd moeten ook de contracten dateren, met de Guinea Cie aan
gegaan over de uitrusting van schepen, die gedurende vier jaar 5-600 
slaven naar Cartagena en Vera Cruz zouden brengen. Ook in 1699 werden 

1) VoIgens de oudere schrijvers was Coymans intussen overleden, 6 Nov. 
1686 voIgens miss Wright (a.w. p. 51), "onderwijl" (vermoedelijk in 1687) voIgens 
Scelle (a.w. I p. 673), in 1688 volgens Van BrakeI a. art. Maar de genealoog
historicus Elias gaf reeds in 1905 op dat hij, zoals boven (p. 147 n. 1) werd ge
releveerd, in 1690 is overleden. 

2) Wright, a.w. p. 51. 
3) Het is hier niet de plaats deze verwikkelingen uitvoerig na te gaan; men zie 

het aangehaaIde artikel van miss Wright en Scelle, Traite I, p. 666 vIg. Er worde 
echter op gewezen dat ook de W.I.C. zich in 1688 ernstig beried hoe de schade, 
met het asiento geleden, kon worden geredresseerd; zie notulen Kamer Zeeland 
der W.I.C. van 15 April, 6 Mei 1688. 

4) Miss Wright (a.w. p. 61-62) schrijft ,vermoedelijk niet zonder eenzijdigheid, 
de mislukking van het Coymans-asiento toe niet aan bezwaren der Spanjaarden 
tegen een ketterse vreemdeling, die het Spaanse monopolie in Amerika bedreigde, 
"but because English commerce and influence in the New World were in the 
ascendant, and the future of the traffic in negroslaves in America lay in English 
hands". 

5) Men heeft wei, de juiste betekenis van de "Engelse achtergrond" hierbij 
miskennend, gemeend dat toen het asiento aan de Engelsen is gekomen, doch 
ten onrechte; zij kregen aileen maar opdracht van de asientist tot deelneming 
in de leverantie via Jamaica; zie Scelle a.w. I p. 677 vlg. - Nog in 1697 deed Willem 
III, zoals Karel II 30 jaar tevoren had gedaan, een vergeefse poging voor zijn 
Engelse onderdanen het asiento te verkrijgen; zie Menkrnan, Nederlanders over 
de zeeen p. 60. 



DE GESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDSE SLAVENHANDEL 153 

dergelijke contracten afgesloten met bestemming PuertobeBo, Cartagena 
en Cura<;:ao 1). De Nederlandse slavenhandel had zo, tegen het einde der 
17e eeuw, internationaal gezien zijn zenith bereikt. 

Vit deze jaren dateert de "Instructie voor de schippers, in den dienst 
van de Geoctroyeerde West-Indische Compagnie op den slaefhandel 
varende" 2). Een deel der 44 artikelen handelt over de gewoonlijke nauti
sche kwesties : goede zorg voor het cargasoen, geen vreemde havens aan
lopen dan in uiterste nood, goede orde steBen op de oefening van de gods
dienst, goede acht te nemen op het "schaffen", goed toezicht houden op 
het waarnemen der wacht. Zij moeten hun koers steBen 40 of 50 rnijlen 
bewesten de Canarische eilanden "om het perikel van Turkse en andere 
zeerovers zoveel doenlijk te ontgaan" en, ter Kuste gekomen, goed toe
zien dat daar geen andere schepen werden gevonden, uit deze landen 
uitgelopen, en dan hun commissie afvorderen; zo zij die niet hadden, 
zouden de schippers hen moeten aanhalen en opbrengen. De art. 9 en vlg. 
regelen hun verplichtingen bij de aankoop en het transport der slaven. 
In Ardra 3) of Angola gearriveerd moesten zij de ingeladen cargasoenen 
volgens de bijgevoegde facturen en cognossementen afgetekend in handen 
geven van de commies of die daar gezag zal hebben (9); zij mogen niet 
"aen lant vernachten, maer sigh houden binnen scheeps boort", om aIle 
"swarigheden ende onheylen", die zouden kunnen gebeuren, te verhoeden 
(10). Zodra de eerste slaven binnen boord zijn gebracht, maatregelen nemen 
"op de getrouwe bewaringe ende onderhoudinge van dien" (11); zij moeten 
hun "dickwils ende te meermalen kost van het landt verschaffen, ten 
eynde deselve des te beter in goede gesontheydt gehouden ende voor scheur
buyck gepreserveert mogen blijven" (12). Volgeladen zijnde, zullen zij de 
reis naar Cura9ao aanvaarden, hout, water en de nodige verversingen in
genomen hebbende (13); in het bijzonder moeten zij trachten voor hun 
vertrek "een goede quantiteyt limoenzap en olie de palm" te bekomen tot 
"conservatie en behoudenisse" van de gezondheid der slaven (14). Ret 
schip moet worden voorzien van een partij "rnilho" 4) om te zijner tijd 
te dienen voor de zieken, en "ten eynde tselve bequamelijck binnen scheeps
boort gewreven ende geprepareert mach werden", moeten zij van het land 
meenemen twee grote stenen, " tot welcken arbeyt de negerinnen, om de-

1) Zie bundel Slaefcontracten alsv. en notulen Kamer Zeeland der W.I.C. 
van 25 Febr., 4 en 14 Maart 1697,14 Juli 1699. - In datjaar treffen wij op Cura~o 
te Amsterdam geboren Portugese Joden als factors van dit asiento aan (Menkman, 
Nederlanders Car. zeegebied p. 60). 

2) Gedrukt te Middelburg bij Bartholomeus de Later, ordinaris drukker der 
Compagnie, z.j . (tussen 1674, toen de Reren X optraden, en 1718, laatst bekende 
jaar van de druksels van De Later). Op mij onbekende gronden dateert Vrijman 
(a.w. p. 100) haar op c. 1675, dr M. A. van Andel, Geneeskunde en hygiene op de 
slavenschepen in de Compagnietijd (Ned. Tijdschrift voor Geneeskunde jg. 75, 
no. 6) op 1685. De Instructie is aanwezig in de Kon. Bibliotheek. 

3) Ardra of Arder aan de Slavenkust. Zie hiervoor Ratelband, Vijf dagregisters 
p. LXXIX vlg. 

4) Turkse tarwe. 
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selve des te frisser en gesonder te houden, zoo nu en dan geemployeert 
konnen werden" (15). 

Voor Angola liggende, zullen zij "van 't lant soecken te bekomen twee 
negros trommels, met en beneffens een stuck hout, genoomt polo de taculo, 
om te dienen tot vermaeck ende divertissement van de slaven"; kleine 
stukjes daarvan mogen worden uitgereikt, "waermede de negros sigh 
gewoon sijn te schilderen, ende hetselve oock mede gebruycken tot ver
dryvinge van hooftpijn, wanneer gewreven is, ende met een weynigh 
azijn vermenght" (16). Art. 17-20 handelen over het "gewoonelijcke rant
soon": gort en bonen, gekookt in een ketel voor 400 personen, waarin 
"ontrent 18 it 20 ponden speck, aen kleyne vinckjes gesneden", bij de 
gort zou worden gedaan; de bonen te schaff en "met een weynig sap in 
bailtje, ende in yder back wat oly de palm doon gieten" 1). Daarboven 
drie maal 's weeks een "beschuyt van scheepsbroot", en even vaak brande
wijn, tabak en pijpen "in alsulcker voegen, dat yder dagh wat van 't een 
ofhetander, ende niet alles te gelijck werde gegeven" (21). Bijzondere 
zorg werd hun opgedragen voor de ketels (22, 23). Tweemaal daags zal 
men de slaven te drinken geven, te weten ten 9 uren voor en ten 5 uur 
na de middag, nadat zij gegeten zullen hebben, "met alsulcken discretie 
nochtans dat tusschen tijden aen een enckel persoon, tot verquickinge, 
weI een toogh water mag gegeven werden" (24). Art. 25 en vlg. bevatten 
voorschriften ten bate van de gezondheid der slaven; om voor de hand 
liggende redenen - overigens niet gebouwd op mensenliefde of andere 
modeme overwegingen - besteedde de Compagnie evenals aile redelijke 
slavenhandelaars daaraan veel zorg. Zij hebben reeds de aandacht gehad 
der historische medici 2), zodat wij ons van weergave ervan ontslagen 
mogen achten. Opmerkelijk is art. 33: de schippers moeten matrozen en 
scheepsvolk op zware straffen verbieden "dat sigh met de negerinnen niet 
vermengen" ....... . 

In Cura<;ao aangekomen zullen zij de slaven aan het water aldaar "allengs
kens" gewennen en hun des morgens te drinken geven van het water, dat 
binnen scheepsboord is, des namiddags van het Cura9aose (34). 

De volgende artikelen bevatten evenals de eerste de gewone voor
schriften: na lossing it droiture naar het vaderland terugkeren, -zorgen 
voor goode verhoudingen aan boord, particuliere handel van Compagnies 
dienaren tegen gaan enz. Gedurende de reis moest de schipper "goede 
sorge dragen dat pertinente aanteeckeninge werde gehouden van de dooden, 
die hij tot aan Cura9ao soude mogen hebben gehadt, met aanteeckeninge 
van den dagh ende datum, of aen een sieckte gestorven of anders ver
ongeluckt zijn, of een man, vrouw, jongen of meysje is geweest, ende 
daervan verklaringe van 't scheepsvolck doon beleggen om op Cura<;ao 
door den Directeur en Raden aldaer onder eede te worden gebracht, als 

1) Zoals wij boven. (p. 139 n. 5) zagen was dit in 1647 al aan de Compagnie 
geadviseerd. 

2) Zie het boven (p. 153 n. 2) vermeIde art. van dr Van Andel; ook Vrijn.an, 
a.w. p. 103 vlg. 
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wanneer, ende eerder niet, de dooden sullen gereeckent werden voor ver
antwoort" (40). 

Ten slotte het gebod "pertinent journael" te houden (41) en geen goed 
van scheepsboord te laten gaan voor en aleer gecommitteerden van Be
windhebbers aan boord zullen zijn gekomen en het volk uit de dienst 
hebben ontslagen (43). 

Ook de ongeveer terzelfder tijd verschenen Nauwkeurige beschrijvinge 
van de Guinese Goud-, Tand- en Slavekust 1) van Willem Bosman, die de 
Compagnie 15 jaar ter Kuste heeft gediend, geeft van haar slavenhandel 
een duidelijk beeld. Maar hier willen wij op de inwendige geschiedenis 
van het bedrijf niet nader ingaan, daar deze beter bij de slavenhandel 
van de Middelburgsche Commercie Compagnie in de volgende bijdrage 
kan worden behandeld, in wier archief een uitgebreid materiaal juist 
over deze kant van de kwestie bewaard is. 

De eerste decennia der 18e eeuw. 

Gelijk in onze dagen de olie, was om de wende der 17e eeuw de slaven
handel een der assen, waarom de internationale politiek draaide. In 1702 
kwam het asiento -laatste triomf voor de Spaanse trots - bij de be
stijging van de Spaanse troon door Philips V voor tien jaar aan de Franse 
Guinea Compagnie 2). Ook nu hadden de Nederlanders aan de slaven
leveranties aandeel. Ondanks de gespannen politieke verhoudingen onder
handelden enige Franse kooplieden bij monde van Adriaen Pels in het 
begin van dat jaar met de W.I.c. over levering van zes scheepsladingen 
slaven naar Cura<;ao 3); ook Lodewijk XIV trachtte gedurende de oorlog 
de Nederlanders te benaderen 4), en er was zelfs sprake van de vorrning 
van een Engels-Spaans-Frans-Nederlandse compagnie, op basis van 
pariteit; desnoods wilden Frankrijk-Spanje aan ieder der anderen weI 
1/5 portie laten! In 1705 werd een verdrag gesloten tussen de 
Royal Africa Compagny en de Franse Senegal-Compagnie, waarbij 
duidelijk ook Nederlandse kooplieden waren betrokken 5). Spaanse koop
lieden, te Parijs gevestigd, onderhandelden in 1707 met de W.I.c. over 
een contract van 2000 slaven 6). 

Maar evenals voor de internationale positie van het land was ook voor 
dit bedrijf de Spaanse successie-oorlog een keerpunt. Bij de vrede van 
Utrecht ging, zoals men weet, ten slotte Engeland als loon der overwinning 
met het zo voordelige asiento strijken. De in 1711 in het leven geroepen 
Zuidzee-compagnie verkreeg toen voor 30 jaar verlof jaarlijks 4800 negers 

1) Eerste druk Amsterdam 1704, tweede 1709. C. 25 jaar geleden zag daarvan 
nog een Engelse vertaling het Iicht. 

2) ScelJe, Traite negriere IT p. 179 vlg. 
3) Notulen Kamer Zeeland der W.I.C. van 14 Febr. 1702, en meergenoemde 

bundel Slaefcontracten. 
4) ScelJe, a.w. II p. 465 vlg. De Engelsen deden hetzelfde t.a.v. Spanje! 
5) Menkman, W.I.C. p. 157. 
8) Notulen Kamer Zeeland der W.I.C. van 2 Juli 1707. 
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naar de Spaanse kolonien te leveren; de Spaanse koning wist echter toch 
iets, n1. een kwart van de winst, te redden. Tot diep in de l8e eeuw bleven 
de Engelsen in het bezit hiervan; hun slavenhandel overvleugelde, mede 
hierdoor, in de 18e eeuw die van alle andere Europese naties 1). "L'ere 
des negriers", zoals Gaston Martin 2) deze eeuw, in het bijzonder de jaren 
1714-1774 heeft genoemd, was aangebroken. 

Voor de Nederlanders echter was het resuItaat van het vredesverdrag 
van 1713 een bittere teleurstelling; hun hegemonie in de slavenhandel, 
die in Coymans' tijd door het asiento enkele jaren een realiteit was ge
weest, ging verloren voor goed. Een ogenblik neigde men zelfs in Zeeland 
- bewijs te meer van het grote aandeel van dit gewest in de slaven handel -
zich te verzetten tegen de overeenkomst van Utrecht, maar met het oog 
op de zo zeer begeerde barriere legde men er zich ten slotte bij neer. De 
Engelsen beloofden bovendien in de Indien geen andere handel te zullen 
drijven dan die in negers, en juist die mogelijkheid maakte voor de Neder
landers de slavenhandel op de Spaanse kolonien zo lucratief3). Maar 
men bedenke wei dat dit asiento, hoe belangrijk ook in de geschiedenis 
van de slavenhandel en hoe voordelig ook voor de partij, die het wist 
te verwerven, dan toch aileen maar voor aanvoer van slaven in de Spaanse 
kolonien gold; de geschiedenis van de slavenhandel omvat heel wat meer 
dan het asiento! En ook na 1713 namen de Nederla.nders daarin krachtig 
deeJ. Volgens Menkman 4) brachten zij in het begin der 18e eeuw per jaar 
een 8000 koppen van de Mrikaanse kust naar West-Indie over; de W.I.C. 
had hierin nog steeds een belangrijk aandeel. Vooral de aanvoer naar de 
eigen kolonien, de plantagenederzettingen in Guyana, was van betekenis, 
maar daarnaast ook die naar de slavendepots Curaryao en Sint-Eustatius, 
van waar de zwarte werkkraehten naar de kolonien der andere mogendheden 
werden geexporteerd 5). Van de eerste had nu vooral Suriname de aandacht 
der Compagnie. 

In 1682 was, gelijk bekend, deze in 1667 veroverde kolonie door de 

1) Liverpool, Londen en Bristol waren de belangrijkste zetels van slaven
handel. Een algemeen werk is: W. Law Mathison, Great Britain and the slave 
trade (± 1932); ook: C. M. Mae Innes, England and slavery (1934), met zwaarte
punt op Bristol (zie bespreking Eeon. Hist. Review VI p. 124), Voor Liverpool: 
G. Williams, History of the Liverpool privateers, with an account of the Liverpool 
slave trade (1897); A. M. Grieve, The last years of the English slave trade : Liverpool 
1750-1807 (1941). 

Een brillante histoire romancee, die echter historisch volkomen verantwoord lijkt 
en met name de menselijke zijde van de kwestie - naar velerlei kanten! - in het 
midden stelt, is Marguerite Steen's vierdelige roman: The sun is my undoing (1941). 

2) Zie zijn hierv66r (p. 133 n. 2) vermeld werk. 
3) Scelle, a.w. II p. 576, I p. 690. 
4) Nederlanders over de zeeen p. 60. 
6) Barbados werd reeds ten tijde van koning Willem III van Sint-Eustatius 

uit door "Dutch interlopers" van slaven voorzien, en in het begin der 18e eeuw 
was dit eiland de grote leverancier voor de Fransen, die in Afrika niet voldoende 
gebied hadden om in de negerhandel veel te kunnen betekenen (Menkman, Carai
bische zeegebied p. 107). - Hoewel voor de slavenhandel niet brillant, zij ook 
verwezen naar het artikel van L. Knappert, Geschiedenis van de Nederlandsche 
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W.I.C. van Zeeland overgenomen 1). Bij de goedkeuring daarva n door de 
Staten-Generaal werd tegenover de uitsluitende bevoegdheid der Compagnie 
slavenhandel te drijven de verplichting gesteld "jaerlijck te leveren so
danigen aental slaven, als daer sullen wesen gerequireert" . En toen, het 
volgend jaar reeds, de Compagnie tweederden van haar recht aan de 
stad Amsterdam en aan Comelis van Aerssen van Sommelsdijk over
deed behie1d zij bij uitsluiting de bevoegdheid aldaar slaven te blijven 
invoeren. Aan haar verplichting, jaarlijks minstens 2500 slaven in te voeren, 
heeft de W.I.C. zich echter weinig gelegen laten liggen; geringe aanvoer 
had hogere slavenprijzen ten gevolge! 2) Een in 1687 met kooplieden 
aldaar gesloten contract betreffende de levering van 250 slaven 3) leert 
ons dat de betaling der kooppenningen zou geschieden in suiker. Ruimer 
vloeien de gegevens na 1713. In April van datjaar zond de kamer Amsterdam 
een copie-contract van intekening van slaven voor Suriname rond, doch 
door de presidiale kamer werd dit gedeclineerd, en in Mei d.a.v. werd een 
voorstel bij tourbeurt 250 of meer slaven daarheen te brengen eveneens 
afgewezen 4). Inmiddels klaagden gemteresseerden in de kolonie bij de Staten 
dat de Compagnie geen slaven leverde; na langdurige onderhandelingen 
werd hierover in September 1713 eindelijk een accoord getroffen 5). In 1715 
vermoedelijk vememen wij van een plan, bij provisie jaarlijks 3 equipages 
uit te rusten tot inhalen van 500 "pieces negroslaven" in ieder schip, en 
zoveel meer als door Gouverneur en Raden in Suriname zal worden ver
zocht; elke vier maanden zou dus een zending aankomen, waarvan 2/3 
uit Ardra-, 1/3 uit Angola-negel's moest bestaan 6) . Moeilijker te dateren, 
doch vermoedelijk van omstreeks dezelfde tijd, was een gedurfd project 
dat de voordelen schilderde, die Staat en kolonie zouden genieten indien 
de Compagnie geregeld jaarlijks 2000 negers naar Suriname bracht. Er 
waren 12000 slaven in de kolonie, met een opbrengst van dooreen 20000 
oxhoofden suiker per jaar; door genoemde aanvoer zou in tien jaar dat tot 
110000 oxhoofden kunnen worden opgedreven, wat enorme voordelen 
zou opleveren '7). Over de afioop hiervan staan ons echter geen gegevens 
ten dienste. 

Ook Rio Essequebo en Berbice mochten zich in de belangstelling der 

Bovenwindsche eilanden, hfdst. III (W.!. Gids 1929/30 p. 559 vlg., 1930/31 p. 
31 vlg., p. 73 vlg.). 

1) Zie hiervoor t.a.v. de slavenproblemen in het algemeen R. A. J. van Lier, 
Samenleving in een grensgebied. Ben sociaal-historische studie van de maat
schappij in Suriname (diss., 1949). 

2) Zie O. van Rees, Geschiedenis der staathuishoudkunde in Nederland (1868) 
p. 362-372. - Het heeft dan ook weinig zin op grond van dit aantal het totaal 
der ingevoerde slaven over een langere periode te schaUen, zoals Van Lier doet 
(a.w. p. 125), hoewel hij even tevoren (p. 124) zelf zeide dat dat niet met stelligheid 
was te bepalen. 

3) Zie meergenoemde bundel Slaefcontracten i.d. 240kt. 1687. 
4) Notulen Karner Zeeland der W.I.C. van 13 April, 11 Mei 1713. 
6) Alsv. van 25 Mei, 8 Juni, 27 Juli en 11 Sept. 1713. 
6) Recueils Van Citters 1565-1730 (Rijksarchief in Zeeland, inv. no. 6) f. 135. 
7) Alsv. f. 137. 
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Compagnie verheugen. In September 1713 werd de Zeeuwse kamer ge
machtigd eerstgenoemde kolonie van slaven te voorzien; hetzelfde geschied
de t.a.v. Berbice in Juli 1714. Een verzoek haar 50 slaven te zenden werd 
in Febr. 1716 toegestaan; Essequebo kreeg er in Augustus jaarlijks 200 
Ii 250 toegezegd 1). Groter omvang kreeg de slaveninlport in Berbice 
na 1720, toen de kolonie een eigen bestuursvorm kreeg, de Societeit van 
Berbice, die langzamerhand verschillende plantages tot bloei hielp brengen. 
In Oktober 1720 verzocht de Societeit de W.r.c. een getal van 400 Ii 450 
negers over te brengen; twee jaar later werd over 4-500 Ardra-slaven 
gecontracteerd, en daarna nog voor 300 2). In 1730 werd weer over een 
contract onderhandeld, zonder dat het aantal slaven bekend is; in December 
werd dat verhoogd en bij de W.r.C. nog 200 slaven besproken 3). Daar 
er te weinig slaven in de kolonie waren, zodat de gerequireerde 
dienst op de plantages niet kon worden voldaan, werden er 11 December 
weer 300 besteld 4). In 1733 werd voor 150 stuks geaccordeerd 5), en ook in 
beide vqlgende jaren werden meerdere schepen met honderden slaven door 
de Compagnie naar de kolonie gebracht 6). Maar vlot gingen de onder
handelingen niet meer. De meerdere vrijheid, die in 1734 aan buitenstaanders 
was toegestaan, maakte de heren van Berbice kieskeuriger: men kon ook 
andere kanten op! De resolutien van 5 Jan. 1736 onthullen het onver
bloemd: aan directeuren werd opgedragen "aIle diligentie aan te wenden 
met het huuren van schepen off 't maken van contracten met anderen"; in 
de volgend~ maand werden onderhandelingen met de Middelburgsche 
Commercie Compagnie geopend 7). 

Over Cura~ao, vanwaar de slaven naar de overwal en de Spaanse kolo
nien werden gevoerd, spraken wij reeds; vermeld worde nog dat de Compag
nie hier een commissaris voor de slavenhandel had, die onder haar aller
hoogste dienaren werd gerekend. In het begin der 18e eeuw echter werd 
het overvleugeld door Jamaica 8). In de 18e eeuw werd ook Sint-Eustatius 
meer en meer van belang voor de voorziening der Europese nederzettingen 
in de West. Wenste niet Geleyn Hurgronje in 1723 de nieuwbenoemde 
commandeur van dit eiland daarmee geluk daar dit werd beschouwd 
"ais de beste handelsplaats, die de Compagnie in slaven is hebbende"? In de
zelfde brief deelde hij hem mede, dat de Tienen besloten hadden de volgende 
equipages daarop te doen: te Amsterdam twee van Elmina, een uit Angola 

1) Notulen Kamer Zeeland der W.I.C. van 21 Sept. 1713, 1 Maart, 23 Juli 1714. 
20 en 27 Febr., 28 Aug. 1716. 

2) Resolutien Societeit van Berbice 1720-1736 (A.R. Arehier, inv. no. 13), i.d. 
4 Okt. 1720, 16 Okt. en 30 Nov. 1722. 

S) A1sv. 5 JuIi, 23 Aug., 6 Sept.; 27 Nov. en 5 Dec. 1730. 
') A1sv. Ld.; zie ook 28 Maart 1731,2,7 en 16 JuIi, waartuit levering van 325 

pieces d'Indias blijkt. 
6) A1sv. 7 Mei, 12 Juni, 1 Juli 1733. 
8) A1sv. 13 Sept. 1734,3 Jan., 1,3 en 7 Febr., 9 en 19 Maart, 25 Okt., 1,3,23 en 

28 Nov., 2, 5 en 12 Dec. 1735. 
7) A1sv.5, 16en24 Jan., 14 en 20 Febr. 1736. 
8) Algemene Gesehiedenis der Nederlanden VITI p. 386. 
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daarheen, uit Zeeland een uit Angola; verder dat de directeur-generaal 
in Elmina was gelast "sooveel slaven in te handelen als mogelijk is, en 
so geen slaafschip voor handen was die dan te verzenden met het bequaemste 
schip" 1). Omstreeks 1724 schijnt de W.I.c. er begonnen te zijn met eigen 
aanvoer en verkoop van slaven; er werd een groot slavenhuis gebouwd, 
dat in 1726 gereed kwam 2). 

Aan de grootheid der W.I.C. ten aanzien van de slavenhandel kwam 
echter weldra een einde. In 1730 werd daaraan de eerste slag toegebracht: 
bij de vemieuwing van haar octrooi werd de aanvoer van slaven in de 
Westindische eilanden voor ieder opengesteld en slechts Suriname, Esse
quebo en Berbice bleven voorbebouden aan de Compagnie, die naar eerst
genoemde kolonie jaarlijks 2500 slaven zou mogen voeren en naar de andere· 
zoveel als deze nodig hadden. En in 1734 werden ook deze opengesteld 
voor de vrije slaafhandelaars; slechts· moesten deze ook hier aan de Com
pagnie een recognitie van /15 voor iedere aangevoerde slaaf betalen 3). 
Zij bleven echter in gebreke 4), zodat, zoals het request van 1788 5) ons 
leert, de Societeit van Suriname in 1733 zelf slaafschepen naar de Kust 
ging zenden, waarmee zij echter spoedig heeft opgehouden. 

Naar de oorzaken van deze plotselinge achteruitgang van Compagnie's 
slavenhandel kan men slechts gissen. Het Iijkt aannemelijk dat de par
ticuliere handel, die zij reeds v66r 1674, zoals wij zagen, a.h.w. binnen 
had gehaald door deze een deel der slavencontracten te doen uitvoeren 
haar, wier krachten door de bekende omstandigheden niet groot meer 
waren, over het hoofd is gegroeid. Particuliere slavenhandelaars, al dan 
niet hun verplichtingen tegenover de Compagnie gestand doende, waren, 
in Holland zowel als in Zeeland, talrijk, al moeten wij de gegevens, die ons 
hierover uitvoerig zouden kunnen inlichten, grotendeels ontberen. Voora.1 
de Vlissingers maakten het de W.I.c. lastig. In 1714 werden daar enige 
schepen uitgerust om slaven te halen aan de Kust en die naar Martinique 
en Guadeloupe te brengen, waartegen de W.I.c. zich fel verzette; de 
Kamer Amsterdam rustte zelfs een schip met 30 stukken geschut tegen 
hen uit, en ook nadien kwam het af en toe tot handgemeen 6). Maar boveri
al fnuikend voor de W.I.c. was het ontstaan, in het "actiejaar" 1720, te 
Middelburg van een handelslichaam, dat juist tussen beide fatale jaren, 
in 1732, zijn eerste slavenreis ondemam en in de daarop volgende steeds 
groter betekenis zou krijgen, de Middelburgsche Commercie Compagnie, 
aan wier slavenhandel de volgende dezer bijdragen zal worden gewijd. 

1) Genealogie der familie Snouck Hurgronje (1924) p. 61, 62. 
2) Menkman, Caraibische zeegebied p. 144. 
3) Luzac, Hollandsch Rijkdom II bijl. V 2 en 3. - Niet onaardig spreekt een 

stuk uit April 1788 (archief Commercie Compagnie no. 1567) van het "verhuren" 
van de vaart door de Compagnie. 

4) Ook de W.I.C. trachtte, in 1736, van de verplichte aanvoer in Suriname af 
te komen (Van Lier, a.w. p. 125). 

6) Het in n. 3 genoemde stuk. 
6) Zie H. P. Winkelman, Geschiedkundige plaatsbeschrijving van Vlissingen 

(1873) p. 170. 
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Maar voor wij daartoe kunnen overgaan worde eerst nog een korte be
schouwing aan de slavenhandel in het algemeen in de laatste periode van 
zijn geschiedenis gewijd. 

4. De slavenhandel van 1734 tot de abolitie. 

Het in 1713 door Engeland verworven asiento - wij herhalen: slechts 
een deel van de handel in negerslaven betreffend, nl. die naar de Spaanse 
kolonien in Amerika - werd in 1739 door de Spaans-Engelse oorlog, ook 
wei asiento-oorlog genoemd, ontstaan door het verzet van de Spanjaarden 
tegen de Engelse smokkelhandel naar hun kolonien, verbroken, doch werd 
daama tot 1750 weer van kracht. Toen nl. kocht de Spaanse kroon het voor 
£ 100 000 af. Maar, zoals een der Engelse schrijvers 1) zegt, "by that time 
the English were firmly established as the slave traders to all the America's". 
Scelle, die voor het eind der 17e en de eerste helft der 18e eeuw de slaven
invoer op 20 000 stelde, neemt aan dat die tegen het einde dier eeuw 100 000 
bedroeg, waarvan de helft voor Engelse rekening 2). Terwijl Frankrijk 
hierbij wei goede tweede te achten is 3), kwamen daama de Nederlanders. 
Hun slavenhandel werd in toenemende mate gericht op de eigen kolonien, 
waar geen vrije invoer van anderen mogelijk was 4) en dus hoge prijzen 
konden worden bedongen 5). Daamaast natuurlijk naar het depot Cura9ao, 
vanwaar de slaven naar de kolonien van andere landen werden gevoerd. 
Wanneer wij ons afvragen hoe deze slavenhandel regionaal was gespreid, 
spreekt het van zelf dat deze vrnl. in Holland en Zeeland werd gedreven; 
dat het ook wei in Groningen werd gedaan 6) was louter en aIleen het gevolg 
van de omstandigheid, dat hier een kamer der W.I.c. was gevestigd. Omtrent 

1) Parry, Europe p. 181. 
2) Traite I p. XXVII. - Aardig wordt deze bewering bevestigd door de mede

deling van Trevelyan, English social history p. 588, die opgeeft dat de slaven
schepen van Liverpool (107), Londen (58) en Bristol (23) in 1771 50000 slaven 
transporteerden. 

3) Zie hiervoor, behalve diens, reeds vermelde, Ere des negriers, Gaston Martin, 
Histoire de I'esclavage dans les colonies fran~ises (1948). Van belang voor de 
daarin gegeven cijfers is ook P. Dieudonne Rinchon, Le trafic negrier (zie p. 133 
n. 2). - De bewering van Menkman (Caraibische zeegebied p. 142): "Frankrijk 
heeft, ondanks behoeften der eigen kolonien, na den vrede van Utrecht, waarbij 
aan het Fransche asiento een einde kwam, geen wezenlijk aanzienlijken slaven
handel gedreven", is dan ook volkomen onjuist. 

4) Nog in 1760 werd in de Zeeuwse kamer der W.I.C. gesproken over het be
letten van de invoer van "vreemde slaven" - d.w.z. door vreemde scbepen aan
gevoerde slaven - "in de kolonie in Amerika" (Not. Kamer Zeeland der W.I.C. 
van 28 April 1760). 

5) Menkman, a.w. p. 143. Van belang is ook zijn opmerking, dat ons land 
ook zijdelings van de negerhandel profiteerde doordat hier tot 1795 vele vreemde 
slavenschepen werden uitgerust, d.w.z., dat zij hier te lande ruilwaren inkochten, 
die ter Kuste waren gezocht. 

6) In 1714 rustte de Kamer Stad en Lande een slavenhaler uit, genaamd De 
Nieuwe Post, en benoemde daarop als schipper Thomas van Seerat, die enige 
jaren daarv66r als zodanig voor de Amsterdamse kamer had gevaren. Het schip 
was bestemd naar Elmina en Angola en vandaar naar Cura~o; het vertrok 28 
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de onderlinge betekenis der zeeprovincien ten aanzien hiervan staan ons 
overigens zo min betrouwbare gegeven ten dienste als met betrekking tot de 
beide Hollandse rivalen, althans voor de oudere periode. Voor de 18e eeuw 
mag men o.i. voorlopig - omtrent de slavenhandel van Amsterdam 1) zo
wei als van Rotterdam 2) is zo goed als niets bekend noch gepubliceerd, en 
zeker niet voor zover het de handel buiten de W.I.c. betreft - aannemen, 
dat het bedrijf meer in Zeeland dan in Holland werd beoefend, en zeker, dat 
het voor de economie van Vlissingen en van Middelburg van meer belang is 
geweest dan voor die der Hollandse steden. Boven zagen wij reeds hoe het 
belang t.a.v. de slavenhandel Zeeland's positie tegenover het vredestraktaat 
van Utrecht bepaalde. In die richting laat zich ook in 1784 een achter 
de initialen N.N. verschuilende schrijver te Amsterdam uit, die de directie 
der Commercie Compagnie enkele belangrijke mededelingen overbracht, 
"de negotie in slaven wei het meest in Zeeland gedreven wordende" 3). 
De weinige cijfers, die ons ter beschikking staan, wijzen ook in deze richting. 
Dr. Gallandat 4) vermeldt dat hem "van goeder kant" was bericht dat in de 
jaren 1767 en 1768 naar de kust van Afrika 42 schepen waren uitgevaren, nl. 
van Amsterdam en Rotterdam elk 4 ten slaafvaart, van Middelburg 10 
om slaven 5) en 2 om goud en ivoor, van Vlissingen 18 om slaven en 4 
om andere lading. Wanneer deze gegevens maatgevend mogen worden 
geacht, zou de concIusie dus zijn dat Zeeland boven Holland, en daar 
Amsterdam boven Rotterdam ging 6). In Zeeland zou Vlissingen de be
langrijkste slavens tad 7) zijn geweest, en dat lijkt zeer aannemelijk. Maar 

April 1715 en liep in Juni 1716 weer in Tessel binnen (Not. Kamer Stad en Lande 
der W.I.c. van 21 Dec. 1714, 16 en 28 April, 4 Juni 1716). 

1) Voor deze stad hebben wij buiten het aandeel der W.I.C. niet meer dan de 
mededelingen in dr G. Kalff, De illustre baronnen de Petersen (gestencyld, 1952), 
handelend over een van de nazaten dezer uit Denemarken afkomstige familie, "die in 
den slavenhandel een kapitaal verdiende", en hetartikel van mr. Chr. P. van Eeghen 
(Jaarboek Amstelodamum XL (1944) p. 181 vIg.), waar een contract van koop en 
verkoop van de helft in 1/16 in de lading van het slavenschip "Het gezeegent 
suykerriet" van 1750 werd medegedeeld; een der partijen was in 1730 in Suriname 
gekomen als "eerste commis wegens den slavenhandel". Misschien brengt de in gang 
zijnde indicering der notariele protocollen hierover een ruimer documentatie 
aan het licht. 

2) Volgens mededeling van de archivaris der gemeente leveren de notariele 
archieven hier niets op, evenmin aIs de bundel W.I.c. Vit handelsboeken in parti
culier bezit publiceerde J. Hudig Dzn gegevens in: De scheepvaart op West-Afrika 
en West-Indie in de achttiende eeuw (1927). Het betreft de firma Coopstad en 
Rochussen, waarvan laatstgenoemde naar de Maasstad was overgekomen uit 
V1issingen. 

3) ArchiefCommercie Compagnie in inv. no. 1567. 
4) Noodige onderrichtingen p. 427. 
5) De Commercie Compagnie reedde in deze twee jaren slechts 4 slavenschepen 

uit, die samen 924 slaven overbrachten; 6 moeten dus door particuliere slaafhande
laren zijn uitgerust. 

6) Zie ook hierna p. 170. 
7) Terzake van dit begrip zijn de opmerkingen van belang van Vignols (art. 

Revue Hist. 1930 CLXUn en Martin (a.w. p. 423 vlg.) dat er geen "nt~griers 
purs" waren zomin als steden, die aIleen van slavenhandel bestonden. Met uit-

ECON.-HIST. JAARBOEK XXVI 12 
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voor een verantwoord oordeel hierover ontbreken de gegevens. Voor de 
Commercie Compagnie zijn, zoals wij nog zullen zien, de uitredingen over 
de periode 1732-1807 nauwkeurig bekend, maar t.a.v. de particuliere slaven
vaart hebben wij voor beide steden over een zo lange reeks van jaren 
geen andere gegevens dan die paar jaar van Gallandat, en dat is v~~r 
een betrouwbaar beeld der verhoudingen ten enen male onvoldoende. 

Volkomen tasten wij in het duister over de hoeveelheden negers, die 
door Nederlandse slaafhandelaren naar Amerika zijn gevoerd. Ook hier
voor hebben wij ten opzichte der Commercie Compagnie - ook over 
herkomst uit Afrika en de bestemming in Amerika - nauwkeurige ge
gevens, die nog ter sprake zullen komen, maar wat was de portie der parti
culiere reders? Volgens Gallandat 1) zouden de bovengenoemde 36 schepen, 
de lading van elk op 350 stellend en de duur der reis op twee jaar, 
- deze cijfers zijn iets aan de hoge kant - in bovengenoemde 2) jaren 
6300 slaven naar Amerika hebben gebracht. Voor de andere naties ge
zamenlijk noemt hij "voor sommige jaren" een totaal van ten minste 70 000, 
hetgeen, gezien het hierv66r (p. 160) vermelde, niet onaannemelijk klinkt. 
De enorme vlucht, die de suikerproductie in tropisch Amerika omstreeks 
het midden der 18e eeuw nam, was uiteraard voor de aanvoer van slaven 
een sterke stimulans. Maar mag men als vaststaande aannemen dat, gesteld 
dat deze berekeningen juist zijn, permanent die hoeveelheid "kroesvee" 
is overgebracht? 

De zevenjarige oorlog, die Frankrijks imperiale positie brak, was ook 
voor zijn slavenhandel uiterst schadelijk 3), maar de Nederlanders zullen 
van hun neutraliteit stellig veel profijt hebben getrokken, hoewel dit in 
de uitredingen van althans de Commercie Compagnie niet opvallend tot 
uitdrukking komt. Maar bekend is het dat Curacao, en niet minder Sint
Eustatius, in hun aIgemeen karakter van handelsmarkt daarvan hebben 
geprofiteerd. Ook de eerste jaren van de Amerikaanse Vrijheidsoorlog 
waren fabelachtig voordelig. Curacao's slavenhandel was toen vrijwel 
verlopen "), maar Sint-Eustatius verwierf in deze jaren Diet zonder reden, 
mede door dit bedrijf, de bijnaam van de Gouden rots 5). In Middelburg en 
Vlissingen waren kantoren, die 6,8 en 10 schepen in de vaart hadden 6). 
Maar toen, in 1780, Engeland ons de oorlog verkiaarde, braken jaren van 

zondering van de compagnie van Angola - die het maar 5 jaar volhield en even
zeer eindigde met de traditionele handel "aux multiples echanges" - was er tussen 
1714 en 1784 te Nantes geen reder, die geen slaven heeft verhandeld, maar was er 
er ook niet een die niets anders heeft gedaan. In Holland en Zeeland was het 
weI niet anders. 

1) Noodige onderrichtingen p. 427. 
2) Niet: jaarlijks zoals, Gallandat onjuist interpreterend, o.a. de schr. in de 

Algemene Geschiedenis der Nederlanden VIlI p. 382 zegt. 
3) Zie Martins hfdst. Les desastres de la guerre de sept ans (a.w. p. 267 vlg.). 
') Zou hierin misschien de verklaring liggen van het feit, dat in 1761 het com

missariaat van de slavenhandel aldaar gevoegd werd bij het fiscaal-ambt? 
5) De Atlas van Stolk bewaart een tekening in kleuren door J. Weuyster van 

c. 1780 van het eiland "met de slavehandel der Franschen en Hollanders". 
8) Request van 19 April 1788 in inv. Commercie Cie. no. 1567. 



DE GESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDSE SLAVENHANDEL 163 

rampspoed aan. Sint-Eustatius ving de eerste stoot op, en nog voor dat 
de oorlogsverklaring er bekend was overvielen de Engelsen in December 
1780 het eiland. In het voorjaar van 1781 drongen zij in Guyana door; 
vrijwel alle slavenschepen vielen hun in Essequebo en Suriname in handen. 
Na de vrede herstelde de handel in slaven zich moeizaam. Nieuwe con
currenten echter kwamen naar voren. Ook het nu vrij geworden Noord
Amerika mengde zich onder de slavenstaten. Twee belangrijke en in Mrika 
begeerde ruilartikelen hadden de Amerikanen tot hun beschikking: tabak 
en de van suiker gestookte rum 1). Toch is zekere herleving van het bedrijf 
te constateren. 

De vrede met Engeland was nog niet eens definitief gesloten toen aan 
het herstel der Westindische kolonien werd begonnen. Een onbekende 
schreef 12 Maart 1784 aan de heren der Cornrnercie Compagnie, dat de 
W.I.c. bij voortduring zoekende was geweest naar middelen om Essequebo 
en Demerary van goede slaven te voorzien; t.a.v. de betaling zou, indien dit 
contant in de kolonie moest geschieden, een bank worden opgericht "bij 
wijze van lombaert" , alwaar de "colonisten op producten en allerley gelds
waardige effecten, banknoten, tzekere met een merk der Compagnie bestem
pelde spetien zouden konnen bekomen". Van andere zijde werd dit be
streden: gegoede planters hebben die bank niet nodig, en mingegoede 
kunnen hun producten naar het vaderland zenden 2). En in September van 
dat jaar nam de W.I.c. een besluit over de toedeling van slaven aan de plan
ters in die kolonien 3). De raadspensionaris Van de Spiegel sloeg in Augustus 
1784, na te hebben vastgesteld dat deze door de ooriog "genoegzaam gerui'
neerd" was ,voor de slavenhandel "op te beuren door vrijdommen van prae
mien" 4). Alsof hij daardoor te redden ware geweest! Ook moest men het 
geld der kloosters in de Oostenrijkse Nederlanden herwaarts zoeken te 
lokken 5). Maar de ontijdige dood van de heer Van de Perre, die in 1786 
hierover te Brussel onderhandelde, waarbij het uitzicht werd geopend dat men 
zich daar zou interesseren in de handel op de Westindische kolonien en gelden 
zou fourneren aan de planters onder directie van het "comptoir der heeren 
Van de Perre en Meyners te Middelburg", deed de plannen in duigen vallen. 

Nieuwe problemen: het gebrek aan slaven in de kolonien en de middelen 
ter voorziening daarin, deden zich enige jaren later voor. Tussen de voor
standers van belernrnering van aanvoer van slaven door vreemden (vooral 
de W.I.C. en de met haar zeer gelieerde Staten van Zeeland) en die van 
vrijheid (m.n. de naar slaven hongerende planters en de Cornrnercie Com-

1) Menkman, Caraibische zeegebied p. 142. 
2) Archief Commerce Cie in inv. n° 1567. 
3) Notulen vergadering van 30 Sept. 1784 (extract in archief alsv.). Niet meer 

dan! der lading rnocht bij contract worden overgevoerd, en het resterende kwart 
publiek worden verkocht, "ten einde de planters, in zoodanige scheepen niet 
geinteresseerd zijnde, echter van de benoodigde slaven zouden kunnen worden 
voorzien". De verdeling moest bij loting geschieden. 

4) G. W. Vreede, L. P. van de Spiegel en zijn tijdgenooten I p. 490. 
6) a.w. p. 491. 
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pagnie en de particuliere slaafhandelaren in Holland en Zeeland) ont
wikkelde zich een strijd, waarin ook de Overheid werd gemengd en die een 
wisselend verloop had tot in 1791 door het roemloos einde der W.I.c. de 
schaal ten gunste van de vrijheid doorsloeg. 

Kort vaar 6 Febr. 1788 wendden zich enige planters van Demerary en 
Essequebo tot de Staten-Generaal met een request, waarin zij klaagden 
over het tekort aan negerslaven. Ter verbetering zagen zij geen ander 
middel "dan een temporeele openzetting van invoer in de colonien van 
neegers met alle vlaggen". De vrees van Gedeputeerden van H.H.M., dat 
Engelsen en Noord-Amerikanen, "boven de onzen avantages genietende", 
zich daardoor langzamerhand van deze handel zouden meester maken, 
deelden de requestranten niet, of schoon al enige jaren geleden van Liverpool 
al 200 schepen naar de Kust voeren en de Amerikanen veel meer schepen in 
die vaart hebben dan de Nederlanders. Want met name de Engelsen willen 
betaling in wisselbrieven en van de producten aileen katoen; dat was 
gebleken toen de sluikhandel in negers bloeide (1770) en wisselbrieven op 
Amsterdam en Middelburg daarvoor werden getrokken. Ten slotte drongen 
requestranten naast vrijstelling van vreemde invoer ook op vermeerdering 
van die door Nederlanders aan 1). 

Gecommitteerde Raden van Zeeland, aanvoer van negerslaven voor de 
kolonien niet allernoodzakelijkst achtend, beschouwden (15 April 1788) het 
als gevaarlijk de aanvoer van vreemde toe te staan, of schoon ook zij moesten 
constateren dat de planters door de onvoldoende aanvoer a.h.w. gedwongen 
werden de negers, onder vreemde vlaggen aangebracht, heimelijk te kopen; 
anders zouden de plantages "waarschijnlijk reeds voor een gedeelte in 
woestenien zijn veranderd geweest". De oorzaken der onvoldoende aan
voeren lagen volgens hen 1) bij de rederijen zelf, daar schippers en boek
houders een deel der lading voor hun rekening nemen; 2) door de lasten, 
die door de Compagnie moeten worden opgebracht; 3) door de handelwijze 
der bedienden aan de Kust ,waardoor de vrijlieden geen aandeel hebben in 
de handel en de Nederlandse schepen het kleine getal slaven, dat zij nodig 
hebben, niet eens kunnen bekomen; 4) de fouten, door det bestuur in 
de kolonien gemaakt, waardoor wissels werden geprotesteerd. Als middel 
van redres noemden zij verbod van eigen handel door de bemanning, die 
echter winstaandeel en premie moest genieten; de lastgelden moesten provi
sioneel worden vrijgegeven; vreemde concurrentie moest worden geweerd 
en de betaling moest worden geregeld. 8000 slaven waren er voor de kolonie 
nodig; daartoe waren 30 schepen vereist, aangenomen dat elk schip er 
300 aanbrengt en de reis in 15 maanden kon gedaan worden. Dit laatste 
werd van Zeeuwse handelszijde ontkend; 23 of 24 schepen zouden volgens 
ben voldoende zijn en de reisduur achtten zij geen 14, doch 18-20 maanden. 
Overigens: toen de slavenhandel 3 a 4 maal zo sterk was als tegenwoordig, 
bedienden de kolonisten zich evenzeer van slaven, door vreemden aan
gebracht. De planters bevoordeelden de vreemdelingen boven de Neder-

1) Zie n. 2 op pag. 163. 
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landers: een Vlissings schip met 174 slaven werd in 1787 gedwongen wissels 
te accepteren, doch een Engelsman, die er 200 in had, kreeg koffie en 
katoen in ruil. En niet de sluikhandel van kapiteins en boekhouders had 
volgens de hier aan het woord zijnde (belanghebbende) lieden de slaven
handel gedrukt, doch de planters 1). 

De afloop van deze twist is ons niet bekend, maar deze beschouwingen 
geven ons weI duidelijk inzicht in de moeilijkheden, waarin de slavenhandel 
aan de vooravond van zijn verdwijnen verkeerde. 

Ook de planters van Berbice gaven, omstreeks dezelfde tijd, aan hun 
grieven lucht. In de eerste helft van 1787, in ieder geval v66r 2 Juli van 
dat jaar reeds, wendden 16 hunner zich tot de Gouverneur dier kolonie 
met een request, waarin zij wezen op de schaarste en de hoge prijzen der 
slaven in 1786; de hoop, dat hier negers van elders zouden worden aange
voerd, was ijdel gebleken daar de slaafhandelaars hun ladingen naar andere 
kolonien hadden gebracht. Zij verzochten daarom vrijheid slaven te mogen 
kopen van "vaartuigen, die dikwerf bier aan de mond komen en na elders 
verzeilen"; art. 8 van het oetrooi van de Societeit van Berbiee zou daar
tegen geen beletsel zijn, daar het genoegzaam bekend was dat de W.I.c. 
van slavenhandel had afgezien. Gouverneur en hof van Berbice stonden 
het gevraagde verIof voorlopig toe "tot op nadere aansehrijving van de 
heeren directeuren deser Colonie". Een dergelijk verzoek werd 6 Maart 1788 
aan de Staten-Generaal gericht, waarin het jammerlijk einde der eens 
"loffelijcke" Compagnie tot uiting komt: "dat de W.I.c., aile commercie 
en eyndelijk ook den slaavenhandel geabandonneerd hebbende, haar 
exclusiv recht tot denselven aan alle ingesetenen der Republiek heeft 
afgestaan, doeh sonders teevens te sorgen dat dese particuliere ingeseetenen 
voldeden aan de verpligtingen, waaraan de souverein dit exclusive recht 
ten besten der coloniers had vastgemaakt". Integendeel, "zijnde de Neder
landsche slaafhandel daarenteegens door de W.I.c. sodanigerwijze met 
vexatoire lasten en recognitien gedrukt, dat de voorscr. handel al!engskens 
verminderd en eyndelijk door bykomende omstandigheden geheel te gronden 
gegaan is" 1). 

4 Maart 1788 hadden directeuren der Compagnie van Berbice adhaesie 
betuigd aan de klachten del' planters. Zij somden in een request aan de 
Staten-Generaal op hetgeen zij, door vermindering van lasten en anders
zins, reeds hadden gedaan en verklaarden zich geneigd tot het uiterste 
middel, nl. aan slavensehepen uitsluitend voorreeht van retourlading 
boven andere schepen toe te staan, als de Staten-Generaal dit zouden 
kunnen goedkeuren. Het toestaan van de invoer van vreemde slaven
d.w.z. invoer door vreemden - was mogelijk wei van momenteel nut 
voor de planters, doch zou de vaart benadelen van de Nederlandse slaven
handel, "welke reeds zoo sterk verrnindert was dog thans weder begint 
te herleven". Het dreigend gevaar zou kunnen worden afgewend door 
het teniet doen der lastgelden, te betalen aan de W.I.c., beperking van 

1) Zie n. 2 op pag. 163. 



166 DE GESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDSE SLA VENHANDEL 

de slavenhandel aan de kust van Guinee tot onderdanen van deze staat, 
en bescherming der bezittingen aldaar door "gepaste protectie van's Lands 
zeemacht". Ook de Staten van Zeeland hadden 19 April 1788 besloten hierop 
bij de Roge regering aan te dringen. 

Inmiddels hadden Gouverneur en Raden van Berbice provisioneel het 
verbod van invoer van vreemde slaven geschorst; de directeuren der Com
mercie Compagnie en het College van Kooplieden te Middelburg - de 
voorloper der latere Kamer van Koophandel- mitsgaders enige boekhou
ders en reders van schepen te Vlissingen, beklaagden zich hierover bij 
de Staten-Generaal, die 29 Mei 1788, niet begrijpend hoe Gouverneur en 
Raden "eigener autoriteit en strijdig met de ordres van den Lande" hiertoe 
waren overgegaan, dezen gelastten hun besluit onmiddellijk in te trekken 
en zich te wachten enig transport van negers toe te staan, tenzij met 
schepen dezer landen, op straffe van onmiddeUijk van hun posten vervallen 
teworden verklaard 1). Gouverneur en Raden legden het hoofd in de schoot; 
5 Jan. 1789 berichtten zij aan de directie in Nederland dat de gouverneur 
onmiddeUijk na ontvangst (Nov. 1788) van de brief der Staten-Generaal de 
nodige maatregelen had genomen 2). 

In 1789 naderde de strijd zijn hoogtepunt. De Staten van Zeeland, 
overleg gepleegd hebbende met de Kamer Zeeland der W.I.c., verklaar
den wei enige bedenking te hebben af te wijken van de resolutie der Staten
Generaal van 23 Juni 1788, waarbij wenselijk werd geoordeeJd dat de 
betaling der lastgelden zou blijven op voet van het octrooi van 31 Okt. 
1761; enige wijziging in het tarief was aanvaardbaar, waardoor de in
komsten der W.I.C. weI iets zouden lijden, doch de noodzaak de vervallen 
slavenhandel op te beuren deed aile consideratien daartegen ophouden. 
Zij namen een besluit waarbij in plaCl.ts der lastgelden werd toegestaan 
"praemien voor aangebrachte slaven uit te looven", en verenigden zich 
met de plannen der Staten-Generaal, doch slechts tot het einde van het 
lopende octrooi 3). 

24 November 1789 gaf het hoogste bestuurscollege der Republiek zijn 
beslissing. Daar ,;de handel op de West-Jndien een der aansienlijkste 
takken uytleverd van bestaan voor de ingesetenen deser landen" en het 
bovendien zeker is, dat "zoolang er geen andere middelen zijn uytgedagt 
om de colonien in de West-lndien van de noodige handen te voorsien 
tot het verrigten van den arbeid, de negerhandel behoord aangemerkt 
te worden als onafscheydelijk van den bloey en voorspoed dier colonien 
en van de geheele commercie, welke uyt de colonien haar leven ontfangt", 
daargelaten dat de negerhandel "op zig zelven moet gehouden worden 
voor een der voordeeligste takken van de commercie, in zooverre die zijn 
invloed verspreyd over een menigte van fabryken en manufacturen, welker 
debet (debiet) daardoor word vermeerdert" - bepaalden de Staten-

1) Zie n. 2 op pag. 163. 
2) ArchiefSocieteit van Berbice, inv. no. 185 (vr. mededeling van mevr. M.A.P. 

Meilink-Roelofsz). 
3) Notulen Staten van Zeeland van 2 Nov. 1789. 
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Generaal dat tot aanmoediging van de negerhandel, voorlopig tot het 
beeindigen van het huidig octrooi der W.I.c., 

1) de lastgelden, die de schepen, navigerende op de Kust, gehouden 
zijn te betalen aan de Kamer, waaronder zij ressorteren, zuilen worden 
"gerernitteerd" . 

2) dat de W.I.c. op grond van de resolutie der S.-G. van 15 Febr. zal 
zijn en blijven geauthoriseerd aan haar bedienden in Afrika de nodige 
perrnissie te geven aldaar vrije handel in slaven te mogen drijven, in af
wachting dat door de Cie zodanige strikte orders zullen worden gesteld 
"dat geen quaad gebruyk van voorz. perrnissie worde gemaakt en zij er 
goed op zalletten, dat de Nederlandse schepen en handelaars altoos boven 
die van andere natien zuilen worden geprefereerd". 

3) dat het aan de schippers en stuurlieden der Nederlandse schepen 
vrij zal staan langs de gehele Kust op Compagnies gebied direct met de 
aldaar zijnde Nederlandse vrijlieden te onderhandelen; dat bovendien 
aan de Nederlandse negerhandelaren geoorloofd zal zijn te handelen met 
de natureIlen en toppoyers, op voorwaarde echter dat de W.I.c. gemachtigd 
wordt, ingeval deze concessie gevaarlijk werd, deze te doen ophouden, 
mits daarvan terstond kennis gevende aan H.H.M. 

4) dat conform het reglement van 8 Aug. 1730 de vaart op de Kust 
zich zal bepalen tot schepen, gebouwd "onder het district van dezen Staat", 
doch tevens dat, om in het gebrek aan Nederlandse kielen te voorzien 
en ten spoedigste een genoegzaam aantal slaven in de kolonien te kunnen 
aan brengen, aan ieder van de ingezetenen dezer landen zal worden toegestaan 
slaven aan te voeren met schepen, niet hier gebouwd doch hem in eigendom 
toebehorende. 

5) dat bewindhebbers worden gemachtigd een reglement vast te steIlen 
over allerlei rechtszaken. 

6) dat bij een generaal plakkaat, te publiceren in de kolonien, zal worden 
bepaald: 
a) dat, zoals reeds 27 Aug. 1788 is goedgevonden, het aan Nederlandse 

schepen vrij zal staan hun aangebrachte slaven in de landbouwende kolo
nien publiek of uit de hand te verkopen, zoals zij te rade worden zullen; 

b) dat iedere aanvoerder van slaven zal mogen maken aIle zodanige 
bedingen tot zijn securiteit omtrent de betaling van de koopprijs als naar 
rechten geoorloofd is; 

c) dat het dezulken niet geoorloofd is van de planters daarvoor te 
vorderen producten van plantages, die behoren tot enig generaal fonds 
of tot een particuliere negotiatie, of die met last van hypotheek enigermate 
zijn bezwaard, tenzij daartoe toestemrning is verleend door de "agendarissen" 
dier fondsen; 

d) dat indien die agendarissen daarmee genoegen hebben genomen, de 
directeuren dier resp. negotiaties hier te lande gehouden zijn daarmede 
genoegen te nemen; 

e) dat indien de betaling geschied zal zijn niet in producten, maar ten 
dele of geheel in wisselbrieven, het aan de agendarissen vrij zal staan ten 
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behoeve en tot securiteit der getrokken wissels af te zenden een genoegzame 
hoeveelheid producten en die te consigneren tot derzelver betaling in 
Europa. 

Verder werd besloten met gecommitteerden uit de resp. colleges der 
Admiraliteit te onderzoeken, welke reglementen zouden behoren te worden 
gemaakt op de behandeling der negers in de overtocht van Afrika naar 
Amerika en in de kolonien zelf, "opdat dit gedeelte van het menschdom, 
schoon tot den arbeyd onontbeerlijk, egter aan geen meerder last of onge
makken werde subject gemaakt als de dienst en veiligheid der meesters 
vordert" 1). Ziet men hier reeds niet de voorboden van de geest, die korte 
tijd daarna het doodvonnis over de slavenvaart zou strijken? 

AI had het hoogste gezag gesproken - de kwestie der aanvoeren door 
vreemden was wijselijk buiten beschouwing gelaten -, het vraagstuk 
(wij bedoelen de zakelijke regeling der vigerende verhoudingen) liet de 
gemoederen niet los. In een memorie, die na April 1790 door de advokaat 
der W.I.C. De Kempenaar moet zijn opgesteld, werd gezegd dat de 
Cie uitvoering had gegeven aan het plakkaat, maar de vraag of zij oordeelde, 
dat het voldoende was om de kolonien van slaven te voorzien, beant
woordde hij negatief. Hij nam aan dat tot aanvulling door sterfte en accres 
van cultures op niet veel minder dan 12000 negers moest worden gerekend, 
waarvoor niet voldoende schepen beschikbaar zijn. Hij voor zich verwerpt 
het genoegzaam algemeen (!) aangenomen plan onze landbouwende kolo
nien voor invoering van slaven door vreemden open te stellen. De neger
handel der Republiek was zeer vervallen, en wat zouden de gevolgen 
van openstelling zijn? Toch was naar zijn mening die achteruitgang toe
vallig en hij meende dat de Nederlanders binnen zeer weinge jaren in staat 
zouden geraken niet slechts de eigen kolonien, maar ook die van anderen te 
voorzien, mits men die kolonien meer dan ooit voor vreemden gesloten hield. 
Hij bepleitte de vorming van een "band van vereeniging" tussen de ambte
naren en verdere negotianten op de Kust en de Nederlandse kooplieden; 
verder hers tel der forten aldaar om te dienen tot magazijn voor de aan te 
brengen cargazoenen en bewaring van negers; dat de handel langs de 
Kust niet door Nederlandse schepen, doch door de geemployeerden ter 
Kuste zou worden gehanteerd, de schepen uit het vaderland direct naar de for
ten zouden varen, daar hun goederen uitleveren en de gereed zijnde armazoe
nen negersinnemen 2). Curat;ao, Sint-Eustatius en Sint-Maarten, maar inzon
derheid de beide eerste, moeten gesteld worden tot algemene marktplaatsen 
voor de West-Indien, waar zoveel mogelijk Westindische en Amerikaanse pro
ducten moeten worden aangebracht. De invoer van slaven moest worden 
gefaciliteerd, maar er diende voor gezorgd dat slechts slaven werden inge
voerd van de kust van Guinee, daar men anders misdadige elementen uit 

1) Gedrukte resolutien der Staten-Generaal i.d. Ook, met de navo]gende parti
culiere beschouwingen, in het archief van Van de Spieghe1 CA.R.A. Aanwinsten 
1895 LX no. 447). 

2) Dit zOU een aanmerkelijke bekorting der reis meebrengen. Zoals nog zal 
blijken kostte de gebruikelijke wijze van aankoop zeer veel tijd. 
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de Franse kolonien binnen zou krijgen, waar men opstandige slaven liever 
uitvoert dan straft 1). 

Ook een man, die door zijn positie en zijn woonplaats met de slaven
handel bijzonder vertrouwd mag worden geacht, de heer Louissen 2) te 
Vlissingen, gafhierover zijn gedachten, die 21 Aug. 1790 werden overgegeven 
door de heer Van Lijnden van Blitterswijk, de representant van de Eerste 
Edele in Zeeland. Ook hieruit valt over de geschiedenis - met name over 
de achteruitgang - van de slavenhandel te leren. 

In het begin der jaren '70 was Zeeland in staat ten naastenbij jaarlijks 
een 40 schepen tot de negerhandel uit te rusten; de kolonien had den geen 
gebrek aan slaven, temeer daar er toen nog veel stukken gronds onbe
arbeid lagen, die nu gecultiveerd worden. Doch sindsdien was er achter
uitgang. Eerst werd men overladen met geprotesteerde wisselbrieven; 
de armazoenen werden weI tot aannemelijke prijzen verkocht, maar de 
betaling geschiedde met ongangbare munt, zodat de rederijen de lust 
en het vermogen verloren hiermee door te gaan. Daarna de Engelse oorlog 
waardoor "menschen en middelen zijn weggerukt". Nadelig is ook geweest 
het varen met vreemde vlaggen, waardoor men vreemden kundig heeft 
gemaakt; vooral in Denemarken zijn velen ervaren gebleven. Thans telt 
men in Holland en Zeeland op zijn hoogst 16 slavenschepen. Dat is veel 
te weinig om aan de jaarlijkse behoeften der kolonisten te voldoen. Spoedige 
uitbreiding is niet weI mogelijk; de "kundige subjecten" ontbreken, en er is 
niet anders dan het "mid del van aanbeveeling", dat langzaam gaat en waarop 
de planters niet kunnen wachten. Wenselijk is het laten voortduren van het
geen tot aanmoediging is gedaan: vrijheid van lastgelden en van venduen. 
Verder: aan de Nederlandse slavenhandelaars een premie te geven van 10,15 
of 18 gulden voor elke ingevoerde "leverbare slaaf". Wenselijk zou ook zijn 
de kolonien open te stellen voor slaveninvoer door vreemde natien, maar 
dat zou maar voor een bepaald aantal jaren, by. drie of vijf, kunnen gaan; 
van iedere vreemdeling zou een hoofdgeld van 15,20 of 24 gulden per slaaf 
moeten worden gevorderd; dat zou kunnen dienen voor bovengenoemde 
premie. Ook zou moeten worden bepaald dat een vreemde niet zou mogen 
verkopen zolang een Nederlander in de markt lag; als een Nederlandse 
slaafhaler arriveerde ten tijde, dat de vreemde in verkoop lag, moest deze 
onmiddellijk hiermede ophouden, tenzij hij over de helft was. Betaling 
aan vreemden zou niet met producten mogen geschieden, rum en melasse 
uitgezonderd, doch in wisselbrieven. Wat betreft de handel in Afrika, 
het is nodig dat deze bescherming vindt, althans dat men zorg drage dat 
geen vreemdeling bij 's Compagnies bezittingen voor en boven een Neder
lander wordt geprefereerd en geholpen. En somber besluit Louissen zijn 
memorie: "de Nederlandsche slaafhaalders zullen het eindelijk, en dat 

1) ArchiefVan de Spiegel (A.R.A. Aanwinsten 1895 LX no. 447). 
2) Deze, handelende onder de firma Johannes Louyssen & Zoon te Middelburg, 

was in 1786 vandaar naar Vlissingen overgegaan, waar men hem een plaats in 
de raad had aangeboden. Tot 1795 oefende hij daar o.a. de slavenhandel uit; zie 
Winkelman, Geschiedk. plaatsbeschrijving p. 173. 
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al haast, moeten opgeeven, en de colonien van hunne zijde beschouwen 
als op een legaale wijze voor vreemden geopend en daarentegen voor hun 
geslooten" 1). 

Ook de uitstekend ingelichte heer Van der Oudermeulen 2) gaf 25 Jan. 
1791 zijn visie op het geval. Hij achtte de voorgestelde maatregelen niet 
voldoende en legde een lijst over van de over de jaren 1783-1790 uitgerede 
schepen. Samengevat ziet het beeld er aldus uit: 

1783 
1784 
1785 
1786 
1787 
1788 
1789 
1790 

Amsterdam Zeeland 
2 4 
I 4 
1 1 
3 6 
2 6 
2 5 
6 2 

18 

3 

31 

Maze 

2 

Zeeland had dus nog steeds de eerste plaats; Amsterdam was goede 
tweede, Rotterdam kwam nauwelijks aan bod 3). 

Ook over de in de kolonien aanwezige slaven deed hij belangrijke mede
delingen. Er waren in 1788 in: 

Suriname boven 12 jaar 37115 slaven 

~ 47225 
beneden 12 jaar 10110 slaven 

Berbice samen 5509 a 5510 5510 

Essequebo die hoofdgeld betalen 5472 

~ 9021 
die geen hoofdgeld betalen 3549 

Demerary die hoofdgeld betalen 16773 

~ 25873 
"gegist de overige in proportie" 91 ()() 

Algemeen totaal 87629 

1) Zie n. I op pag. 169. 
2) Cornelis van der Oudermeulen, 1735-1794, Levanthandelaar, bewindhebber 

O.I.C., commissaris directie W.I. kolonien, 1792, directeur kolonie Suriname 
1793 (N.N.B.W. VI 1085). 

3) Het archief Van de Spiehgel (A.R.A. Aanwinsten 1895 LX no. 447, bevat 
hierover nog een andere opgave, die eveneens aan het geringe, hier zelfs volkomen 
negatieve, aandee! van Rotterdam geen twijfellaat, nl. een lijst van tussen 1785 en 
1790 in Suriname gearriveerde s!avenschepen. In 1785 arriveerden er 5, met resp. 
300, 200, 190, 200 en 150, tezamen 1040, slaven; 3 kwamen uit Middelburg, 2 
uit Vlissingen. In 1786 slechts 1, herkomst niet gemeld, met 249 slaven. In 1787 twee: 
1 uit Amsterdam met 135, 1 uit Middelburg met 350, samen 485 slaven; in 1788 
ook 2: I uit Middelburg met 230, 1 uit Vlissingen met 140, samen 370 slaven; in 
1789 ook2: I uitAmsterdam, met 160, I uit Middelburgmet 100, samen260slaven; 
in 1790 een schip uit Middelburg met 200 slaven. In totaal 2604. Bovendien voeren 
uit 2 schepen uit Amsterdam met resp. 300 en 380 slaven, 2 uit Middelburg met 
resp. 219 en 150 slaven, 1 Vlissinger met 331 slaven, die hun lading - in totaal 
1380 - naar elders hebben getransporteerd. 
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De suppletie door gewone sterfte steilend op 4 of 5 t.h., zijn nodig 3500-
4500 slaven; de uitbreiding der culturen vordert in de eerste jaren 
9-10.000 slaven, een getal dat ver overtreft hetgeen thans wordt aangevoerd. 
Ter verbetering zou "hoe eer hoe beter by eenige weinige kooplieden in 
Amsterdam, Rotterdam en Middelburg" - bedoeld zal zijn in Zeeland, 
want de Vlissingers waren stellig van evenveel belang ten dezen - "aanzoek 
worden gedaan . .... . om met hulp van deskundigen met relatie 
tot den handel en navigatie op de kust van Africa te formeren een plan 
tot herstel van den negerhandel zelf, ten einde Uwe H.M. alsdan een veel 
voilediger plan zoude bekomen, waarbij dan verder zal kunnen worden 
gevoegd de details" 1). 

Ten slotte een laatste, onbekende stem, die van de auteur van "Re
flextien over d'kust van Africa, 1791 ", die weer andere facetten belicht. 
Om de kolonien, zeevaart, fabrieken en trafieken dezer landen te doen 
bloeien dient het redres met de kust van Afrika te beginnen. "De Hol
landers · hebben langs de kust van Africa de meeste, formidabelste en tot 
de negotie best gelegenste forten van aile Europese natien, en zeedert 
den jare 1780 de minste negotie". De Denen hebben slechts twee forten 
en fourneren jaarlijks veel meer slaven, te rekenen van 1780-1786; (allicht, 
zou men willen opmerken; zij waren niet in de ooriog verwikkeld, doch 
konden daarvan profiteren). Harde noten worden gekraakt over de 
handelingen van de "generaal" aan Elmina. "Voor het respect der 
neegers en om de directie van Gouverneur en Raden na te gaan, 
is een ooriogscaptein het best geschikt om aan H.H.M. verslag te 
doen". En verder: "de verkeerde en onkundige directie van wegens de W.I.C., 
hoofdzakelijk de kust van Africa betreffende, is een van de voornaamste 
oorzaaken van het verval (van) onze Republicq en finansieweezen". Als er 
niet spoedig verbetering komt zullen de negers hun geduld verliezen "en wij 
het lot van de Brandenburgers op de Kust ondergaan". Door de slechte 
directie en inhaligheid van enige generaals is de brutaliteit der negers tot zo 
een hoogte geklommen, "dat het niet te begrijpen is". Zij hebben bijna 
aIle respect voor de blanken verioren, "hetgeen nu met de vrije negotie 
onder zekere voorwaarden, aan hun toe te staan op een politique en voor
zigtige manier, weer moet hersteld worden" 1). Het was echter te laat! 

5. Het einde. 

Het "vollediger plan" van Van der Oudermeulen kwam nooit tot stand. 
De W.I.c. overleefde het jaar 1791 niet, en in vrijheid konden daarna 
de slavenhandelaars trachten de kolonien van de benodigde zwarte werk
krachten te voorzien. Maar reeds lag de bijl aan de voet van den eik! Het 
eerste gerommel van het naderend onweer had zich in 1788 laten horen; 
toen was in Engeland, waar reeds jaren tegen de slavenhandel werd geijverd, 
een enquete-commissie een onderzoek daarnaar begonnen. En eind Maart 
werd in de Staten-Generaal mededeling gedaan van het decreet betreffende 

') Zie D. 1 op pag. 169. 
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de afschaffing van de slavenhandel: gezien de omstandigheden bij die 
handel op de Kust, gelijk mede bij het transport der negers naar de West
indische eilanden, en gezien, dat het in aile opzichten "weI doende en dienstig 
wezen zoude indien men den toevoer van nieuwe negers van Guinea kon 
ontberen en het bebouwen van de Westindische eilanden door de tijd konde 
geschieden met arbeiders, die op de eilanden gebooren, opgevoed en van de 
jeugd af tot dien arbeid gewend waren" , had de Engelse koning die mogelijk
heid laten onderzoeken. Bevonden was dat het zeer voordelig zou zijn als men 
de inkoop van nieuwe negers kon ontberen 1). Het begin van het eind van het 
bedrijf was in het zicht. 

Vanwaar die ommekeer? 
Het is algemeen bekend dat de slavenhandel, die met de Christelijke 

leer slecht te rijmen lijkt, door de officieIe aanhangers daarvan om diverse 
redenen - ten dele drogredenen - werd verdedigd 2) ; zelfs de neger
predikant Capitein viel zijn rasgenoten in den rug aan 3). En ook dr Gallan
dat, kind toch der Verlichting, ontkwam hieraan niet ten volle, hoezeer 
hij, lofwaardig, aanwijzingen gaf voor een goede behandeling der sla
ven 4). Niettemin ontbraken, reeds in de 17e en in toenemende mate in de 18e 
eeuw, de bestrijders niet. Voorgegaan door de irenische Quakers in Engeland 
- die in Amerika hadden zich reeds op het eind der 17e eeuw als abo
litionisten doen kennen 5) -, waren hun stemmen, versterkt door de 
Methodisten onder Wesley, aan de vooravond der Revolutie aangegroeid 
tot een machtig koor 6). Geruchtmakende processen - in 1772 dat tegen de 
in Engeland weggelopen slaaf James Somerset, in 1783 het proces Gregson-

1) Zie n. 1 op pag. 169. 
2) Merkwaardig is de opvatting van de vorst van Coromandel, vermeld door 

Presser (De tachtigjarige oorlog (1941) p. 182), welke " blinde heiden", toen een 
Nederlands predikant bij hem de belangen van de Oostindische slavenhande1 
bepleitte, antwoordde, "dat menschen te vercoopen niet aileen seer schandelijck 
voor de werelt, maer ook groote sonde by haere goden gerekent wierde".
Opmerkelijk is ook het standpunt van ds G. de Raad, predikant te West-Souburg, 
die in 1655 "Bedenkingen over den Guineeschen slavenhandel der Gereformeerden 
met de Papisten" publiceerde en deze veroordeelde op geen andere gronden dan 
dat deze handel gedreven werd met de roomse Portugezen en Spanjaarden! 

3) Zie A. Eekhof, De negerpredikant Jacobus Elisa Joannes Capitein (Ned. 
Archiefvoor Kerkgeschiedenis, nieuwe serie, dl. XIII). 

4) Noodige onderrichtingen p. 426. Na beroep op een woord van de apostel 
Petrus en van ds Capitein bovengenoemd, en in aanmerking nemende dat door de 
slavenhandel velen in het leven blijven - vroeger als overwonnenen gedood-, 
in Amerika een veel beter leven hebben en veel voordelen voor de Amerikaanse 
volksplantingendaaruitvoortkomen, zalmen moeten bekennen, aldus dr. G., dat 
het daaruit voortkomende voordeel van de negervolken, de slaven en de kooplieden 
in het algemeen en de volksplantingen in het bijzonder "de ongevoeglijkheden ofalle 
andere tegenwerpingen, welke men te berde zoude mogen brengen, verre te boven 
gaat. Waaruit ik besluite dat deze handel, zonder kwetzinge van 't geweten, kan 
en mag voortgezet worden". 

5) Menkman, Nederland over de zeeen p. 61. 
6) Het boek hierover schijnt te zijn E. Derbyshire Seeber, Antislavery opinion 

in France during the second half of the 18th century (John Hopkins studies, extra 
vol. X (1937», dat mij echter niet toegankelijk was. 
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Gilbart 1) - kwamen hen te hulp. Wilberforce stichtte in 1787 het comite 
tot afschaffing van de slavenhandel. Het boek van ds Frossard 2) maakte 
in 1789 enorme opgang en werd in 1790 door Betje Wolff, die in haar 
jeugd in Vlissingen slavenlucht had ingeademd, vertaald. Maar hoe fel 
de tegenstanders van de slavenhandel zich ook weerden, hoezeer zij ook 
de politieke wind - de Revolutie en haar Rechten van den Mensch!
mee hadden 3), zij zouden nooit, en zeker niet zo spoedig, succes hebben 
gehad wanneer niet andere oorzaken hen te hulp waren gekomen. Econo
mische overwegingen huwden zich aan ethische. Het verlies der Ameri
kaanse kolonien en de daarop gevolgde suikercrisis verminderden Engeland's 
belang bij de slavenhandel in sterke mate 4). Bovendien ontging het den 
Engelsen, die v66r 1789 om abolitie vroegen, niet dat er meer nadeel 
voor Frankrijk uit voort zou vloeien dan voor hun land. Omgekeerd schijnt 
door Frankrijk de bevrijding der zwarten ook daarom doorgezet, om een 
steunpunt te hebben tegen de contra-revolutionairen zowel als de Engelsen. 
Een Frans auteur 5) noemt bovengenoemde wet dan ook niet onaardig 
"une machine de guerre tout autant qu'une application des principes". 
Ais in 1713, was wederom de slavenhandel de speelbal van de poIitieke 
verwikkeIingen tussen de Mogendheden geworden! 

De uitspattingen op S. Domingo waren voor de voorstanders der abo
litie in Engeland een teken aan de wand 6). Men streefde naar geleideIijke 
afschaffing door beperking van de aanvoer, maar 24 Maart 1807 werd 
een wet afgekondigd waarbij verboden werd enig schip, voor slavenhandel 
bestemd of uitgerust, uit Engelse havens uit te klaren; na I Maart 1808 

1) Zie hiervoor Guy E. Cooper, Side lights on the slave trade (The Mariner's 
Mirror V (1921) p. 34-37). Het ging over een vordering van assuradeuren inzake 
het over boord zetten van 150 ziekelijke slaven van een schip van de Liverpoolse 
reder Gregson. Een paar jaar later verbood een wet het overboord werpen van 
levende slaven onder welke omstandigheden ook. - Ik dank de kennisneming 
van deze e.a. slavenliteratuur aan de heer Friedrich Jorberg, te Berlin-Zehlendorf, 
wien ik hier gaarne openlijk dank betuig. 

2) La cause des esclaves negres et des habitans de la Guinee, portee au tribunal 
de la justice, de la religion, de la politique, ou histoire de la traite et de l'esclavage 
des negres, preuves de leur illegimite, moyens de les abolir etc. (1789). 

De Middelburgse regentW. Schorer (1717-1800) bestreed de slavenhandel (en 
ook de pijnbank), zie Nagtglas, Levensberichten van Zeeuwen II p. 58. 

3) Zoals men weet liep de toepassing der wet van 13 pluviose an II (4 Febr. 
1794) op San Domingo op een gruwelijke slachting der blanken uit. 

4) Zie art. van dr F. Hochstetter in Meereskunde 54 (1911). - Het is overigens 
merkwaardig op te mer ken (Huizinga, Mensch en Menigte in Amerika p. 66 
wijst hierop) dat de slavernij, die in 1776 reeds door velen uit het Zuiden be
schouwd werd als bestemd om te verdwijnen, door de eisen van de grote katoen
bouw na de uitvinding der cotton gin in 1793 de onmisbare grondslag werd van 
de economische verhoudingen en een bevestiging kreeg, welke haar tot de spil 
van aile zuidelijke politiek maakte. 

6) G. Lefevre in een bespreking van J. Saintoyant, La colonisation fran,aise 
pendant la Revolution 1789-1799 (Annales d'histoire econ. et sociale IV p. 525). 
Zoals men weet, voerde Napoleon in 1799 slavernij en slavenhandel weer in. 

6) Voor het volgende, zie Vrijman a.w. p. 119 vlg. ,en vooral de J. A. van Houtte, 
De opheffing van slavenhandel en slavernij. Een wending in de koloniale economie 
van de XIXe eeuw (Economisch en Sociaal Tijdschrift 1949 p. 129 vlg.). 
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mochten geen slaven meer in een Engelse kolonie worden ingevoerd en 
werd de "slave-trade" verboden voor alle Engelse onderdanen. De om
standigheden - het voortduren van de aanvoer van negers naar de plantages 
der andere landen - dwongen Engeland daarop de lei ding op zich te 
nemen van een internationale kruistocht tegen de slavenhandel. In 1814 
volgden Spanje en Portugal Engeland's voorbeeld, tenminste benoorden 
de Equator; in 1816 verklaarde Frankrijk zich definitief tegen het vervoer 
van slaven. Met Nederland had Engeland 15 Aug. 1815 een overeen
komst aangegaan van gelijke strekking. 

Ook de Verenigde Staten van Noord-Amerika hadden in Maart 1807 
een wet aangenomen, vrijwel gelijk aan die, welke terzelfder tijd in Engeland 
van kracht was geworden. Door wederzijdse verdragen hadden beide 
landen zich verzekerd van het recht ,op de meest volstrekte wijze de controle 
op het naleven der bepalingen uit te oefenen. Een nieuwe en laatste periode 
in de slavenhandel was hierdoor aangebroken. Hij was verboden, inderdaad, 
maar clandestien bleef hij bestaan. De vraag naar slaven toch in de Ameri
kaanse plantages hield niet op. En ironie der feiten, door het grote gevaar 
dat de slavenhalers nu liepen - bij ontdekking riskeerde men een wisse 
dood - werd de slavenhandel veel gruwelijker en de behandeling der 
negers veel slechter, dan zij in de bloeitijd ooit waren geweest. Eerst toen 
de laatste en beslissende handeling was verricht en ook de slavernij zelve 
in de kolonien definitief was afgeschaft - door Engeland in 1833 (met 
ingang van 1 Aug. 1834), in Frankrijk in 1848, in Nederlands West-Indie 
in 1863 - kwam aan het eeuwenoude bedrijf een einde. 1) 

1) D.w.z., de overzeese slavenhandel. De intem-Afrikaanse, waarmee het be
drijf was begonnen, is nog - en nu niet aIleen door inlandse slavenhandelaars 
- niet geheel verdwenen. 



IV 

EEN PAAR DOCUMENTEN BETREFFENDE ARBEIDSSCHOLING 
EN LOONBASIS VAN JEUGDIGEN IN DE 18DE EEUWSE SPIN

FABRIEKEN IN DE PROVINCIE FRIESLAND 

DOOR A. HALLEMA 

I. INLEIDING 

In zijn belangrijke publica tie "Kinderarbeid in de zeventiende eeuw in 
Delft 1)" heeft Prof. mr. N. W. Posthumus er terecht op gewezen, dat 
arbeid van zelfs jonge kinderen gedurende een veel te lange arbeidsdag 
gedurende de periode der Republiek als normaal werd beschouwd en dat 
eerst in de loop der I 8de eeuw daartegen protesten werden geuit, schriftelijk 
vooral in de Spectatoriale periodieken. Ook, dat vooral aan wezen, verla ten 
kinderen en vondelingen, zodra zij in inrichtingen waren opgenomen, deze 
gedwongen kinderarbeid werd opgelegd, aangezien de weeshuizen en aIle 
andere daarmee enigszins gelijk te stellen gestichten een naar verhouding 
van hun inkomsten te groot aantal verpleegden hadden te verzorgen, zodat 
het netto provenu van hun arbeid een vaste post vormde van de jaarlijkse 
inkomsten 2). Eerst wanneer de kinderen onder en door de voor hen te 
lange en soms ook te zware arbeid lichamelijk en geestelijk zichtbaar leden, 
werd er door gestichtsbesturen en (of) plaatselijke overheden geprotesteerd, 
waarvan de publicatie van Prof. Posthumus een tweetal documenten behelst. 

Slechts de bier volgende aanhaling uit diens bijdrage om het verschijnsel: 
kinderarbeid, als normaal aanvaard, te verduidelijken en in de lijst van zijn 
tijd te plaatsen. "De kinderarbeid was, dat weten wij nu weI, in de zeventiende 
eeuw in de Republiek een veel voorkomend verscbijnsel. Van ondernemers
standpunt was het verklaarbaar, dat men uit eigen aandrift naar goedkoope 
of goedkoopere werkkrachten zocht om de productiekosten laag en dus de 
winst grooter te doen zijn, of weI, wat vooral meer in de tweede helft dier 
eeuw het geval was, de zeer dreigende concurrentie van het buitenland 
noopte tot te werkzetting van kinderen, ten einde zelf economisch te kunnen 
blijven bestaan. Van beide fasen zijn in de Leidsche textielindustrie voorbeel
den te over. De kinderarbeid was dus een gewoon verschijnsel, dat, waar het 
voorkwam, algemeen aanvaard werd. Eerst tegen het eind der achttiende 

1) Opgenomen in: Economisch HistorischJaarboek' 1943,d1. XXII, biz. 49-67. 
2) Voor het Bolswarder weeshuis heb ik dit nog onlangs aangetoond in mijn boek 

"Vier eeuwen weeshuisgeschiedenis te Bolsward, 1553-1953, Bolsward, 1953, 
biz. 119-126. 
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eeuw zou ruerin verandering komen. Vandaar dan ook, dat zelfs in den 
bloeitijd der industrie geen protesten tegen de exploitatie van jonge kinderen 
en jeugdige personen gehoord werden, toen de echte nood ruertoe nog geen 
aanleiding gaf. Geen philantropisch of sociaal voelende personen verrueven 
er hun stem tegen. 

"Misscruen mag men dit met godsdienstige of moreele opvattingen van 
dien tijd in verband brengen, die den arbeid van den mensch van groote 
beteekenis voor zijn toekomstig heil zagen. Niet aileen had voor den Calvi
nist de arbeid opvoedende waarden in dit bestaan, ook voor het ruernamaals 
was hij van bijzondere beteekenis. 

"Een natuurlijke bron van bescherming ontbrak veelal op het gebied 
van den kinderarbeid. Daar het vooral weeskinderen waren, die door de 
besturen der weeshuizen bij ondernemers te werk gesteld werden, kon de stem 
der ouders niet gehoord worden l).Retzelfde gold ten opzichte van de talrijke 
kinderen, die van elders kwamen, hetzij als zwervers, hetzij door hun ouders 
gezonden. Waar kinderen, wier ' ouders nog leefden, bij stadgenooten 
werkten, was hun leven uiteraard minder moeilijk. 

"Tegen den kinderarbeid als zoodanig ging dus geen stem op; weI echter 
tegen de uitwassen. Ret stadsbestuur van Leiden heeft zich vanaf 1636 
hiermee bezig gehouden 2)". 

Tot zover deze kenner van de gescruedenis onzer vaderlandse industrieen, 
van welke het vooral de sector der textielnijverheid was, waarbij de wezen, 
vondelingen en verlatenen in gestichtsverband werden te werk gesteld. En 
niet aileen in de centra van deze industrie in de Rollandse steden als Leiden 
en Delft, doch ook in andere gewesten, waar, zoals in Friesland, te Bolsward, 
Sneek, Leeuwarden, Dokkum en Franeker de wezen eveneens aan het 
spinnen, kaarden, weven en spoelen werden gezet, in en buiten het weeshuis. 

Betreffende de wezen en hun arbeid in eerstgenoemd stadje heb ik nu 
daarvoor een apart onderzoek ingesteld, waaruit mij bleek, dat de spin
arbeid van de wezen in en buiten het weeshuis gedurende de tweede helft 
der 17de eeuw naderhand, in het laatst der 18de eeuw, is overgenomen of 
weI voortgezet in een apart daartoe in het leven geroepen spinhuis, zoals 
ook Leeuwarden, Franeker en Sneek die toen hadden 3). Ret spinnen van 
de draad van wol, katoen, vezels was de voorarbeid van de textiel, aan de 
spinjongens en -meisjes onder leiding van de spinmeester, spinbaas en soms 
spinmoer gemakkelijk te leren en zolang er nog geen spinmachines waren 
zuiver handenarbeid, al hielp het sedert ongeveer 1530 in deze landen 
inheemse spinnewiel voor vlasspinnerij dan ook werktuigelijk mee. 

Eerst later, in de 18de eeuw, werd de zg. spinschool een aparte werk-

1) Cursivering van mij, H. 
2) Zie daarover verder, eveneens van de hand van Mr. N. W. Posthumus, 

diens Geschiedenis van de Leidsche Lakenindustrie, III, 603 vIg. 
3) Ook voor de Delftse wezen gedurende de 17de en 18de eeuw heb ik ter voort

zetting van de door Prof. Posthumus ingestelde onderzoekingen deze kinderarbeid 
uit het weeshuisarchief aldaar in cijfers en feiten vastgelegd, doch deze komt hier 
thans nog niet aan de orde. 
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inrichting, waar men leerde spinnen om de werkloosheid te bestrijden, een 
soortgelijke betekenis ais toen ook spinhuis had, dat in de 17de eeuw nog 
onveranderlijk en uitsluitend het gang bare woord voor vrouwengevangenis 
was: tuchthuis voor vrouwen, die ingevolge een rechterlijk vonnis gedwongen 
te werk gesteld werden als spinsters, doch ook breien, nettenbreien, verstellen 
van kleding, weven en andere vrouwelijke werkzaamheden op haar arbeids
programma hadden staan, zolang haar straftijd duurde. 

Hoe nu de spinarbeid in het Bolswarder weeshuis het eerst in zwang 
kwam, wordt met de volgende posten uit de jaarlijkse rekeningen in het 
Weeshuisarchief weI duidelijk aangetoond. Ik zal de voornaamste daarvan 
hier thans laten volgen ter inleiding van de overgang: spinschool in en 
buiten het weeshuis in de 17de eeuw naar spinhuis van wege het stadsbestuur 
en particulieren in het leven geroepen, ongeveer een eeuw later. 

De Bolswarder wezen, die niet op een yak op ambacht, bijvoorbeeld 
timmeren, metselen, smeden enz. waren besteld, kregen eerst buiten en 
daarna in het huis onderricht in spinnen, doch het weeshuis moest voor 
het werkmateriaal zorgen. Het eerste bewijs daarvan trof ik aan in de 
Rekeningen over hetjaar 1689, aldus: 

"Item betaelt aen Bernardus Riencks, binnen vaar 1) int weeshuijs, voor 
uijtgeschoten 2) penningen vande buy ten spinkinders verdiensten 3) en eijgen 
wesekinderen sondaags gelt 4) en koopen van snaaren 6) etc. de somma van 
een hondert veertig car.-gulden vijf st. 8 penn. 140-5-8" 6)' 

In de rekening van 1692 was deze post nog aanzienlijk groter: 
"De rendant 7) stelt mede voor uijtgaeff soodanighe vyf hondert negen en 

vijftig car.gld. ses stuvers 4 penninghen, als hij gedurende de tijt sijner 
bedijeninge heeft betaelt aende spinnerij, soo aen de spinbaes als aen de 
spinkinderen, met de gesamentiijcke weesvoogden over gesijen en by een 
gestelt, dus 559-6-4". 

Destijds had Bolsward dus al zijn spinhuis of spinschool, uitgaande van 
het weeshuis, althans daarmee nauw contact houdende, aangezien een aantal 
verpleegden van het weeshuis er werkgelegenheid en een opleiding voor een 
bepaalde arbeidstaak vonden. 

Daarvan werden op het jaar 1693 met name genoemd Reyner Intes, 
Rintje Intes, Wyebert Andries, Sjerck Jans, Romke Heres en Albert Dioni
sius, wier ontvangen spingelden varieerden van 14 gld. tot 36 gulden, terwijl 
Wijbe Romkes Larnring hun "spinbaas" was. 

1) Binnenvader. 
2) Voorgeschoten. 
3) Loon van niet- wezen met de verpleegden van het weeshuis in opleiding bij 

dezelfde spinbaas. 
') Zakgeid voor versnaperingen enz. 
5) Snaren of drijfriemen voor de in gebruik zijnde spinnewielen. 
6) Weeshuisarchief, Bolsward, in deze inrichting berustende onder beheer der 

voogdij. 
7) Toen Hannen Posthumus, een der weesvoogden. 

ECON.-HIsT. JAARBOEK XXVI 13 
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Dat het weeshuis dit spinhuis of de spinnerij inderdaad ten eigen bate 
zou hebben geexploiteerd en weI in het weeshuis zelf, meen ik ook uit de 
onderstaande posten van volgende jaren te kunnen afleiden. 

Rek. 1693/4: "Spinnerie"; 

"Wordt mede voor uytgaaff gebracht soodanige seven en dartig Car. 
gulden twaliff stuvers als sijn E. voor vracht van hennip en geern heeft 
uytgeschooten in een (jaar) en noch drie hondert negen en vijftich car. 
gulden drie stuvers in een tweede ter saake spinloon aan de buy ten kinderen. 
Einde1yck noch een hondert acht en sestich car. gl. seventien st. in een derde 
partij aen de ordinaris spin baas Rienck Abrams en soo in alles de somme 
van vyfhondert vyff en sestig car. gld. twaliffst., geblijckt uyt de ordonnantie 
van den 14 September 1694 /565-12-

Ontfangen voor de Spinnerie Den 20 October 1694 
Ontfangen van Pytter Jacobs Rooft voor de overgesondene rekeningen, 

door de voorgaende boeckhouder Rolwagen aen hem gesonden, ontfangen 
met Sipcke Abbes een hondert en veertig gulden derthien st. 8 penn. 140-13-8 

Met de spinbaes Menne Claesen van voorz. Hooft ontfangen tot folIe 
betalinge van 479 pond geern 1) door Rolwagen voors. aen hem gesonden 
vijf en dertich gulden achthien st. 8 penn. 35-18-8 

Den 6 July 
Ontfangen van Jan Claessen Kroock twe hondert vyf en tachticgh gulden 

/285-
Den 15 July 
Met de spinbaes Menne Claesen van Pijtter Jacobs Rooft ontfangen 

wegens 1404 pond geern, bij mij aen hem gesonden tot folIe betalinge ont
fangen een hondert vyff gulden ses stuijvers /105-6-

Den 17 July 1695 
Ontfangen van Menne Claesen, spinbaes alhier, voor 100 pond geern 

voor Willem Sipckes tot Mackum, alhier int weeshuijs bij gebreck van ander 
werck gesponnen naer de reductie van de vracht vant weeshuijs voort geern 
suyver ontvangen seven gulden vijf st. /7-5-

Rek. 1696 
Den 16 Oct. 1696. Ret spinloon 2) met de samentlijcke vooghden over

gesien en gaer 3) gerreeken(t), bedraeght vier hondert en acht gulden 
achtien st. dus /408-18-

Rek. 1696 
Den 30en dito ontvangen van Minne Claesen spinbaes vijf en twintich 

gld. seven stuyvers ter sake de spinwielen en andere gereetschap, tot de 
spinnerij behoorende, door de voogden aen hem verkocht /27-7-0" 

1) Stadfries voor garen. 
2) Door de wezen van het huis verdiend. 
8) Bij elkaar opgeteld. 
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Deze laatste post uit het Weeshuisarchief levert m.i. het bewijs, dat daar
mee de spinnerij in het weeshuis zelf werd opgeheven en door de voor deze 
inrichting werkende spin baas Minne of Menne Klazes voortaan voor eigen 
rekening werd geexploiteerd. Ongeveer een eeuw later zou nogmaals een 
spinhuis te Bolsward worden opgericht door samenwerking van overheid en 
particulieren, maar nu ten behoeve van de werkverschaffing aan volwasse
nen en minderjarigen. Daarover lichten de volgende stukken in,ontleend aan 
het Gemeente-archie/ter plaatse. 

Het "Woordenboek der Nederlandsche Taal" heeft op kolom 2830 van 
dl. 14 (22ste afl. 1934) wei het woord spinhuis doch geen woord spin/abriek. 
De bewerker, Dr. J. A. N. Knuttel geeft van spinhuis aIleen de betekenis: 
"tuchthuis waar de gevangenen moesten spinnen, tuchthuis voor vrouwen; 
later in gemeenzame taal voor gevangenis", terwijl daamaast in de 18de 
eeuween tweede betekenis opkwam, n.l. spinschool voor jeugdigen, jongens 
zowel als meisjes, werkhuis voor werkloze maar ook voor werkschuwe 
ouderen en jongeren, werkinrichting voor bedelaars, aldus een veelzijdiger 
betekenis, welke betekenissen zich tot diep in de 19de eeuw toe hebben 
gehandhaafd 1). Thans is het eenmaal gangbare woord spinfabriek in die
zelfde betekenis verouderd, terwijl van spinhuis aIleen die overbleef van 
gevangenis in het algemeen, waarvan de voorbeelden in het geciteerde 
"Woordenboek", ontleend aan Brusse's Boefje en Hartog's Sjofelen, weI 
illustratief zijn. 

Overigens is het weI merkwaardig, dat in hetzelfde Woordenboek ver
schillende voorbeelden bij samenstelling en afleiding van het grondwoord 
spinnen zijn aangehaald, welke duidelijk wijzen in de richting van de hier
boven vermelde nevenbetekenis: spinschool, spinfabriek, werkhuis, werk
inrichting wijzen en waarvoor Mr. N. W. Posthumus' bekende werk 
"Bronnen tot de Geschiedenis van de Leidsche Textielnijverheid" het bron
nenmateriaal leverde. Ter illustratie de volgende voorbeelden: "In ieder 
departement aan jongens beneden de 12 en aan meisjes beneden de 10 
jaaren, die een goede draad kunnen spinnen van katoen, wol of vias, te 
geeven aan die het best spint, zoo op het groote als kleine wiel ieder een 
ducaat", (anno 1779) 2). "Diegeenen, welke verdiend hebben naar den 
prijs te spinnen, zullen verpligt zijn met hun spingereedschap te komen in 
een der zalen van het Elisabethsgasthuis", (anno 1779) 3) - "Spinschool, 
inrichting waar men leert spinnen: Dat men de spinderij, die thans zozeer 
vervallen is, tragte aan te queeken, waartoe misschien niet ongeschikt 
zoude zijn het oprichten van een spinschool of werkhuys", (anno 1778 4). 

"Omdat de basen claechden dat geen gaeren conden crygen by gebreck van 
spinders, hadde de Magistraet goetgevonden, dat men kinderen uyt wees-

1) Dr. I. J. Brugmans, De arbeidende klasse in Nederland in de 19de eeuw, 2e 
dr. Den Haag, 1929, bIz. 78, waar voorbeelden voor de 19de eeuw worden gegeven. 

2) Woordenboek, kol. 2833. 
8) Ibidem, kol. 2837. 
') Ibidem, kol. 2839. 
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ende armhuysen soude haelen ende daertoe aenbrengen 1)". "Eyndelyk 
is zeer no dig tot verbetering van de spinderij, dat de spinders door een wet 
bij hunne pligten wierden bepaald", (anno 1778) 2). 

Wat nu het "departement van de Oeconomischen Tak binnen Leyden" 
omstreeks 1778 beoogde met arbeidsscholing en werkgelegenheid, te ver
schaff en aan de Leidse jongeren inzake spinnen en andere textiele arbeid, 
vond in de veel kleinere Friese landstadjes voor en na genoemd jaar na
volging, zodat verschillende van deze plaatsen haar Of met de naam van 
spinhuis of met die van spinfabriek aangeduide werkinrichting kregen en 
tot welker oprichting magistraat, diakonie, armenzorg en particuliere 
werkgevers vaak doeltreffend samenwerkten. Om de lezer enig denkbeeld 
te geven van de algemene spreiding van deze spinhuizen of -fabrieken in 
het 18de eeuwse Friesland, het karakter en doel er van, volgen hier eerst 
ter inleiding van de beide hierna gepubliceerde documenten de namen der 
steden, waar ze gesticht werden met een korte karakteristiek van elk der 
instellingen nJ. te Harlingen, Leeuwarden, Sneek, Workum, Franeker en 
Bolsward. Daarna voIgt de tekst der beide uitgegeven documenten. 

Harlingen. In de tweede helft der 18de eeuw bestonden aldaar voor de 
wezen- en armenzorg, oudeliedenzorg en ter bestrijding van armoede en 
bedelarij de volgende inrichtingen: stadsweeshuis, weeshuis der Doopsge
zinden, diaconiehuis der Doopsgezinden, gecombineerd met het weeshuis, 
diaconie- oude mannen- en vrouwenhuis der Nederduits Hervormde ge
meente, stadsarmhuis en de katoen- en hennepspinnerij, doorgaans spinhuis 
of spinfabriek genoemd. Zes, in hoofdzaak filanthropische inrichtingen voor 
een havenstadje als Harlingen, is veel te noemen en bewijst de weldadigheids
zin van zijn burgerij. Men houde tevens voor ogen, dat ook toen nog de 
spinhuizen of spinfabrieken geheel in het kader dezer weldadigheidsge
stich ten pasten en daarnaast een commerciele, industriele en mercantiele 
inslag hadden evenals trouwens onze tucht- en spinhuizen een tweeslachtig 
karakter bezaten: justitieel-crimineel enerzijds en filanthropisch-economisch 
anderzijds! 

Het spinhuis of de spinfabriek, zuid van de Zuiderhaven en oost van het 
stadsarmhuis, was aldaar in 1767 opgericht. De anonieme samensteller 
van de Tegenwoordige Staat van Friesland, waarscbijnlijk de HarIinger 
medicus en historiograaf Simon Stijl, kwalificeerde de sociaal-economische 
betekenis dezer inrichting aldus: "In deze zeer nuttige inrichting worden aIle 
behoeftige kinderen van meerdere en minder jaren aan werk geholpen en 
dus daardoor van het bedelen en ledig loopen, de gewone bron van aller
hande zedelijk kwaad, afgehouden en tot de gewoonte van een eerlijken 
arbeid opgeleid". Dus ook bier in de eerste plaats werkinrichting voor 
kinderen en opgroeiende jongens en meisjes, die op deze wijze "tot onder-

1) Ibidem, kol. 2840. 
2) Ibidem, kol. 2841. 
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st~uning van hunne behoeftige ouders konden bijdragen, zulks ter ontlasting 
van de plaatselijke armenkas." 

De te werk gestelde minderjarigen kregen tussen de arbeid door ook 
profaan en catechetisch onderricht, "dat anderszins bij de schamele menigte 
te jarrunerlijk verwaarloosd wordt", en premies ter aanmoediging van hun 
werkprestaties. De clirectie werd gevoerd door vier directeuren en een boek
houder, terwijl de dagelijkse leiding bij de arbeid was toevertrouwd aan een 
spinbaas, die een vast salaris genoot en rekening en verantwoording schulclig 
was aan de magistraat, het armbestuur en financieel bij de inrichting ge
interesseerde particulieren als werkgevers en leveranciers der verwerkte 
grondstoffen. Het jaarlijks netto provenu van het bedrijf werd gestort in de 
kas van de stadsarmenkas 1). 

Leeuwarden. In de Friese hoofdstad was de werkverschaffing aanjeugcligen 
en volwassenen, die lange tijd werkloos waren, aanvankelijk vastgekoppeld 
aan de opsluiting van bedelaars en landlopers in het Lands Tucht- en Werk
huis. Een aparte afdeling van dit gebouw was namelijk beschikbaar gesteld 
als werkinrichting voor de vrijwillig werkzoekenden. Doch deze combinatie 
bleek al spoedig geen succes, want de betrokkenen maakten als werkzoeken
den en vrijwillig te werkgestelden bezwaar om zich vrijwillig in een gevangenis 
te laten insluiten. Om die reden kwam de Leeuwarder magistraat er toe om 
op het einde der 17de eeuw plannen te beramen en zo mogelijk uit te voeren, 
die beoogden de stichting van een werkinrichting voor de armen, zoals 
toen sommige grote dorpen als Heerenveen en Balk die al bezaten, dus los 
van het tucht- en werkhuis, om de gevangenissfeer te vermijden en de nieuwe 
inrichting op die wijze aantrekkelijker te maken. Het armbestuur te Leeu
warden deed in genoemde dorpen en elders, ook in Holland, een onderzoek 
instellen naar de kosten, exploitatiemogelijkheden en resultaten van dit 
soort inrichtingen. Daarna werd een desbetreffend rapport bij de magistraat 
ingecliend, gedateerd 12 Juli 1695. De magistraat stemde gaarne met de 
uitvoering van deze plannen in, terwijl de voormalige parochiekerk van 
Hoek, sedert 16911eeg staande, voor dit doel beschikbaar kwam. 

Reeds vijf dagen later, op 17 Juli 1695, leverde het college bij de Friese 
Gedeputeerden een verzoekschrift in, waaruit de volgende passage bier 
weI even geciteerd mag worden: dat door de langdurige oorlog en de grote 
gamizoenen het getal armen in deze stad zodanig was vermeerderd, dat de 
Regering ter voorziening in deze nood tot het stichten van een Werkhuis 
voor arme personen en hun kinderen was gedrongen geworden, ten einde deze 
"aldaer een bequaem handtwerck connen leren en alsoo hun selven en die van hun 
huysgesin tot enige ontlastinge van de Stadt en derselver goede lngesetenen 
strekken, opdat door dit rniddel van gesette werkzaarnheid de jeugt gequeekt, 
de armoede vermindert en de totale ruine van de stad gepraevenieert mach 
worden", in verband waarmee het college verzocht dat de voormalige St. 
Catharinakerk tot een Werkhuis aan de stad mocht worden afgestaan. 

1) Tegenwoordige Staat van Friesland, dl. II, 630 vIg. 
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De beslissing van Gedeputeerden, die het hiermee geheel eens waren, 
volgde spoedig. Op 7 September 1695 besloten zij het verzoek van de 
Leeuwarder magistraat toe te staan, waama de stadsbouwmeesters aan het 
werk togen om van genoemde kerk een werkhuis te maken. Twee grote 
kachels werden aangekocht en geplaatst, vier voogden als toezichthoudend 
college werden benoemd, twee werkbazen kregen hun aanstelling voor de 
dagelijkse leiding van de arbeid en een reglement van orde en organisatie 
van de arbeid werd opgesteld en door de magistraat goedgekeurd, dat nader
hand op grond van ervaring en ingevolge de veranderde tijdsomstandig
heden bij herhaling is gewijzigd. De voomaamste arbeid bestond uit spinnen, 
waardoor ook deze inrichting al spoedig algemeen werd aangeduid als het 
spinhuis inplaats van werk- en armhuis 1). 

Behalve vrijwillig werkzoekenden van alle leeftijden werden ook mannen, 
vrouwen en kinderen, die bedelende op straat werden aangetroffen, in dit 
spinhuis gebracht en aan het werk gezet. Verder werden alle voor steun in 
aanmerking komende ouders genoodzaakt, - op straffe van die steun te 
verliezen bij nalatigheid en tegenwerking -, om hun kinderen naar de 
werkinrichting te zenden. Werd aan deze eis niet voldaan, dan werden de 
kinderen op last of onder geleide van de stadswachtmeester opgehaald en 
naar het spinhuis gebracht, zodat al heel spoedig elk verzet werd opgegeven. 
Op zich zelf weI een heel straffe maatregel, vooral jegens die kinderen! 

De werkzaamheden werden uitgebreid, toen op voorstel van Amsterdamse 
kooplieden in 1715 in het spinhuis een zijdeweverij werd opgericht, hetgeen 
al spoedig vermeerdering van de vrijwillig werkzoekenden ten gevolge had. 
Nog in 1834 werd het allengs bouwvallig geworden gebouw geheel vemieuwd 
en verbeterd, toen er nog geregeld ongeveer tweehonderd personen vrijwillig 
of gedwongen werk vonden, meest met spinnen, terwijl in 1842 acht be
lendende woningen werden aangekocht om tot een nieuwe vergroting over 
te gaan, alles "om luiheid en lediggang door gelegenheid tot werkzaamheid 
bij de armen tegen te gaan". 

Sneek. Het spinhuis in deze stad in klein Zuidend werd in 1796 gebouwd 
in de nabijheid van het diaconieweeshuis. Hoewel men er in navolging 
van andere steden en dorpen weI gelegenheid gaf om het spinnen van wollen 
garens te leren, was het spinnen van zeildoekgarens hoofdzaak, dit in verband 
met het scheepvaartverkeer ter plaatse. Doch in 1769 werd aan de te Sneek 
wonende, "bont- en boezelreeders", fabrikanten van de Friese bontstoffen 
voor schorten en overkleding, verzocht hun wollen garens in het spinhuis 
te laten vervaardigen voor de werkverschaffing aan degenen, die anders 
door de stadsarmenbezorgers moesten worden bedeeld. Verder werden ook 

1) Magistraatsresoiuties van genoemde data, Gemeente-archief Leeuwarden; 
Friesch Charterboek, VI, fo1. 251; W. Eekhoff. Geschiedk. beschr. v. Leeuwarden, 
II, 89 vlg. en 251. 
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hier alle van de straat opgepakte bedelaars en landlopers gedwongen te 
werk gesteld. De oppervoogdij en algemene contr61e werden uitgeoefend 
door de drie voornaamste reders van de genoemde fabrieken. Van hun 
beheer moesten zij jaarlijks verslag uitbrengen aan de magistraat, terwijl 
de spinbaas de te werk gestelden hielp bij de arbeid. De algemene 
armenkas profiteerde van de winst der onderneming, doch, zo schreef de 
samensteller van de "Tegenwoordige Staat van Friesland" omstreeks 1780, 
"aangezien het werkvolk niet verkoos zoo nauw onder den band te staan, 
als noodig was, om dit huis ter bereiking van het bedoelde oogmerk 
te doen dienen, heeft het een geruimen tijd leeg gestaan". In 1784 heeft het 
gebouw dan ook een andere bestemming gekregen, namelijk ten dienste 
der schutterij 1). 

Workum. Aldaar werd de voormalige gasthuiskerk in 1757 tot stads
pakhuis en spinhuis verbouwd, doch betreffende de exploitatie van het 
gebouw als spinhuis aldaar zijn geen bijzonderheden bewaard gebleven 2). 

Franeker. Het stichtingsjaar van het spin- of werkhuis aldaar aan het 
West of de Schilcampen is niet bekend, doch in elk geval eveneens in de 
18de eeuw te plaatsen. In 1775 kreeg de inrichting een nieuw reglement en 
volgens dit stuk droegen de aldaar tewerkgestelden een uniforme kleding, 
konden spinnen, nettenbreien, kaarden, zakstoppen en stonden onder con
trole van de spinbaas, die vrij zelfstandig optrad en onder direct toezicht van 
de magistraat zijn functie uitoefende. De armvoogden werkten nauw samen 
bij de bestrijding van bedelarij en werkloosheid door verplichte tewerk
stelling in dit spinhuis, dat na 1775 niet meer in eigen beheer van de stad was, 
doch door de spinbaas of spinmeester werd geexploiteerd 3). 

Bo/sward. Terwijl betreffende de oprichting en exploitatie van de hierv66r 
beknopt beschreven spinhuizen als werkinrichtingen geen documenten van 
enige betekenis in de plaatselijke archieven bewaard zijn gebleven met 
uitzondering dan van een paar slecht bijgehouden administratieboeken 
van het Sneker spinhuis "), zijn te Bolsward in het archief van het Weeshuis 
en in het Gemeentearchief een tweetal bescheiden bewaard, welke omtrent 
de exploitatie van dit soort inrichtingen enige bijzonderheden verstrekken. 
Het eerste betreft een informatieve staat van uitgaven en inkomsten voor 
een dergelijke inrichting, die kennelijk in hoofdzaak moest dienen voor 
werkverschaffing aan minderjarigen en dus op kinderarbeid in gestichts
verband was afgestemd. Jammer genoeg worden in het stuk de Hollandse 
steden niet genoemd, waar zulk een Kinderwerkhuis volgens de beschreven 

1) Tegenwoordige Staat, dl. III, 260 vlg. E. Napjus, Geschiedkundige kronijk 
en beschrijving van Sneek, 2e yermo en verb. druk, Sneek, 1826, onder Spinhuis. 
~ 2) T. H. Siemelink, Geschiedenis der stad Workum, Workum, 1903 . 
• S) Zie mijn boek: Franeker door de eeuwen heen, 1953, bIz. 174. 
f 4) Berustende in het Gemeente-archief aldaar. 
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uitkomsten werd geexploiteerd noch de juiste datering, wanneer deze infor
maties zijn verkregen. WeI wordt er het feit door bevestigd, dat dit soort 
werkinrichtingen toen vrij algemeen was en weI speciaal voor minderjarigen. 

Intussen kreeg Bolsward zijn spinhuis niet eerder dan in 1796, welke 
inrichting, voorzover mij bekend, als werkhuis het langst heeft bestaan in de 
Friese landstadjes, namelijk tot 1871. Ook h~t over deze periode bewaard 
gebleven archief van de inrichting is van aIle dezer huizen het uitvoerigst 
en bestaat ui t 11 registers 1) : rekeningboek, 1796-1815, grootboeken, 
1835-1870, personeelslijsten, 1847-1871, magazijnstaten, 1846-1870, controle
staten werklieden en grondstoffen, 1851-1859, registers loonadministratie, 
1835-1863, dus voldoende om een beeld te geven van de exploitatie van zulk 
een spinhuis in de 19de eeuw. Buiten dit belangrijke doch helaas ook al weer 
incomplete gestichtsarchiefwordt onder de losse stukken betreffende Armen
zorg nog genoemd: Stukken betreffende een op te richten spinfabriek voor 
bedelaars, 1788 2), blijkens hetwelk in dat jaar voorbereidingen werden 
getroffen om te komen tot de stichting van zulk een werkinrichting, toen 
speciaal voor volwassen bedelaars en landlopers .Dit nu is het tweede der 
hiema afgedrukte documenten. Het derde document betreft de publicatie 
tot oprichting van ' een spinhuis te Bolsward in 1796. A. H. 

II. DOCUMENTEN 

No.1. Informaties over de spinhuizen in Holland aan den burgemeester 
van Bolsward. 

"Ordere ende gebruijck gelijck als eenige plaetsen in Hollant ende elders 
in haar opgerechte Spinhuijs sijn hebbende. Ofte hoe het bequamelijck soude 
conne geschieden". 

Eerstelijck een huijs, schuer ofte loods, lanck 50 a 60 voetten ende wijt 
20' voetten of daer ontrent. Daer in can staan 16 baanen ofte wielen, tot 
ijder baan 3 kinderen, dat is 2 spinnen ende 1 draijen onder topsight van 
een spinbaas, door die geen, die het werck bestelde, daar toe gecooren ende 
gesonden op costen vant huijs, die aIle weecken 6 gId. voor zijn salaris treckt, 
comt 312 gI. intjaar. 

Die met 16 baanen daartoe 48 kinderen aIle weecken kan spinnen 640 
a 650 pond ende, als sij het weI coonen, dan weI 700 pond, maar neemt 
het op 640 pond voor spinloon, ijder pond 11 duijten, comt ter weeck 44 gId., 
comt in een jaar de som van 2288 gId. 
afvoor de spinbaas 312 gId. 

Comt voor t Huijs ende de Kinder noch 1976 gId . . 

1) W. H. Keikes, Inventaris der archieven van Bolsward, Bolsward, 1952, een 
dossier, nrs. 855-865, biz. 97-98. 

2) Dit stuk is thans genurnrnerd 549. 
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Meerder ofte minder kinder naer advenant te reeckenen, maar de onkosten 
van de Spin baas eeven groot. 

Dit huijs 1) wort geregeert van vier persoonen, door den magistraat daar 
toe gecooren, daar wij ons goet aen senden, die onse reecqeningen op maecken 
ende daer wij telckens, als wij gaaren thuys crijgen, tgelt aen senden met 
ander werck daar beneffens. 

Ende soo het quam te gebueren, dat die spinbaas stierf, of dat het gaaren 
niet weI worde gesponnen, soo hebben sij of wij recht, om een ander in 
plaatse te senden, midts dat het huijs dese als die voorige betaalt. 

Ende soo de Heeren (onderwijlen) een ander ofte van haar onderhoorigen 
coomen opte queecken ende het hem te laaten leeren (dat de Spinbaas 
gehouden is te doen), soo dat hij het hem weI verstaat, soo sijn sij niet 
gehouden die spin baas langer als een jaar te houden, midts dat het gaaren 
dan tot contentement van de werck besteder sij als vooren, anders behouden 
sij haar reght; de onkosten van vraght is elck de helft. 

Dit meede met Riede (?) ende ons soo sijnde, willen wij voor eenige jaaren 
met Riede (?) een contract aen gaan. 

In dorso: Aen Mijn Heer de Heer 
Bierenstins, Burgemeester tot Bolswart. 

(Origineel, niet gedateerd, 
einde 17de of begin 18deeeuw). 

(Archief Weeshuis Bolsward, 
Losse stukken, collectie A in portefeuille). 

No.2. 

Ontwerp van Geurt en Jan Westerbaan, fabrikeurs, ter oprichting van 
een Spinfabriek voor bedelaars, met project der verdiensten van het Werk
volk benevens provisioneel contract tussen de Magistraat en Jacobus 
Valentijn, spinbaas te Groningen. 

Provisioneel contract tussen de magistraat van Bolsward en Jacobus 
Valentijn, spinbaas te Groningen, over het oprichten van een algemeen 
werkhuis te Bolsward. 

(2 originelen en I copie). 

43a. Ontwerp van Geurt en Jan Westerbaan, fabriquers te Bolsward, 
ter oprichting van een spinfabrijcq aan de Ed.Achtb.Magistraat aldaar 
welmeenend ten algemeenen nutte voorgedragen. 

De ondervinding geleerd hebbende, dat het getal der bedelaars, bestaande 
uit eigene ingezetenen, die langs de huizen en straten de burgerij en vreemde
lingen aalmoezen vraagen, geduurende de laatste jaaren merkelijk is toe
genomen en te bedugten staat, dat van tijd tot tijd, zo daar tegens geen 

1) Plaats of stad wordt niet genoemd. 
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hulpmiddel wordt aangewend, zal aangroeien en grooter worden, heeft 
zulks de ondergetekende aangespoord om op een middel ter wering van dit 
verbazend verderf in onze maatschappij bedagt te zijn, niet nodig oordelende 
U Ed. en Achtb. voor ogen te stellen de onheilen, dewelke daar uit nood
wendig voor Stad en Burgerstaat zuilen voortvloeien, bij aldien niet in 
tijds daar aan worde geremedieert. 

lODe Spinfabrycq zal bestaan van Hennip Garen en dewijl daar toe 
nodig zullen zijn niet aIleen gereedschappen maar in den eersten opslag 
veel moeite en arbeid zal kosten de eerstbeginnende te ieren, zo zoude nodig 
zijn tot vinding van een Fonds, dat door de Ed. Achtb. Magistraat een gene
rale collecte geopend wierde, te doen langs de huizen onzer burgerij, waar 
uit de eerst te maken kosten enc. konden gevonden worden, ten einde dezelve 
te ontlasten van de lastige aanzoeken der straatiopers en bedelaars. 

20 Welke coilecte door personen, bij UEd.Achtb. te nomineren, in ieder 
Espel l ) zoude kunnen geschieden. 

3° Dat de Ed.Achtb.Magistraat ten voorsz.einde aan de ondergeteekenden 
gelieven te beschikken een bekwaam huis. 

4° Dat de Diaconen der Gereformeerde Gemeente, Voogden van 't 
Stadsarmehuis, der Doopsgezinde en Roomsche Armestaten aile arme 
persoonen tot hunne respective bedeeling behorende, die geen werk hebben 
of moedwillig leedig lopen, tot dit huis om te werken kunnen zenden. 

5° Dat de Stadsmajoor 2) en Dienaars na bekomen order verpligt zuilen 
zijn de onwillige personen door tuchtiging tot hun plicht te noodzaken. 

60 Dat een bekwaam persoon, deeze affaires volkomen kundig, zal 
behooren te worden aangesteld, onder wiens directie het yolk werkt, en de 
spinnerij wordt geexerceert, wiens betaling kan geschieden uit de opge
zamelde collectpenningen. 

70 Dat de manspersonen boven de 18 jaren oud, behoorden in den 
eersten opslag gesteld te worden op een dagloon van 6 stuivers en de vrous
personen 4 stuivers; jongens tusschen de 14 en 18 jaren 3 stuivers en meisjes 
2 stuivers 8 penningen en tusschen de 10 en 14 jaaren zonder onderscheid 
's daags twee stuivers, bij aldien zij hun werk met vlijt en ijver verrigten en 
't geen zij alsdan minder dan de gestelde taux komen te verdienen, het te 
kortschietende uit de coilectpenningen zal worden gesuppleert, ten einde 
in den eersten beginne wegens onkunde en daaruit volgende geringe ver
diensten niet in 't werk verflauwen en tevens verstoken te blijven van eenige 
verdiensten tot levensonderstand nodig. Dus zouden de gezamelijke op
zieners der Armen geduurende de eerste weeken hunne gewone gaven niet 
moeten verminderen. 

80 Dat de Meester verpligt zal zijn weeklijks aan de boekhouder van ieder 
Armestaat een lijst te geven van de verdienst hunner armen. 

1) Wijk, voorai in de steden der provo Groningen. 
I) Thans hoord der piaatselijke politie. 
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9° Dat de stad jaarlijks tot lampbranding in 't werkhuis aan de Fabrijcq 1) 
behoorden toe te leggen t Aam 2) raapolie. 

10° Eindelijk dat de Stadsmajoor en dienaars aIle ledighlopende en bede
lende armen, tot onze ingezetenen behorende, datelijk in 't werkhuis zullen 
moeten brengen ten einde aan werk geholpen te worden. 

Actum, Bolsward den 24 September 1788. 
Geurt J. Westerbaan 
Jan G. Westerbaan 

43b. Project der verdiensten van 't werkvolk. 
Ben manspersoon gesteld op 4 stuvers per dag 
Ben vrouwspersoon gesteld op 2 st. 8 penn. 
Ben jongen of meisje op 2 stuivers 
Ben manspersoon 's weeks aldus 
Ben vrouwspersoon utsupra 
Ben jongen of meisje utsupra 

11. 4.-
1-.15.-
1-.12.-

Eerste week: spint een manspersoon It'll: 2.11.-
per dag 's weeks verdienst I - 7 - dus toelaag / - 17.-
Ben vrouwspersoon uts. I - 7 - dus toelaag / - 8.-
Ben jongen of meisje uts. I - 7 - dus toelaag / - 5.-

Dus eerste week toe1aag op 3 wie1en 

Tweede week 

spint een manspersoon 2 pond per 
dag 's weeks verdienst / - 9-

Id. vrouwspersoon 1 - 9-
Id. jonge of meisje 1 - 9-

Dus tweede week toelaag op drie wielen 

Derde week 

spint een manspersoon 2t pond per 

11-10-

dus toelaag f - 15 - 0 
dus toelaag 1 - 6 - 0 
dus toelaag 1 - 3 - 0 

11-4- 0 

dag 's weeks verdienst 1 - 11 - 4 dus toelaag 1-12 --12 
1 3- 8 

- 8 
Id. vrouwspersoon 1 - 11 - 4 dus toelaag 
Id. jonge of meisje 1 - 11 - 4 dus toelaag 

Dus derde week toelaag op drie wielen /-16-12 

Vierde week 

Spint een manspersoon 3 pond per 

1) Stadsfabriek, thans Dienst der Open bare Werken, in kleinere steden Dienst 
Gemeentewerken. 

I) i aam = 1 anker. Ben aam olie = 145,32 L. 
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dag 's weeks verdienst 
Id. een vrouwspersoon 
Id. een jonge of meisje 

1 - 13 - 8 dus toelaag 1 - 10 - 8 
- 13 - 8 dus toelaag 1 - 1 - 8 
-13-8 

dus jongens en meisjes verdienst 8 
penningen meer dan de taux 

Dus vierde week toelaag op drie wielen 

Vijlde week 

1 -12-

Gelijk aan de vierde week, dus toelaag 1 -12 - -

Zesde week 

spint een manspersoon 3! pond per 
dag 's weeks verdienst 1 -14- 8 dus toelaag 

Id. een vrouwspersoon 1 - 14 - 8 dus toelaag 
1-9-8 

-- 8 
- ---

De jongens en meisjes is reeds vol 
Dus zesde week toelaag op drie wielen 1-10--

Recapituiatie 

Toelaag van de eerste week 1 1 - 10 - 0 
van de tweede week 1 - 4 - 0 
van de derde week - 16 - 12 
van de vierde week - 12 - 0 
van.de vijfde week - 12 - 0 
van de zesde week - 10 - 0 

Dus bedraagt de toelaag van 3 wielen in 6 weken 1 5 - 4 - 12 
van 12 wielen alsvoren 20 - 19 - 0 

Arbeidsloon van 12 draaijers der wielen, 
ieder 's weeks 1 - 2 - 8 is van allen 1 1.10.0 is 6 weeken 
De opziener 's weeks 4 gulden, dus in 6 weeken 

1 9- 0-0 
24- 0-0 
9-12-0 Olie tot lamp branding 6 weken gesteld op 's weeks 11 - 12 - 0 

----
Dus in de zes weken 63 -11-0 

In dorso: 
Project der verdienste van 't werk volk in een spinfabrijcq geduurende de 

eerste zes weken, gesteld, dat 12 wielen gangbaar zijn. 

N°43c 
1788-22 October. 

Provisioneel Contract tusschen de Edel Achtbare Magistraat van de 
stad Bo)sward, requiranten ter eenre, ende Jacobus Valentijn, spinbaas te 
Groningen, requireerde ter anderen zijde. 

Imo Dat de Requiranten zich verbinden om den Requireerde met zijn 
huisgezin en goederen tot stadskosten herwaards te doen transporteeren. 

2do Als meede geduirende den tijd van twee achtereenvolgende jaaren, 
in te gaan met den - 1788 en te eindigen op gelijke tijd in den jare 1790 
aan den Requireerde te verzorgen een woon- en werkhuis. 
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3tio Dat aan den Requireerde 's jaars tot branding 1) zal worden gesup
pedieert drie schouw 2) turf. 

4to Dat de Requireerde geduirende de voorschreven tijd meede bevrijd 
zal zijn van eenige Lands- of stadslasten. 

5to Dat nog daar en boven aan de Requireerde tot eene gratificatie, 
lopende het eerste vierendeel jaars zal worden gecontribueert 's weeks vier 
car.gld., het tweede drie car.gld., het derde twee car.gld. en 't vierde een car. 
gld. tien stuivers. En vervolgens het tweede of laatste jaar 's weeks een car. 
gulden, tezamen uitmakende een somma van honderd agt en tachtig car.gld. 
tien st. 

6to Dat bij aldien de Requireerde na expiratie van de voornoemde twee 
jaren zich stil, vreedzaam en gelijk een braaf ingezeten betaamt, zal hebben 
te gedragen, de magistraat in der tijd de requireerde niet zal mogen expel
leren of doen verhuizen. 

7mo Dat de Requireerde zich aan zijn kant bij deezen verbindt, om aile 
zodanige personen, het zij oud of jong, van beide sexen, zonder onderscheid 
van welke Christelijke gezindheid, in zijn werkhuis, mits burgers of inge
zetenen van deeze stad, of derzelver kinderen, op ordre van de magistraat 
of den Praesiderende burgemeester in der tijd, zal moeten aanneemen en aan 
het werk stellen en behoorlijk doen onderwijzen. 

8vo Dat aan de kinderen en bejaarde Personen van de Diaconie en Stads 
armen altoos de voorrang zal moe ten gegeven worden. 

90 Dat aan de Requireerde in eens zal worden gegeeven 10 pond kamme
tingen 3), om den eerst beginnende en onkundige te doen onderwijzen, zonder 
verders wegens schade100sstelling iets te mogen praetendeeren. 

lOmo Dat omtrent de Leertijd het gebruik, in Groningen plaats hebbende, 
zal worden geobserveert, des dat de Requireerde hetzelve spinloon, dat 
aldaar wordt betaald, alhier mede aan 't werkvolk zal moeten geven. 

llmo Dat de Requireerqe de Werkplaats zuiver en zindelijk ten zijnen 
koste zal moeten onderhouden. 

12mo en de onwillige Personen door tuchtiging tot hun plicht brengen. 
En bij aldien zulks niet van de verwagte uitwerking mogte zijn, alsdan de 
sterke hand van den Ed.Achtbare Magistraat mogen vragen, die als dan de 
nodige voorzieninge zullen gebruiken. 

13tio Dat de Requireerde weeklijks een lijst of staat zal moeten geeven 
aan de Boekhouder van ieder armestaat van zodanige gelden, welke de 
Armen, onder hun respectivelijk behorende, zullen komen te verdienen. 

140 Dat de Requireerde na expiratie van de voorgeschreeven twee jaaren 

1) Brandstof ter verwarming. 
2) Schuiten. 
3) In de kam achter- of overgebleven kort haar, afval van wol, goed voor het 

leren van het yak. 
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aan ailes, hetgeen voorgeschreven is, verbonden blijft, tot zoo lange de 
Requiranten zulks zal genoegen, zonder nochtans dan iets tot een gratificatie 
of wegens huur of branding te zullen mogen praetenderen, en alsdan van 
zijn eigen industrie of naarstigheid te moeten leeven. 

150 Dat de Requireerde de wielen tot zijn kosten zal moeten houden. 
Aan welk contract ons partijen wederzijdsch genoegd beloven en neemen 

aan zich daar na te zullen gedragen en elkander het effect van dien praesteren, 
doen hebben en genieten, onder verband van onze in qualiteits en eigene, 
geen exempte goederen met subInissie aan den Hove van Vriesland en aIle 
Gerechten. In kennisse onzer handen. Actum Bolsward den 22 October 1788. 

w.g. Harmanus Folkersma 
G. van Velsen 
A. Alberda 
S. Braaksma 

Dit is Jacobus Valentijn eigenhandig merk 1). 

(Gemeente-archief Bolsward 
collectie stukken Gestichten, II, 
Armhuis, nrs.43 a-c; Inventaris 
Keikes, nr. 549). 

Dat de oprichting van het Bolswarder Spin- of Werkhuis in 1796 inder
daad is uitgegaan van het stadsbestuur met medewerking van armvoogden 
en werkgevers in de bedrijven van wolspinnen en wolbewerken ter wering 
van bedelarij en werkloosheid, blijkt duidelijk uit onderstaande publica tie 
in het desbetreffend archief. 

No.3. 

Publicatie tot oprichting van een spinhuis te Bolsward, 1796-Nov. 10. 

De Burgers Dirk van der Velde en Jan Cremer Pzn. Init den Gerechte 2) 
der Stad Bolsward, Gecommitteerd zijnde ten einde een Werkhuis op te
richten en aile middelen aan te wenden tot wechneeming van Bedelarij, en 
aanmoediging tot werkzaamheid, tevens met magt om zodanige persoonen 
tot zich te adsumeeren als zij lieden zullen goed vinden, 

Zo hebben bovengenoemde Burgers op den 29sten October 1796 aan
zegging laaten doen aan aIle de Fabriquers in deeze stad, welke met wol
gespin te doen hebben 3) en dezelve doen bijeenkomen ten huize van den 
Castelein G. Boorsma, alwaar bovengedachte CecomInitteerden, na gedaan 
voorstel over de nuttigheid der werkzaamheid, het oogmerk deezer samen
komst, als strekkende ter bevordering van dezelve, aan de Fabriquers te 

1) Deze man, die als leider en instructeur van de Bolswarder spinfabriek moest 
optreden, was dus nog niet eens de schrijfkunst machtig en tekende met een 
handmerk! 

2) College van Schepenen ter plaatse. 
3) Wolfabrikanten of wolspinners, die hun arbeid grotendeels door thuiswerkers 

in en buiten de stad, zelfs buiten de provincie Friesland, lieten verrichten. 
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keIIIlen gegeeven en aan hun verzogt, om vier a vijf persoonen uit hun 
midden te benoemen, ten einde met ons Gecommitteerden deeze onze 
opgelegde taak te bevorderen, waarna bij meerderheid van stemmen bier 
toe verkoozen zijn de Burgers K. Buwalda, M. Dekker, C. Staal, Jan S. 
Runia en D. van Geelkerken, welke commissie ailes heeft bevorderd tot in 
standbrenging van dit Instituut 1). En na alles in gereedheid gebragt te hebben, 
is aan de Regeering deezer stad verzogt eene Publica tie te doen afkondigen 
tot weering van aIle bedelarij etc. ingevolge van welk verzoek door de 
Regeering is afgekondigd de navolgende Publica tie : 

Vrijheid - Gelijkheid 2) 
Publicatie 

Ret Gerecht der stad Bolsward, allen den geenen die deeze zuilen zien 
ofte hooren leezen, Reil en Broederschap, doet te weeten 

Daar het geheel onnoodig is aan te toonen de thans heerschende Armoe
de en verders het allerklaarst voor Uitzigt, dat zulks niet aileen in deezen 
winter maar zelfs indien de behoeftige lediglooper geen werk worde ver
schaft, ailengskens merkelijk zal vermeerderen. Ende alzo bij Ons zedert 
eenigen tijd in aanmerking is gekomen hoe deeze stad boven veele steden in 
deeze Provintie is bevoorrecht met veele Fabriquen in Wolle-Boezel- en 
Bombazijn Rederijen, welke bij gebrek van genoegsaam gespin hun affairen 
niet in dier voegen kunnen drijven als zij weI zouden verlangen en zij ge
noodzaakt zijn hun wol, om dezelve te laaten spiIIIlen buiten deeze stad, 
ja zelfs buiten deeze Provintie te moe ten verzenden, 

Zo ist: dat wij alles rijpelijk overwoogen hebbende, na een naauwkeurig 
onderzoek bij alle in deeze stad woonachtig Fabriquers en iIIIIeeming van 
hun goedbedunken, te raade zijn geworden, om ten algemeenen nutte een 
Werkhuis op te richten, ten einde alle Lediggangers werk te verschaffen en 
daardoor hunne behoeftige omstandigheden niet aileen te gemoet te komen 
en te verbeteren, maar ook voor te komen het verdere Zedebederf, uit beede
larijen en ledigloopen voortvloeiende, met verder bezef van het groot nut, 
het welk in tegen overstelling daar uit voor ieder moet geboren worden, als: 

Voor eerst: zal in deeze stad een aanzienlijk Capitaal kunnen in blijven, 
het welk nu (schande is 't, zulks te moeten zeggen) bij den nijveren en werk
saamen buitenman jaarlijks verdiend wordt. 

Ten tweeden; strekt het tot een groot gemak van den Fabriquer, ten ailen 
tijde zijne goederen onder 't bereik zijner oogen te kunnen gesponnen 
krijgen. 

Ten derden wordt de Burger bevrijd van tlastig beedelen aan deszelfs 
deuren, zedert jaaren tot schande van de stad toegelaaten, waartoe veele 
kinderen door hUIIIle ouders zelfs ten allersterksten worden aangespoort, 
al het welk, met verwondering door menig buitenlander wordt beschouwd, 
welke te meer verbaasd zou staan, waIIIleer hij een naauwkeurige keIIIlis 

1) Hs. heeft abusievelijk Instuut. 
2) De derde term in de bekende trits is verschoven naar de aanspraak. 
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droeg, dat er overvioedige middelen in deeze stad voor handen zijn om zulks 
voor te komen, ja zelfs te beletten. 

Ten vierden: kan het verstrekken, dat de arme kassen eene aanmerkelijke 
verligting in haare uitgaven ondervinden en de leden van ieder Gezindheid 
bij aanhoudenheid niet zo sterk tot het doen van liefdegaven behoeven aan
gespoord te worden, om de totaale ruine hunner armekassen te voorkomen. 

Om aIle welke redenen ter redres Wij in de eerste plaats zeer instantelijk 
verzoeken, dat aIle Fabriquers met al hun vermogen gelieven mede te werken: 
ten tweeden dat de respective Voogden van Armestaaten een naauwkeurige 
lijst gelieven te formeeren van aIle hunne armen, en tevens met melding hoe 
veel kinderen ieder hunner zoude hebben 1), dewelke een genoegzaamen 
ouderdom hebben bereikt tot eenige verdienst, om alzo ene accuraate 
berekening te kunnen maaken, hoe groot de weeklijksche verdienst van 
ieder huisgezin kan zijn, ten einde hunne gaven daar naar te kunnen 
reguleeren en de zulken welke de luiheid boven de werkzaamheid ver
kiezen, ten rigoureusten te doen strajfen. 

Eindelijk verzoeken wij op 't emstigste, dat aIle welmeenende Ingezete
nen tot dit ons heilzaam oogmerk willen mede werken door de Admini
strateurs van 't Werkhuis met liefdegaven te ondersteunen, hetweIk zeer ligt 
zal zijn te doen en mogelijk met het vierde gedeelte van 't geen anders in een 
rondjaar aan de deuren door hen wordt uitgedeeld. 

Verbiedende verders weI expresselijk, dat van nu af voortaan niemand, 
het zij oud of jong, aan de deuren der Ingezetenen deezer stadt of Jurisdictie 
van die, nog langs de straaten zal moogen loopen te beedelen onder wat 
voorwendsel het ook moge zijn. En zullen in Cas van overtreeding van dit 
ons verbod de zodanige daadIijk door de dienaars der Justitie worden op
gebragt in der stadswerkhuis; en daarvan kennis moeten gegeeven worden 
aan den President der stad 2) of Administreerende voogd van gemelde werk
huis, ten einde de zuIke naar verdienste te corrigeeren. 

En op dat niemand hier van eenige onkunde zal kunnen voorwenden, 
zal deeze worden gepubliceerd en geaffigeerd daar zulks gebruikelijk is; 
dewiji wij ter bevordering van 't aigemeen belang onzer Ingezetenen aizo 
verstaan te behooren. 

Aldus gedaan en gedecreteerd op den Raadhuize binnen 
Bolsward den 10 November 1796, het tweede jaar der 
Bataafsche vrijheid. 

w.g. R. F. Lojenga vt 
Onderstond: ter ordonnantie van dezeIve, 

T. Canter Visscher 
(Gemeente-archief Bolsward, nr. 855). 

1) Dit opende natuurlijk wettelijk en van overheidswege de weg tot de kinder
arbeid, waartegen eerst in 1874 door een wettelijk verbod ingevoIge het bekende 
Wetje van Mr. S. van Houten krachtig stelling zou worden genomen. 

2) Voorzitter der plaatselijke regering, weldra maire en later burgemeester 
geheten. 
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DER SCHLESISCHE GARN- UND LEINENHANDEL MIT HOLLAND 
1M 16. UND 17. JAHRHUNDERT 

VON DR. ELISABETH ZIMMERMANN 
(Greiffenberg in Schlesien (jetzt Wankheim bei Tiibingen a. N.)) 

I. ANFANG UNO BLVTE DES SCHLESISCHEN LEINENGEWERBES 

Die Anfangsgeschichte des schlesischen Leinengewerbes und -exportes 
liegt bis heute im Dunkeln, und es ist das Verdienst Hermann Aubins, dass 
er diese Problematik in seinem Aufsatz "Die Anfiinge der schlesischen gros
sen Leinenweberei und Handlung" 1942 in der "Vierteljahrsschrift fUr 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte" noch eimal aufgerollt hat. 

In dieser Arbeit ist aile wesentliche Literatur bis 1942, also bis zur Invasi
on, zusammengestellt. Aubin, der beste Kenner derselben, setzt sich fUr 
die Anfangsgeschichte besonders mit dem beriihrnten Buche von Alfred 
Zimmermann "Blute und Verfall des Leinengewerbes in Schlesien, Gewerbe
und Handeispolitik dreier Jahrhunderte" 1885 auseinander. Dort im ersten 
Kapitel sind die wenigen iilteren Schriftsteller zitiert, die vor ibm etwas uber 
den Leinenhandel ausgesagt haben. Der einzige, der uber den Ursprung 
der Leinenindustrie etwas weiss, ist nach A. Zimmermann Philipp Wilhelm 
von Hoernigk, der Verfasser der einst beruhmten Flugschrift: "Oester
reich uber alles, wenn es nur will" aus dem Jahre 1684, wo es heisst: "Wie 
Boehrnen, Schlesien und Miihren, die es meines Bediinkens ihren Koenigen 
aus dem Lut2elburgischen Haus zu danken gehabt, von Woll- und Leinen
werken und diesen letzten andere Erbiande mehr, gleichsam gewimmelt, ist 
bekannt." Von Philipp Wilhelm von Hoernigk solI der im allgemeinen 
trefflich unterrichtete Kammerdirektor von K16ber nach Zimmermanns 
und Aubins Meinung diese These ubernommen haben, wenn er in seinem 
Werk "Schlesien vor und nach dem Jahre 1740" Bd. I sagt: "Schlesien hat 
in Ansehung des Woll- und Leinengewerbes den Herrn vom Lutzelburgischen 
Hause mehr zu danken als denen vom Oesterreichischen. Jene bevOlkerten 
das Gebirge und die ErbfUrstentumer (Schweidnitz-Jauer) mit niederliindi
schen Webern und befreiten selbige von dem Zwange der Zunfte, der beson
ders in den Stiidten herrschte und der Aufnahme der Warenwerke so 
hinderlich ist". Von Hoernigk weiss nichts von niederliindischen Webern 
in den ErbfUrstentiimern und ihrer Befreiung vom Zunftzwang. Es muss 
ei~e selbstiindige Quelle sein, aus der von K16ber gesch6pft hat. Zimmermann 
sagt, aile spiiteren Schrifsteller hiitten dann ungepriift diese Meinung des 
von Kl6ber ubergenommen, da sich vor der Mitt" des 19. lahrhunderts 

ECON.-ffisT. JAARBOEK XXVI 14 
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kein gedrucktes Material uber diesen Gegenstand vorfand, und die Urkunden 
zerstreut und vergessen in verschiedenen offentlichen und privaten Archiven 
lagen. 

Aubin weist diese alten Angaben wie Zimmermann zuruck, weil sie ibm 
auf zu wenig Material beruhen, ja er meint, diese These des Philipp Wilhelm 
von Hoernigk sei als ein blosser EinfaIl oder als eine Losung aus typisch 
merkantilistischen Gedankengangen anzusehen, die aIle entscheidende 
Wirtschaftsforderung staatlichen Eingriffen zuschreibe. Freilich kann er 
sich dann einzelne historische Tatsachen einfach nicht erklaren, vor allem 
nicht, "den in ganz Deutschland und den angrenzenden Landern verbreite
ten Ruf der Schlesischen Leinwand nach 1500", wie er ibn aus einer Nach
richt feststeIlen zu mussen glaubt. Es heisst da z.B. wortlich bei ihm: 
"Erasmus von Rotterdam schildert in einem Brief an einen Paduaner 
Freund die rohe Aufmachung seiner Herberge. Segel seien es, als ob man 
sie eben erst vom Mast herabgeholt habe, die die Aufwarter vor dem Essen 
ausbreite, nicht hollandische oder schlesische Tischtiicher". Aubin hat 
diese BriefsteIle im Original nicht auffinden konnen und iibernimmt sie 
ungepriift den "Schlesischen Provincialblattem", wo ein Unbekannter 
unter dem Siegel K. diese Mitteilung macht 1). Er meint, bei der bekannten 
Giite der hoIlandischen Leinwand sei das eine sehr ehrende Zusammen
steIlung fUr die schlesische. 

Dass aber sich Aubin hier irrt, geht aus den "Colloquia familiaria" oder 
"vertraulichen Gesprachen" des Erasmus hervor. 1m Abscbnitt "Herbergen" 
"Diversoria" findet sich folgende Stelle, die wie so oft bei Erasmus auf 
einer Briefstelle beruhen kann. Hier ist aber weder von hollandischer, 
noch schlesischer oder silesischer Leinwand die Rede, sondem von mile
sischer. Die deutsche Obersetzung von H. Schiel 1947 lautet S: 32: "Nach 
einer Weile kommt jener bartige Ganymed wieder und deckt so viele Tische 
wie er fUr die Zahl der Gaste fUr ausreichend halt. Aber das sind, beim Him
mel, keine feinen milesischen Gewebe. Man konnte eher von Segeltuch 
sprechen, das von den Rahen heruntergeholt wurde". Die Stelle lautet in 
drei verschiedenen Ausgaben stets gleich: milesische. Die Leinwand aus 
Milet war im Altertum sehr beriihmt. 

Von Karl IV. (1347-78) aus dem Hause Luxemburg steht fest, dass 
er 1359 dem Breslauer Rat durch ein Privileg ermoglichte, eine Leinwand
bleiche anzulegen. Er, "Bohmens Vater, des hI. roemischen Reiches Erz
stiefvater", muss wie fUr das schlesische Tuchgewerbe auch fUr die Lein
wandherstellung grosses Interesse gehabt haben. 1m Fiirstentum Jauer 
weilte er oft, wenn er von der Mark Brandenburg her nach Bohmen zog. 
Und es ist nicht unwarscheinlich, dass er im Isergebirge niederlandische 
Weber, Tuchmacher und Bandweber angesiedelt hat, zum Arger der Jauer
schen Stande, die fiir ihre Forsten und Wildbabnen sorgten. Wir horen 
daher, dass er den Jauer'schen und Schweidnitzer Standen fUr den Fall, 
dass beide Fiirstentiimer an ibn fallen wfuden, das Versprechen gab, dass 

1) Neue Folge 4, 1865, S. 37. 
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er die Walder bei Schweidnitz, Reichenbach, Hirschberg, Landshut, Greiffen
berg u.s.w. schonen und keine neue Dorfer darin anlegen lassen wiirde. 

Von Klober sagt hierzu, dass das Bleichen ausserordentlich viel Holz 
erfordert habe und dass das Besorgnis, dass diese erste Vorbedingung des 
Leinengewerbes ausgehen mochte, die Stande von Schweidnitz und Jauer 
veranlasst habe, den Kaiser urn Schonung dieser genannten Waldungen zu 
bitten. Gustav Croon im zweiten Buch seiner "Geschichte der landstandi
schen Verfassung von Schweidnitz-Jauer" 1) teilt bei Besprechung dieses 
Privilegs die Ansicht Klobers. Er sagt: "Dass auch diese Bestimmung von 
den Standen ausging, die sich vielleicht vor ubermiissiger Kolonisation, 
jedenfalls aber vor Verringerung ihres zum Bergbau und zur Leinwand
bleiche benotigten Holzreichtums schutzen wollten, ergeben die zahIreichen 
Massregeln fiir den Waldschutz, die aus den spateren Landtagsakten 
nachzuweisen sind". Alfred Zimmermann lehnt naiv diese Deutung ab 
und erklart dieses Gesuch der Stande ganz einfach mit der aJten deutschen 
Pietiit vor dem Walde, eine Anschauung, von der wir aber durch die Erfah
rungen der letzten 20 Jahre grlindlich kuriert sein durften. Fur Zimmermann 
wie fUr Aubin ist diese fruhe BIUte des schlesischen Leinengewerbes unter 
den Luxemburgern einfach zu mangelhaft bezeugt, urn glaubwurdig zu 
sein. Beide haben die Archive des lsergebirges nicht benutzt, die fUr Greif
fen berg, Friedeberg, Lowenberg und Liebenthal im Vorlande des schlesi
schen Berglandes wie fiir Seifershau im lsergebirge, - dem Sitz alter 
Bandweber, die als bekannte Hausierer noch 1708 von Marperger in seinem 
Buch "Der Schlesischer Kaufman" erwiihnt werden - mehr als wahr
scheinlich machen, dass sie zu den Orten gehoren, die unter den Luxembur
gern mit niederliindischen oder niederdeutschen Einwohnern besetzt wurden. 

Albertus Hagel, der am 3.2 .1615 im Alter von 76 Jahren in Greiffenberg 
stirbt, wird im Kirchenbuch ausdriicklich als Niederlander bezeichnet. 
Sein Sohn Hans ein (Gewand) Schneider heiratet, wie wir noch sehen werden, 
1610, am 3. Mai, Regina, Michel Heens Tochter aus Lowenberg, ihre 
Mutter ist eine Greiffenbergerin. Dieser Heen stammt wahrscheinlich wie 
der Liebenthaler Hans Henne oder Heen, der 1575 im Leipziger Leinen- und 
Schleierhandel vorkommt und die Lowenberger Heens aIle von nieder
liindischen Kolonisten abo 1st doch, wie Studienrat Ennen beweisen zu 
konnen glaubte, die Suburbs von Lowenberg von niederliindischen Tuch
machern erbaut. 

Der eigentliche bekannte Leinenexport nach Holland beginnt erst im 
spiiten MittelaIter und zwar schlagartig. "Anno 1555", heisst es bei Luge 2) 
"strebte der Biirgermeister Rothe hier, den Leinwandhandel nach Holland, 
Nord-Deutschland U .S.W . und nicht umsonst, auszudehnen". Diese zweite 
BIute war aber nur moglich, weil in dieser Gegend nach der ZerstOrung der 
ersten in der Hussittenzeit und in den bohmischen Thronwirren der Flachsan
bau und die Garnspinnerei sowie die Weberei trotz aller kriegerischen Ver-

1) II. Buch, S. 20. 
2) Verfasser einer Stadtchronik. 
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wicklungen nicht aufgehort hat, da das kalkarme klare Wasser des 
Queisses, der vom hohen Iserkamm herabfiiesst, zum Bleichen einlud und 
der Boden noch Flachsbau zuliess. Das ist wichtig weil man noch heute keine 
Weberei und Spinnerei aus dem Boden stampfen kann, sondern auf einen 
Stamm gelefRter Weber angewiesen ist, zu deren Heranbildung auch 
noch heute eine Frist von 10 Jahren erforderlich ist. 

Der Begriinder des iiltesten niederschlesischen Leinenexporthandels war 
Mattheus Roth. Er war Luge und den Chronis ten der Gegend noch mit 
Namen bekannt. Aubin meint zu unrecht, dass bei ibm - wie bei dem 
Schustergesellen Joachim Gyrnth I), der in Hirschberg die Schleierweberei 
aus den Niederlanden eingefiihrt haben solI, (das Datum ist nicht eindeutig 
uberliefert: 1470 oder 1570) - die typischen, meist sehr unzuverliissigen 
Volksuberlieferungen vorliegen, welche immer die entscheidenden Fort
schritte an bestimmte Namen zu knupfen belieben. Er unterschiitzt Roth's 
Bedeutung, die wie die neuesten Quellen im Ratsarchiv zeigen, weit tiber 
Greiffenberg hinausragt und fUr die Geschichte des ganzen schlesischen, ja 
niederHindischen Handels beachtenswert ist. Sein Leben Hisst sich auf Grund 
der Notizen des Greiffenberger Stadtpfarrers und Chronisten Wolfgang 
Silber und seiner Predigten, sowie anhand von Roths alter gedruckter 
Leichenpredigt aus dem Jahr 1614, die sich in mehreren Exemplaren erhalten 
hat und der "Acta wegen niederliindischen Kaufleute contra den hiesigen 
Rat wegen 3 Fass weggenommenen Garns und des letzten contra Herrn 
Mathes Rothen und Jeremias Scholtzen in puncto der Schadlosbotschaft 
wegen dieses Garnes de annis 1611-1614 vol. II" deutlich verfolgen 2). Denn 
wenn auch das letztgenannte Aktenbtindel 1945 vernichtet wurde, hat sich 
doch.das zweite Blatt, das der Schlussel zu den "Acta Publica Silesiae" ist, 
im Original erhalten (Beilage no. 4) und die wichtigsten Stucke liegen 
noch in handgeschriebenen Kopien der Verfasserin vor. 

Mathaeus Roth stammt aus Friedersdorf a. Queiss, einem Dorf an 
dem uralten wichtigen Handelsweg Liegnitz-Gorlitz, der eine halbe Stunde 
von Greiffenberg entfernt liegt. Friedersdorf hat immer Fuhrleute gehabt 
wegen dieser Lage an der alten Verkehrsstrasse, und es ist moglich, dass 
Roths Eltern Martin und Anna Meusel ein solches Geschaft gehabt haben. 
Sie werden als fromme Biederleute bezeichnet, ein Ehrentitel, der sowohl 
Adeligen wie Bfugern beigelegt wird. Mathaeus soU urn 1524 geboren sein, 
genau wusste er das Jahr nich anzugeben. Er rechnete, wie andere alte Leute 
in der Stadt nach den Heuschrecken. Ais diese 1542 die Landschaft heim
suchten, sei er bereits ein erwachsener Jtingling gewesen, der zu Rosse 
rei ten konnte, pflegte er zu erziihlen, wenn er uber sein Leben nachgesonnen 
habe und darnach gefragt worden sei. Seine Jugend faUt in eine sehr gluck
liche Epoche der Gegend, in die Regierungszeit des Landeshauptmanns und 

1) Ein Hans Girnt begegnet 1617 am 21.11. noch in der altesten Greiffenberger 
Biirgermatrikel. 

2) Das Aktenbiindel umfasste 130 einzelne Stucke Sign. B. VI, VI 19. Stck. II. 
Die Niederlander werden aIle in Stuck II zitiert in einem Originalbrief des Jacob 
Doehn von Haarlem vom 6. Sept. 1611 (Beilage no. 5). 



DER SCHLESISCHE GARN- UNO LEINENHANDEL MIT HOLLAND 197 

Ritters Ulrich Schaffgotsch und dessen Sohn Johann, eines Anhangers 
Kaspar von Schwenckfelds. Er ist in evangelischer Zeit aufgewachsen, 
humanistische Bildung hat er nicht besessen. Wahrscheinlich hat er die 
"Teutsche Schule" in Greiffenberg besucht. Als er ein wenig erwachsen, wird 
er zu guten Leuten gegeben und bewahrt sich in ihren Diensten als treu, 
fieissig, ehrlich und unverdrossen. "Weiln er daneben Gott herzlich an
gerufen, sich weder Miihe noch Reisen tauren lassen", heisst es in seinem 
Lebenslauf, "verspiirt er darinnen bald Gottes Segen und hat Gluck 
in allen seinen Unternehmungen". Auf seinen Fahrten durchs Reich 
bemerkt er bald, dass in manchen Gegenden Deutschlands liingst nicht 
soviel gesponnen und gewebt wird wie in seiner Heimat, aber viel mehr 
durch Fernabsatz verdient. "Obwohl er sonderlichen Anfang zum Handel 
nicht gehabt", - d.h. nach der Deutung von W. Meyer sonderliches 
Anfangskapital nicht besessen 1) -, wirft er sich mit 31 Jahren nach 
seiner Verheiratung mit einer Greiffenbergerin Eva Flegel oder Fliegel, 
Tochter des Baders Franz FlegeI 2), auf den Leinenexport. Das Jahr 
1555 wird allgemein genannt, also das Jahr, bevor Ferdinand I. in Schlesien 
den neuen Grenzzoll proklamierte, der die schlesischen Gemuter, besonders 
den Breslauer Rat in grosse Aufregung versetzte und jahrelange Wirtschafts
kampfe heraufbeschwor, 10 Jahre nach dem Vertrag der Landstande und 
Stande von Jauer, auf Grund dessen auf den Dorfern innerhalb der Bann
meile der Stadte des Fiirstentums Spinner und Weber zugelassen wurden, 
also ein halbes Jahrhundert vor dem Rudolfinum fiir die Grafschaft Glatz. 
Wahrscheinlich hat Roth das Wagnis erst nach einigen Proben unternommen 
und mit seiner anderen Fracht, wahrscheinlich Zinn oder Eisen, verhandelt. 
Ein Beispiel, dass diese Verbindung von Eisen und Leinenexport damals 
in der Gegend vorkam, berichtet Aubin aus den Jahren 1538/39. Da be
gegnet ein Hirschberger in Grimma in Sachsen mit Eisenwerk und drei 
Ballen Leinwand fiir Leipzig. "Da das Eisen", sagt Aubin, "ohne Zweifel 
aus Schrniedeberg stammte, kam gewiss auch die zugeladene Leinwand 
aus dem Hirschberger Kessel". Wahrscheinlich hat Mathaeus seine Lein
wand zunachst nicht als Greilfenbergische, sondern als Jauersche verkauft, 
(urn Konkurrenten und andere Aufkaufer von Leinwand fern zu halten), 
was ja auch nicbt gelogen war, da Greiffenberg im Jauerscben Fursten
tum lag. Das wiirde die fUr Aubin so ratselhafte Geschichte erklaren, 
dass z.B. 1554 der oberste Burggraf von Prag in Jauer vier Dutzend Ser
vietten und vier lange Hand- und Tischrucher schoner und guter Gattung, 
wie sie dort zu haben sein sollten, bestellt. Rat und Leinwebermeister aber 
antworten, dass man Derartiges in Jauer gar nicht herstellen konne, da die 
Meister arm seien, kein gehoriges Gewerke dazu hatten und nur gemeine 
Arbeit in der Stadt und auf dem Lande, also Lohnwerk verrichteten. 

Diese Antwort ist ein Beweis, dass als Weberstadt Greiffenberg zeit
lich alter als Jauer sein muss. Durch seine Ehe hat Mathaeus vielleicht 

1) s. H. Aubin, "Die Anfiinge der grossen schlesischen Leinweberei und Handlung 
S. 35 If. u. S. 142. Vierteljahrschr. f. Sozial. u. Wirtschaftsgesch. 1942. 

2) Sie starb am 9. 1 . 1603. 
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ein kleines Kapital an Geld und Leinwand erworben. Seine Frau ist durch 
ihre Schwester Anna Schwagerin des Biirgermeisters Melchior Schwenck
felt, dessen Sohn Caspar, ein Lieblingsschiiler des beriihmten Naturforschers 
und Arztes Bauhin in Basel, dem Vater und Roth als Onkel die ersten Friichte 
seines Fleisses, die Doktorthesen "De Melancholia" widmet,die sich noch 
in der Universitatsbibliothek daselbst befinden. Das spricht dafiir, dass 
Roth wohl kein "homo novus" gewesen, wenn er auch keine gelehrte Bildung 
besass. Dafiir haben sein Sohn, seine Enkel und Enkelinnen die hochsten 
Ehrenstellungen errungen, die Biirgerlichen damals zuteil werden konnten. 

Mathaeus kauft in diesen Jahren regelmassig den Spinnem und Webem 
ihre Erzeugnisse ab und verfrachtet sie nach Breslau, Leipzig, Frankfurt 
a. M., Augsburg und Koln. 1568 halt er selbst Leipziger Leinenweber 
nachweislich in Arbeit, tritt auch als Garnhandler zur selben Zeit dort 
aufl). Eiseme Gesundheit, stahlharter Wille, ein gutes Gedachtnis und 
durchdringender Verstand unterstiitzen ibn bei allen seinen Untemehmun
gen. Bald treibt er eine Handlung, die sich auf "viel Tausend" erstreckt. 
Der Umgang mit dem Ade1 der Nachbarschaft, der auf seinen Giitem und 
Dorfem Gam und Leinwand erzeugt und verkauft, mit den hohen Beamten 
der Reichsstadte, sowie die Laufbahn seines Sohnes und der strebsamen 
Jugend seiner Sippe scharf en ibm den Blick fiir die Zeitereignisse, besonders 
die wirtschaftspolitischen, ohne jedoch die Strenge und Rauheit seines 
Wesens zu rnildem. Die Leichenpredigt verschweigt nicht, dass er von dem 
gemeinen Mann gescheut worden sei, besonders von seinen Arbeitem und 
Angestellten und all denen, die ihm sonst zur Hand gegangen, weil er 
all seine Sachen fieissig und ordentlich bestellt haben wollte. Wahrschein
lich war er auch hart und geizig, denn seine Stiftungen sind im Verhaltnis 
zu seinem Handel gering. Der Lebenslauf umschreibt das euphemistisch 
und lobt, dass er kein hochfahrender Mann, "kein vertulicher Verzehrer ge
wesen, noch einer, der sein Vermogen an ubrige 2) Pracht und Hoffart 
gelegt", "Vir numrnis et auctoritate valens", wie es im Kirchenbuch 
bei seiner Todeseintragung heisst. 

Sein beriihmter Neffe Schwenckfe1t 3), der erst wie sein Sohn in Leipzig stu
diert, dann aber ins Weite nach Genf strebt, scheint von ihm nicht viel Hilfe 
empfangen zu haben. Wir wissen, dass er nach Leipzig aus Geldmangel 
im Elsass bei einem Arzt famulierte, dann auf der Fahrt nach Genf aller 
Mittel entblosst zusammenbrach und sich nach Basel schleppte, wo Bauhin 
sich des Kranken verzweifelten jungen Menschen annahm, korperlich und 
seelisch ihn betreute und als Lieblingsschiiler unterwies. 

25 Jahre handelt Mathaeus Roth ungestort, 25 Jahre lang iiberschiittet 
ibn Fortuna mit den mannigfaltigen Gaben ihres Fiillhoms. Ungeahnt 
bliiht der Handel in ganz Niederschlesien auf 1570 schreibt der Glogauer 
Arzt und Philosoph Joachim Curaeus in seinen "Annalen des schlesischen 
Volkes": "Magna ubique est multitudo opificum, conficiuntur panni 

1) S. H. Aubin, a.a.O. S. 135. 2) Dberfliissige. 
3) S. war Kryptocalvinist, Roth Lutheraner und Gegner der Kryptocalvinisten 

wie die Stadtobrigkeit ab 1592. 
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maxima in copia. Magna sunt mercimonia ex lino quod tractatur a foeminis 
nobilibus et aliis. Ideo pecunia in hanc regionem importatur ex precio 
pannorum, lini, ex rubia tinctorumquae ad Vratislaviam colitur et ex ferro" 1). 
Noch deutlicher wird die Entwicklung des schlesischen Leinengewerbes dieser 
Jahre aus den von Aubin zitierten "Klagen der von dem neu aufgetauchten 
Wettbewerber betroffenen iilteren Weberorte". Sachsen fiihlte sich von 
ibm geradezu iiberfaJIen. 1566 wird aus Mittweida mit einem Seitenhieb 
auf die nachliissige Arbeit und Schau der dortigen Zunft geschrieben, dass 
nun alles Geld in die Schlesigen ginge, am vergangenen Michaelismarkt 
(zu Leipzig) seien in die 13 000 fl. hineingeschickt worden; 1567 beklagen 
sich die Chemnitzer Meister heftig, "dass die Schlesiger sie mit ihren Waren, 
welche doch nicht recht an der Breite und damit auch die Leute vervor
teilen, uff den Hauptmiirkten (zu Leipzig und Naumburg a.d. Saale) 
bedrangen und aIle Winkel vollpacken". 1568 stimmen die Weberziinfte von 
Pima und Oederan in dieses Lied ein. In Leipzig und Naumburg und anderen 
Orten diirften die Schlesier drei Tage vor den Landeseingesessenen auflegen 
und in allen Gassen und Hausem offentlich Markt halten, die Einheimi
schen aber nur in den Kaufhiiusem. In Halle a.d. Saale hatten sie "iiber die 
ganze Zeit eine Niederlage und aIle Winkel und Locher mit ihren Giitem 
vollstecken". Ganz besonders mache sich ihr Wettbewerb auch in Bohmen 
bemerkbar, wo friiher die Sachsen ihre besten Jahrmiirkte gehabt hiitten 2). 

Neben Mathaeus Roth finden sich einige Glieder der mit ihm verwandten 
Sippen im Leipziger Messkatalog dieser Zeit angefiihrt. Es sind folgende 
Exporteure: 

Bartholomaeus Herfart und sein Bruder Tobias, 
Melchior I, Balthasar und Hans Steudner, der Sohn des Erstgenannten, 
Melchior Schwenckfelt, 
Hans Seiffert und 
Hans Roder, Rader oder Roeder. 
Die Verwandtschaft Rothes mit den Scholz, den Steudners, den Herfarts 

und Seifferts kommt durch die Ehe seiner Tochter Sarah zustande, die 18-
jiihrig mit Johann, dem Sohne des Simon Gebhard ScuJtetus oder Scholz ver
heiratet wird. Ober aIle genannten Kaufleute gibt das iilteste Kirchenbuch in 
Greiffenberg, das Wolfgang Silber 1590 begonnen hat, Auskunft. Auch die 
alten Kaufbticher enthalten einige Notizen tiber sie. 

Es ist deshalb auf ihre Familiengeschichte naher einzugehen, weil Aubin 
in seiner Arbeit behauptet, nicht die Oberschicht der alten Handler, der 
ererbte Handelsstand, sondem die kleinen Handler und "homines novi", die 
Hausierer seien es gewesen, die den ersten Leinenhandel begriindet hiitten. 
1m Gegenteil sind aber aIle miteinander verwandt und aus guten alten 
Geschlecht. Jahrhunderte hindurch haben sie in der Stadt gewohnt, ja die 
Steudner'schen Nachkommen zum Teil bis zur Invasion 1945 in denselben 
alten Hausem, umgeben von dem Hausrat und den Schatzen der Ahmm. 

1) H. Rattel iibersetzt (1585): "Es ist auch darinn ein Leinwandhandel, desscn 
sich beydes Edel und Unedel gebraucht. Dadurch wird viel [Geld] in diss Land 
gebracht fUr Tuch, Leinwat, Roete, (die man umb Bresslaw zeuget) und fUr Eysen". 

2) Siehe Aubin a.a.O. S. 136 und 157. 

• 
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Die interessanteste unter diesen Familien ist die der Herfart, die auf einen 
englischen Ahn zuriickgeht. May schreibt in seinem Nachlass, der jetzt ver
lorengegangen ist: "Eine Nachricht von dem allerersten Herfarth, der sich in 
unserer Gegend niedergelassen, besitze ich die also lautet: 1453. Thomas, ein 
Engelliinder, gebohren zu Herford im Engelland 1432, welches unter das 
Bischoftum Canterbury gehoeret, kam nach Greiffenberg in ScWesien am 
Queiss 1453, kaufte die Scholzerey zum GieshUbel an sich, ist gestorben 1493. 
Diesen Thomass nimmt unsere Herfordische Familie durchgiingig als ihren 
Stammvater an". Als 1808 der letzte dieses Geschlechts in Greiffenberg 
stirbt, bestiitigt das Niederwiesaer Sterberegister diese Nachricht. 1516 er
wirbt der Friedeberger Stadtschreiber Nicol Herfarth von Ulrich Schoff, 
Ritter auf dem Greiffenstein, ein SHick wastes Land. In Greiffenberg kommt 
1519 zum ersten Mal urkundlich Herfartscher Grundbesitz vor. Der erste 
dieses Namens Martin muss 1580 gestorben sein. Die Erbteilungsurkunde 
heute verloren, ergab, dass er ein reicher Mann gewesen sein muss, der viel 
in Boehmen handelte. Auffallend war die Zahl seiner silbernen Becher. 
Seine Kinder werden dort aile aufgezahlt: Hans, der Pastor, Tobias der 
Leinwandhandler, Albinus der Fleischer, Martha, Sara, Ursula und Anna. 
Beistand der Witwe ist Melchior Steudner, der Vormund der unmiindigen 
Kinder Matthaeus Roth. 

Die Witwe legiert, da sie vermogend ist, bei ihrem Tode 20 Taler der Kir
che und 20 Taler dem Hospital. Tobias Herfart sen(ior) ist der Erbauer des 
Hauses Nr. 4 auf der Siidseite des Marktes, das noch heute auf der grossen 
Tragsaule der Laube eine steineme Tafel mit dem Datum des Erbauungs
jahres 1593 und den Anfangsworten eines alten, damals sehr beliebten 
Kirchenliedes tragt. Die Herrarts werden aIle mit brennenden Kerzen bei 
der Leichenprozession beerdigt, was in der Gegend nur Adligen zuteil wird. 
Sie schreiben sich zu Beginn auch Harvardt, wenigstens in einer alten 
lateinischen Bibel, die Caspar, Sohn des Blasius aus Friedeberg, der 1591 
Pastor in Seidenberg war, der Laubener Bibliothek verehrte. Interssant ist, 
dass Martha, die Schwester des Bartholomaeus, Michael Heen, einen 
Niederlander in Loewenberg heiratet, ihre Tochter Regina den Gewand
schneider Johann Albrecht Hagel, den Sohn des Niederliinders, wie schon 
gesagt wurde. 

Die Genealogie der Steudtner hat Eugen Richard Schoeppenberg im 3.Bd. 
des "Deutschen Geschlechterbuchs" 1894 bearbeitet. ,,1533", schreibt W. 
Silber in seinem "Memoriale": "Montag p. purificationem Mariae hat Herr 
Melchior Steudner der Aelter und erste dieses Namens des alten Simon 
Gebhard oder Scholzen Tochter [Barbara] geheirat, daher die zwei vorneh
men Geschlecht der Scholzen und Steudner, desgleichen der Herfarte und 
Seiferte in Greiffenberg entstanden". Dieser letzte dunkle Satz ist dahin zu 
verstehen, dass Simon Gebhard durch seine drei Tochter und seinen Sohn 
Stammvater dieser genannten Hauser wird, wenigstens lasst die Genealogie 
der Sara Lange, geb. Seifert eine solche Deutung zu, ebenso die Herfartsche; 
heisst es doch 1623 in Sara's Lebenslauf, dass ihr Grossvater, der Leinen
kaufherr Hans Seifert, eine Tochter des Simon Gebhard, Anna mit Namen, 



Fig. J. Arkadengang des alten Leinwandhauses in Liebenthal, Schlesien. 

Fig. 2. Liebenthal, Blick durch die Lauben auf den Marktplatz mit der Maternussaule 
und dem alten Leinwandhaus. 



Fig. 3. Die Laubenhauser der Leinwandhandler am Markt in Greiffenberg. 

Fig. 4. Frachtwagen zum Garn- und Leinwandtransport. 
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geheiratet habe, ebenso wie am 10.5. 1567 im Greiffenberger Kaufbuch 
von 1555 Martin Herfard sen. als Gatte der Ursula Scholz bezeichnet wird. 
Melchior Steudner wird in den Jahren 1549-79 mehrfach als regierender 
Burgermeister erwiihnt. 1578 stiftet er eine neue Kanzel in die Pfarrkirche, 
auf der am 19.3. dieses Jahres die erste Leichenpredigt fiir seinem Sohn, 
M. Caspar Steudner gehalten wird. Der Ursprung des Gesehleehts ist nicht 
eindeutigerhellt. Sachsen scheint am wahrscheinlichsten als Ursprungsland1). 

Hans Steudner, dessen Name noch eine alte Zinnkufe der Greiffenberger 
Biickerinnung trug, verheiratet seine Tochter Elisabeth mit dem schon 
genannten Physicus und beriihmten Naturforscher Caspar Schwenckfelt. 

Hans Reder, der bereits 1552 dem Leipziger Rat einen Ballen Leinwand in 
Verwahrung gibt, also vor Matthaeus Roth im Messkatalog erscheint, 
stammt von einem Simon Reder ab, der schon 1486 in einem alten Kauf
vertrag als Biirgermeister erwiihnt wird. In der Burgermeisterliste von May 
begegnet dieser 1495, 1500 und 1501. Hansens Bruder ist der "Mercator" 
Adam Reder, der 1595 auf der Laubaner Gasse wohnt und 78 Jahre alt 
am 11. Sept. 1632 stirbt. Er hat neben vielen Tochtern 5 Sohne, darunter 
den Mercator Georg auf der Kirchgasse, geb. am 29. Okt. 1599. 

An die Musikliebe jener Kaufieute erinnert noch eine Stelle des "Encomion 
Musices" einer gedruckten Hoehzeitspredigt, die Silber 1616 seinem Kantor 
Johann Scheffler gehalten hat, die wichtigste Quelle fiir die Kenntnis des 
Musiklebens der Stadt und ihrer Umgebung, das damals auf einer unge
wohnliehen Hohe gestanden haben muss. Dort heisst es niimlich: "Man 
findet auch noch bei uns, Gottlob, Biirger, (eine mit Tinte geschriebene 
Randglosse "A.R." hatte sich im Exemplar des Ratsarehivs erhalten), denen 
Gott vier oder mehr Soehne beseheret, welche sie aIle so lange zur Schulen 
gehalten, das sie nieht alleine zu Chor in die Kirchen Adjuvanten geben. 
sondern auch privatim untereinander selbst, wenn sie zusammenkommen, ihr 
Quattuor und Quinque in Figural auch olme andere HUlfe dahin singen 
und ihre musicam richtig haben koennen". Ebenso sagt der Verfasser an 
einer anderen Stelle dieser Predigt. dass ein ibm befreundeter Pfarrer der 
Nachbarschaft (L.H. steht wieder am Rande, wahrseheinlich Lauren
tius Hartranfft im Bunzlauischen Ottendorf) seine fiinf Tochter in figural 
also abgerichtet dass er mit ihnen zu Hause in seinem Hauskirchlein naeh 
Tische und sonsten pro occasione Gott zu Lob ein Quattuor oder Quinque 
singen koennen, dass es mit Lust zu sehen und zu horen gewesen". 

Georg Reder falliert 1629. Deshalb wird er, wie ublich, 1630 bei der 
Ratswahl ubergangen. 

Auch Bartholomaeus Seiffert ist bei seinem Tode 1608 ubersehuldet. Sein 
Vater Johann (t 18 Juli 1581) war bereits Ratsherr gewesen und hatte in 
erster Ehe eine Toehter des Mathes Eckardt geheiratet der aus einer der 
altesten Ratsfamilien stammte. Seine dritte Frau, Hedwig, stammte aus 
Friedeberg und war eine Tochter des Burgermeisters Antonius Wolckstein, 
von dem wir das kostbare Verzeichnis der Einkiinfte des Friedeberger Rates 

1) Nach dem Schlesischen Namensbuch von Hans Bahlow so11 der Name slavi
lichen Ursprungs sein. 
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besitzen. Seifferts Haus am Ringe zwischen Caspar und Tobias Steudners 
Hausern gelegen, wird mit ailem was er sonst im Stadtrecht gehabt, seinen 
Glaubigern iiberlassen. 

Mathaeus Roths Sippe lasst auch die Gedanken an Hausierer nicht 
aufkommen. 

Diese Ausfiihrungen iiber die ersten Greiffenberger Leinenhiindler 
sollten zeigen, dass die These Aubins nicht stimmt, wenn er sagt: nicht 
die alten Kaufleute seien es gewesen, die sich als erste und am nachdriick
lichsten auf den Fernvertrieb der Leinwand warfen; "homines novi" 
hatten diese Gelegenheit zu unerwartetem Geschaft zuerst ergriffen. 

Bis 1500 beherrschen die einheimischen Isergebirgshandler ungestort 
den Aufkauf und Export, an der Spitze Matthaeus Roth. Die Stadtherr
schaft geht auf aile seine Plane ein und unterstiitzt sie. Schon 1545 muss 
die Stadtbleiche errichtet worden sein, denn in einem Schreiben der Ratsherrn 
an den Stadtherrn Hans Ulrich Schaffgotsch II yom 19. Okt. 1629 heisst 
es, dass die Stadt yor undenklichen Zeiten schon ihre Leinwand auf der 
Gemeinbleiche ausgelegt habe. 

1m "Formel- und Privilegienbuch" der Stadt, das 1945 ebenfalls unter
ging, hiess es aber unter der Rubrik: "Gravamina et Novationes, so bey 
der Stadt yorgegangen", dass die Bleiche 1629 iiber 80 Jahre lang yon der 
Stadt besessen worden sei. Man kommt dann fiir die Anlage derse:b~n auf 
die Zeit urn 1545, was sehr einleuchtend ist wenn man an den schon er
wahnten Vertrag der Landstande von Jauer 1545 denkt. Die Greiffenberger 
Bleichen sind also alter als die Haarlemer, die nach 1577 entstanden sind. 
1555 erneuert Johann Schaffgotsch den alten Vertrag wegen des Ufer
rechts, den nach der Stadtchronik yon J. G. Luge die Herrschaft Greif
fenstein bereits 1411 mit der Herrschaft Tschocha im benachbarten bohmi
schen Queisstal abgeschlossen hatte. Dadurch ist es moglich, das Holz 
yon den Waldungen der Iser in der Flosszeit bis zu dieser Burg auf dem 
Queiss herabzubefordern, von da zu axen, d.h. mit dem Wagen nach 
Greiffenberg abzufiihren. Auf diese Weise konnen die Bleichen von Friede
berg, Greiffenberg und den umliegenden Dorfern mit Holz versorgt werden, 
ohne die Waldungen im Erbfiirstentum Jauer anzutasten. Das Queisstal 
untersteht direkt der Krone Bohmen und beginnt unmittelbar yor den 
Toren Greiffenbergs. Greiffenberg ist sein ostlichster Punkt, Marklissa der 
westlichste, aber Greiffenberg gehort noch zu Schlesien, zu Jauer, das 
seit Wenzel, Karls IV. Sohn mit der Krone Bohmen verbunden ist. Das 
Queisstal, das die Gestalt eines gleichseitigen Dreiecks hat, dessen Grund
linie die Strecke Greiffenberg-Marklissa, dessen Spitze die Tafelfichte bildet, 
liegt zwischen Schlesien, Lausitz, und Nordb6hmen. 

1572 am 25.9 konfirmiert Johann auch die Greiffenberger neuerrich
tete 1) Leinweberzeche, die nach Breslauer Vorbild eingerichtet ist, aber 

1) 1556 war es infolge eines Streites zwischen dern Rat der Stadt Jauer und den 
beiden Zechen der Fleischer und Backer zurn Verbot aller Innungen irn Fiirstenturn 
gekommen. 
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ein altes Privileg respektiert, dass jeder Greitfenberger Biirger ohne einer 
Zunft anzugehoren Leinwand herstellen und verkaufen darf, was fUr die 
Richtigkeit der Klober'schen These spricht, dass Karl IV. oder seine Sohne 
hier in dieser Gegend niederlandische Weber und Spinner angesiedelt haben. 
Das gleiche Privileg besass, soweit wir wissen, nur noch Gross-Wartenberg, 
aber die Geschichte desselben ist ebenso dunkel wie die des Greiffenberger. 

1570 wird Roth in den Ratsstuhl berufen, den er 40 Jahre innehat. Acht 
mal verricht er das Amt des regierenden Burgermeisters, 1577 das erste 
Mal. 1582 wird unter seinem Vorsitz Freitag vor Gregorius im Beisein 
des Melchior Steudner sen., des Stadtrichters und des Stadtschreibers der 
Vertrag mit der Erbherrschaft und der Leinweberzeche, die mit acht Meis
tern vertreten ist, wegen der Zinsweben abgeschlossen, zu aller Zufrie
denheit, da die Herrschaft milde und gutig die Grenzen des Tragbaren 
nicht uberschreitet. 

Fiir den wachsenden Wohlstand der BevOlkerung spricht, dass die Stadt, 
die 1603 vollig ausgebrannt und zerstort ist, bereits 1609 von Burger
und Grundherrschaft schoner und stattlicher wieder aufgebaut ist. Da
mals arbeiten 100 Meister mit ihren Gesellen taglich von frUb bis spat 
an ihren WebstUhlen, urn die grossen Lieferungen an Leinwand herzustellen, 
die in den Hausern der Kaufleute aufgespeichert und von da aus nach 
Nurnberg verfrachtet werden, nachdem die besten Weben vorher auf den 
Uferwiesen des Queisses gebleicht worden sind, dessen klares weiches 
Wasser sich zum Bleichen besonders gut eignet. Die schlechtesten Sorten 
werden in Greiffenberg, in Lauban oder Nurnberg gefarbt und zugerichtet, 
ehe sie von dort auf die Messen und Markte Deutschlands, besonders nach 
Bozen, oder direkt dem Welthandel uber Genua, Venedig, Spanien und 
Portugal zugefUhrt werden. 

In jeder Stunde am Tage sieht man berittene Boten aus Schlesien, Bohmen, 
der Lausitz und weiter von den grossen Handelszentralen her mit Bestel
lungen, Anfragen und Briefen aller Art vor den Schreibstuben der Kauf
leute halten. Tag und Nacht kommen und gehen auf der Hohen Strasse oder 
von Nurnberg-Zittau her die mit Garn- und Rothefassern, Leinwandkisten 
und Ballen vollbepackten Frachtwagen und Karren mit zwei, vier oder 
sechs starken Pferden bespannt, deren rotgefiittertes Geschirr und Messing 
Zierat in der Sonne blitzen und leuchten. 

Besonders gern sieht man sie in Greiffenberg kommen, denn sie bringen 
den Burgern und Edelleuten der U mgegend oft heissbegehrte niederlandische, 
franzosische, englische und suddeutsche Ware mit, "Nurnberger Kra m" , 
schone Stoffe aus Samt, Atlas und Seide, Hute und modernen Putz aller 
Art, Wein und Gewiirz, Konfekt, Bucher und Mabel, Fische und edle Tiere 
oder was sonst noch bestellt worden ist. 
Damals hat die Stadt Nurnberger Hausrat, niederlandische Kunstgegen
stande, kurz die wissenschaftliche Bildung und Kulturguter des Westens 
unmittelbar aus erste Hand importiert. 
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n. DIE GREIFFENBERGER LEINENHANDLER 1M KAMPF MIT AUSWARTIGER 

KONKURRENZ. 

Einen weiteren Schritt in der Entwicklung Greiffenbergs zur Leinen
stadt bedeutet es, dass urn das Jahr 1575 auswiirtige Grosskaufleute wie 
Nicolaus Volkmar aus Leipzig, Ulrich Heugel und Bartholomaus Viatis 
aus Nfunberg personlich nach Greiffenberg und ins benachbarte Queistal 
kommen, urn nicht mit einzelnen Webmeistem, sondem mit den Ziinften 
feste Lieferungsvertrage abzuschliessen, deren Durchfiihrung allen ihren 
Mitgliedem fiir lange Dauer reichlichen Unterhalt sichert und sie aller 
Sorgen hinsichtlich des Absatzes und der Beschaffung des Rohmaterials 
iiberhebt. Die Zeitgenossen haben sofort erkannt, welche Bedeutung diese 
Handelsverbindungen fiir die Stadt haben wiirden, vor aHem die mit 
Viatis, dem damals kapitalkraftigsten Untemehmen auf dem Gebiet des 
ostdeutschen Leinenhandels, das zu Beginn des 17. Jahrhunderts grosse 
Teile des Leinengebietes in der Oberlausitz, Nord- und Ostb6hmens sowie 
Schlesiens beherrschen sollte und ausser den vielen Spinnem und Spinnerin
nen' die die Garnnachfrage zu befriedigen hatten, rund ·2.000 Zechen
meister und GeseHen beschaftigte 1). 

1590komrnen auch die Hollander, die bis dahin in Leipzig und Naumburg 
an der Saale den Greiffenbergem die Leinwand zu den von ihnen festge
setzten Preisen abgekauft haben, ins Land und lassen sich in der benach
barten kleinen Klosterstadt Liebenthal nieder. Ihre Namen sind erhalten 
geblieben 2) . Es waren Jacob Dohn 3) von Haarlem und seine Consorten: 
Peter Dohnen und Isaak von der Hoefel 4) in Amsterdam, Abraham 
Flemming 5) und Abraham Fuchs von Haarlem. 

Wahrscheinlich finden sich auch damals schon die englischen Handler 
ein, die 1616 ihren Genossen Thomas Cheswright aus London in Greiffen
berg beerdigen und denen Wolfgang Silber seine gedruckte Leichenpre
digtwidmet. Es sind Hurnfrid Tomkins, Thomas Johnson, Jacobus Hawley, 

1) Vgl. A. Kunze: "Die nordbohmisch sachsische Leinwand und der niirnberger 
Grosshandel", Reichenberg 1926 VerI. Gebr. Stiegel; A. Kunze: "Leinener
zeugung und Leinenabsatz im ostlichen Mittel-deutschland zur Zeit der Zunft
kaufe". 1940. Dort befindet sich auch vie! Material iiber die Greilfenberger Leinen
kaufleute z.B. Anhang I S. 348 If. S. 352 If. 

2) Siehe Beilage no. 5. 
8) Wahrscheinlich: Jacob Theunisz, oder Thoenisz. 
4) Wahrscheinlich der Amsterdamer Kaufmann Isaac van Heuvel, geb. zu Weert 

1569. Bis 1593 wohnt er zu Emmerich; in selbem Jahre heiratet er in Amsterdam 
Niesgen Willemsdr. Kuyper, geb. 1573. Nach seinem Heirat lasst er sich als Kauf
mann in Amsterdam nieder. Er war Diakon der "Nederd. Ger. Kerk". Er starb in 
September 1612. - Sein Sohn Nicolaas van Heuvel (1606-1646), verheiratet m. 
Eva Roch, war ein angesehener Kaufmann in Amsterdam. Ober 11 Monate des 
Jahres 1645 verrechnete er mit der Wechselbank f. 534.000. Er wohnte am Heeren
gracht gegeniiber Korsjessteeg in einem Hause genannt "de drie Heuvelen (friiher 
"de drie Putgens"). Joh. Elias, Vroedschap van Amsterdam II S. 587. 

5) Abraham Vlemingh war ein angesehener Leinenkaufmann zu Haarlem. Er 
wird dreimal erwahnt in Gildenarchiv 284 (Gemeente Archief Haarlem), zweimal 
undatiert, zuletzt 1652. Als Witwer von .... van Goch heiratet er am 16en Februar 
1632 Lijntgen Jans "jonge dochter van Haarlem". 
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Samuel Seymer und Nathanael Jackson. Auch wird 1611 ein Thomas 
Keytling aus London als Pate von Jeremias Scholzens Kind genannt 1), 
ferner im iiltesten Kircheninventar ein Franziskus Garriers(?) 2) sowie 
Wilhelm Ballydin, der als Engliinder in Freiburg in Meissen ansiissig 
war, in den Aufzeichnungen des Senators Ehrius 3). Auch der Niederlander 
Henrikus Kohler wird erwiihnt. 
,,1599", schreibt Wolfgang Silber ,,,ist Greiffenberg beriihrnt gewesen von 
wegen der guten Wahr an Leinwand, so da gemachet und wegen der Hand
lung, so sie weit und ferne auch mit frembden nationibus gepflogen und 
getrieben. Der weitberillunte Kaufherr und vornehme Handelsmann Herr 
Bartholomaeus Viatis von Niirnberg hat allhier seine factores und das E. 
Handwergk der Leinenweber und Ziichner mit gnedigem Consens der 
Erbherrschaft I. Gn. nu uber die zwantzig Jahr hero dieses Ortes continue 
verleget, dadurch er sampt seinem Eydam Herrn Martin Pellern in Niirn
bergk die Handlung bis dato a1lhier gliickselig und staatlich befoerdert. 
Dazu Gott allerseits seinen Segen mit Gnaden ferner reichlich und 
mildiglich gebe" 4). Vielleicht kommt aber in diesen Worten Wolfgang 
Silbers nicht recht der tiitige Anteil zum Ausdruck den die Schaffgotsche 
Familie an dieser Weiterentwicklung gehabt hat. Von der Herrschaft 
und den Biirgern werden die fremden Giiste mit Freuden begriisst und 
wieder legt das Kirchenbuch von den guten Beziehungen zwischen den 
Faktoren der Handlung Via tis und Peller und den Bewohnern der Stadt 
Zeugnis abo In den Aufzeichnungen des Senators Ehrius im Ratsarchiv 
werden besonders zwei soIche Angestellte genannt: Sebastian Eber und 
George Gosswein. Der letztere kornrnt im iiltesten Taufregister als Pate 
von Greiffenberger Biirgerkindern vor. Urn 1600 miissen die Verlags
beziehungen zu Ulrich Heugel abgebrochen sein, denn Wolfgang Silber be
richtet, dass er dem Hospital und dem Handwerk der Leinenweber 100 Taler 
gutwillig legiert habe weil er sie eine zeitlang verlegt und sie ihn mit ihrer 
Arbeit treulich gefordert hiitten. Dagegen festigen sie sich noch bedeutend 
mit Viatis und Peller, trotz aller verzweifelten Bemiihungen des altern den 
Mathaeus Roth, die oberdeutschen und niederliindisch-englischen Konkur
renten , die sich wie eine Meute auf sein Produktionsgebiet stiirzen und ihm 
den Hals zuschniirren wollen, abzuschiitteln. 

Dber seine Gegenmassnahmen im Kampf urn seine bis dahin so unerschiit
terte Monopolstellung, den er mit seinem neuen Kompagnon Jeremias 
Scholz, wahrscheinlich einem Bruder seines Schwiegersohns Johann, im 
Gegensatz zu den iibrigen Greiffenberger Kaufleuten allein durchfechten 
muss, erfahren wir aus den Akten des Greiffenberger Ratsarchivs 5), dass 
er 1593 versucht haben muss, einen Konzern der einheimischen schlesischen 

1) Original Peter Paul Archiv Liegnitz 1616. Dber den Englander Jackson vgI. 
auch G. Fischer. a.a.O. S. 289. 

2) Altestes Taufregister. 
3) Altestes Kircheninventar angefertigt von Wolfgang Silber V S. 203. 
4) Memoriale S. 756. 
6) S. NiederHinder Prozessakten, Stuck 55. 
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Grosskaufieute unter dem Namen der "Kauf- und Handelsleute im Herzog
tum Ober- und Niederschlesien" zu grunden, der die Aufgabe hat die 
auslandische Konkurrenz zu bekampfen und auszuschalten. Heisst es doch 
in der Urteilsfrage des Greiffenberger Rates an die Wittenberger Juristen
fakultiit yom 27. Okt. 1614: "Es haben zweene der unsrigen Btirger und 
Handelsleute mit andem benachbarten Kaufleuten sich vereinigt, weil sie 
von auslandischen Nationen in ihren Handlungen allhier sehr viel Eintrag, 
Furgrief (Vorgriff) und Hinderungen befunden 1)". Der Prokurator dieser 
Genossenschaft ist Petrus Bemeck, Advokat des koninglichen und Stadt
gerichts zu Lowenberg, der in einem Brief des Matthaus Roth und Jeremias 
Scholz yom 25.12.1608 als "Gevollmechtigter Anwalt der ganzen Kaufmann
schaft in Schlesien" bezeichnet wird. 

Am 20.8 .1599 horen wir weiter, dass dieser Verband unter diesem Namen 
ein Patent gegen die ausliindischen und eingesessenen Handelsleute betreffs 
des Einkaufs der Landwaren: Gam, Leinwand, Rothe, Wachs, Wolle u.s.w. 
ausgebracht hat, woriiber sich die Ftirsten und Stan de am 29. Febr. 1600 
bei gehaltenem Ftirstentag hochlich beschweren 2). Jene Waaren seien die 
einzigen Produkte Schlesiens, die ins Ausland gingen. Die neuen Patente 
driickten - indem sie die Konkurrenz ausschlossen - die Preise und 
schiidigten so die Einkommen des Landes. So erlangt das Patent keine 
Geltung. Unverdrossen richten aber nach Alfred Zimmermann 3) 1601 die 
Kauf- und Handelsleute im Herzogtum Ober- und Niederschlesien wiederum 
eine Eingabe an den Kaiser, worin sie urn energische Massnahmen gegen die 
Fremden bitten. Ohne Hilfe miissten Sie mit Weib und Kind zugrunde 
gehen. Sie wei sen daraufhin, "dass die Niederlander nicht allein den Kaiser 
in verschiedenen Zoll- und Steuersachen schadigten, sondem auch in 
Schlesien Mittel zur Fortfiihrung des Krieges gegen das Haus Oesterreich 
gewonnen. Es sei gewiss, dass sie nicht ein geringes Geld im Lande Schlesien 
durch ihre Betriigerei zu Continuirung des Kriegswesens erwiirben und zu 
Wege brachten, welche ihrem eigenen Ruhm nach sich wohl jahrlich auf 
etliche Tonnen Goldes erstrecke. Dazu triigen sie keine Steuem und ver
fiihrten schlesische Frauen und Madchen". Urn Gottes und der hochsten 
Gerechtigkeit willen erbitten sie ein Privileg, das die von den aus
landischen Kaufleuten und Faktoren auszufiihrenden Waren mit dem 
doppe1ten Zoll belegt; keinem Faktor gestattet, ausser wahrend eines 
Jahrmarkts, liinger als 5 Nachtlager in einem Ort zu sein, und keinem Aus
lander ftir langer als ein Jahr das Biirgerrecht zusteht, wenn er sich nicht 
etwa verheiratet oder Grund ankauft. Schenke man diesen Klagen kein 
Gehor, so sei bei der grossen taglich wachsenden Erbitterung gegen die Aus
landerein allgemeiner Aufruhr zu besorgen. 

Nach K. G. Kries 4) handelt es sich bei dieser Beschwerde der Kaufleute 

1) S. Anmerkung 5 S. 205. 
2) S. in Beilage no. 3 S. 250. 
3) A.a.O. S. 6 If. 
') Historiscbe Entwicklung der Steuerverfassung in Scblesien unter Teilnahme 

der allgemeinen Landtagsversammlungen. Ein Beitrag zur Geschicbte der scbles. 
Stande. 1842. S. 78 ff. 
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vom 14. Juni 1601 urn einen Protest gegen das Zollreformdekret RudolflI. 
vom Jahre 1600, in dem die Kaufleute zum ersten Mal ein verandertes 
Zoll-Prinzip fordem, namlich Schutzzoll. Nach der Inhaltsangabe von 
Kries erhob Konig Rudolfs Dekret einmal eine Verkaufssteuer im In
lande wie fruher von der Rothe, so nun auch von der Wolle. Der Ausfuhr
zoll wurde auf Ungam und Oesterreich ausgedehnt. Das Ausfuhrverbot 
betraf ausser Pulver und Salpeter nun auch Geschiitze, wie Metalle 
und Rothekeime. Noch lastiger als diese verscharften und weiter ausge
dehnten Zollsatze waren die neuen Bestimmungen, welche der Defraudation 
vorbeugten. Statt der Angabe auf Pflicht und Gewissen forderte Konig 
Rudolf einen Eid. Der Einfuhrzoll sollte femer von allen Waren, die nicht 
nach Breslau bestimmt waren, an der Grenze erhoben werden. Den 
Zollbeamten und Grenzreitem wurde auch zur Pfticht gemacht sorg
faltig Acht zu geben, ob die Fuhrleute nicht unversiegelte Kisten geladen 
hatten und ihre Fracht mit den Zollscheinen iibereinstimme. 

In der Vorstellung"der Kaufieute klagen nun diese iiber die neue Aufiage auf 
Wolle und auf eingefiihrte rohe Haute, nicht minder uber die Erhahung der 
Zolle auf fremde Weine u.s.w. Dann richten sie sich gegen die Erhebungs
bestimmungen. Die Verzollung an der Grenze scheint ihnen ganz uner
traglich. Was die Unterschleife anbelangt, so leugnen sie nicht, dass der 
Konig eine betrachtliche Einbusse durch sie erlitten habe, al1ein nicht 
sie trieben sie, sondern die fremden Kaufleute, welche Niederlagen und 
Faktoreien im kleinen Stadten und auf Darfern hatten und ausserhalb 
der Markte einen unerlaubten Handel trieben. Diesen " mage der Konig 
wehren, damit werde er seine Zollgefalle bessern und ihnen sogar einen 
grossen Dienst erweisen. Diese fremden Kaufleute, die ihnen die Nahrung 
entzogen, und die Rohprodukte des Landes zu ihrem Schaden verteuerten, 
aber dem Konig keine direkten Steuern zahlten, moge er sogar haher be
steuern, besonders in Bezug auf die Landesprodukte. Dies werde ihnen und 
daher dem Lande, sowie der Einnahme des Kanigs sehr farderlich sein. Ja, 
sie bitten urn Erneuerung und Aufrechterhaltung eines alten Privilegiums 
welches ihnen und den Frankfurtern 1511 von Maximilian I. bestatigt worden 
sei, dass kein Kaufmann aus Polen, Russland, Preussen, Litauen, England 
und Niederlanden, Italien und anderswo (in Schlesien und der Mark) als in 
Breslau und Frankfurt Handel treiben diirfe bei Verlust aller seiner Waren. 
Jetzt fande zu ihrem Schaden freier Handel statt. 

Wirksame Bestechungsgelder unterstiitzten das Gesuch, das wahrschein
lich Petrus Roth 1) in Prag in die richtigen Hande zu lancieren weiss. 
Aus den Greiffenberger Niederlanderakten Stiick 2, dem Schliissel zum 
Verstandnis des Prozesses uberhaupt, geht hervor, dass Matthaeus als 
Mitglied dieses Konzems mit einer hohen Geldsumme an dieser Aktion 
beteiligt war. Heisst es doch dort, dass er fiir seine Person allein in die 9000 
Taler dessentwegen ausgelegt. 

I) Der Jurist Dr. Petrus Roth, ein Sohn des Matthaeus, Kaiserlicher Rat an 
der Prager Appellation. 
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Vnd tatsachlich wird das Ziel erreicht, die Patente von 1599 und 1600 
und die Forderungen von 1601 werden yom Kaiser am 28. Oct. 1601 in 
gleicher Weise beriicksichtigt 1). Das neue Privileg ist ein Meisterwerk 
seiner Art, das auf die Verhaltnisse des Mathaeus Roth und seiner Kom
pagnons genau zugeschnitten ist. 

Aus diesem Sieg des Konzerns lasst sich die auffallende Tatsache er
klaren, die Aubin nicht verstehen kann, weil er die Geschichte dieses 
Privilegs nicht kennt, dass sich der schlesische Adel, der sich bis dahin 
so stark am Leinenhandel beteiligt hatte "mitten in der Konjunkturepoche 
allgemeinen Verlangens nach Leinwand" (in den Jahren 1600-1609 also), 
zuriickzieht, das Interesse daran verliert und "anstelle des Webedienstes 
den Webstuhlzins einfiihrt" 2). 

Mathaeus Roth und seine Konsortes haben gesiegt, das steht fest, aber es 
ist trotzdem kein Ende des Kampfes abzusehen. Ja, er beginnt nun erst 
recht und wird umso gefiihrlicher, als Christoph Schaffgotsch 1601 stirbt 
und Roth an den fiinf adligen V ormiindern des jungen Hans Ulrich Schaff
gotsch und an den Bestandesherrn der Herrschaft, Johann Georg von 
Hohenzollern, die mit dem Privileg auch getroffen werden, keinen Riickhalt 
mehr hat. Dazu kommt hauslicher Kummer. Nachdem schon seine einzige 
heissgeliebte Tochter Sara 32jahrig am 8. Nov. 1595 im Kindbett gestorben 
ist, stirbtihmam 9. Jan. 1603 auch seine alte Lebensgefahrtin Eva; dazu wird 
die gesamte Stadt !nit seinem und seines Kompagnon Hause in diesem 
Jahre am Pfingstdienstag ein Raub der Flammen. Aber er ist der erste, der 
sein Haus wieder herstellt, auch armen Leuten durch Geldvorschiisse den 
Aufbau ihrer Hauser wieder moglich macht. Keinen Augenblick verliert er 
dabei seine Gegner und die wirtschaftspolitischen Kampfe aus den Augen. 
Es gilt ja immer gegen drei Fronten bewaffnet zu sein: 

1) gegen die Oberdeutschen, die sich ebenfalls auf kaiserliche Privilegien 
stiitzen, 

2) die Niederlander, die iiber ungeheure Gelder verfiigen und damit 
Geschafte bei dem Adel machen, ihm Geld leihen und die Landwaren zu 
hoheren Preisen abkaufen als die einheimischen Kaufleute, 

3) die Fiirsten und Stande, die der Ade1, bestochen durch die Nieder
lander, auf ihre Seite gebracht hat. 

Das wichtigste Dokument, das die Stimmung der Gegner in diesem Zeit
punkt des Sieges spiegelt, stammt yom Oktober 1603. Es ist eine Ver
wahrung der zum Oberrecht in Breslau versammelten Fiirsten und Stande 
die sie nach Wien gesandt haben. Leider ist sie bisher niemals veroffent
licht worden. Die Inhaltsangabe Arthur Kerns ist unvollstandig, da er die 
Hintergriinde derselben nicht erkannt hat, ebenso die bessere von Kries. 
Da auch in Zukunft an eine Veroffentlichung der ungedruckten "Acta 

1) Dieses Zollprivileg findet sich im Wortlaut auf Grund eines Vidimus yom 
24. XI. 1601 kopiert in den Acta Publica Silesiae. (Beiiage 2). 

2) S. Herman Aubin, a.a.O. 1942 S. 173 fr. 
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Publica Silesiae" nicht mehr zu denken ist, sei dieses grundlegende Stiick im 
Wortlaut trotz seines Umfanges mitgeteilt (Beilage no. 3). 

Dieses Dokument enthalt zunachst die Griindungsgeschichte des schlesi
schen Leinenhandels, die QueUe Zimmermanns. Rier hatte Lujo Brentano die 
feudalen Grundlagen des schlesischen Leinengewerbes studieren konnen! Der 
Adel, die Kloster 1) und die Stadte als Obrigkeit haben diese GeldqueUe des 
Landes geschaffen und erschlossen unter dem Druck der Tiirkenkriege, weil 
das Land an und fiir sich ein armes Land war. Es ist eine Art Kriegs
wirtschaft gewesen, sicher angeregt durch Ferdinand I selbst, Merkantilis
mus vor dem eigentlichen Merkantilismus, verstandlich, wenn man weiss, 
was es heisst, wenn der Feind in U ngam und vor Wien steht, fiir ein Grenz
land, das von Osten her keinen wirklich bedeutenden natiirlichen Schutz hat, 
auf dem ferner eine riesige Aufgabe und Steuerlast ruht. Dieser Bericht 
erklart auch zur Geniige den Vertrag der Jauer'schen und Schweidnitz
schen Stande und Landstande von 1547 und das Rudolfinum, so wie die 
Tatsache dass das aite Privileg der Greiffenberger Biirger ohne Behinde
rung durch die Stadtzunft Leinwand weben und verkaufen zu diirfen 
wieder neu bestatigt wurde. 

Es folgt auf diesen Bericht der Entstehung des Leinengewerbes die Schil
derung des einsetzenden Leinenexporthandels und seine Kritik, die auch 
auf Matthias Roth und seine Consortes zu beziehen ist. 

Darauf wird die gUnstige Wirkung der niederlandischen Konkurrenz 
glaubhaft geschildert und behauptet, dass die Menge der Waren, nicht die 
hohen Zolle des Landes Wohlfart befOrderten, dass aus diesem Grunde 
das Privileg beseitigt werden mtisse, andernfalls viel Tausende von Spinnem 
und Webern ruiniert wiirden, und die Stande ohne diesen Erwerb aus 
Geldmangel die Kriegssteuem nicht bezahlen konnten. 

Es wird auch gesagt, dass aIle Einwiirfe der Kaufleute gegen den Druck 
der auslandischen Konkurrenz gegenstandslos seien, zumal die Fiirsten und 
Stande die Ursache der berechtigten Klagen hinsichtlich der Factoren und 
Vorkaufer auf den Dorfern bereits abgeschafft hatten. Es wird ferner be
hauptet, dass die Kautleute tiberhaupt keine VoUmacht fUr ihr unverant
wortliches Handeln von ihrer Obrigkeit und der gesamten Korperschaft der 
Handelsleute hatten, und all ihre Machenschaften nur darauf ausgingen, die 
Fremden aus dem Lande zu vertreiben und ein eigenntitziges Monopol 
aufzurichten, obwohl sie doch darauf achten miissten, dass die Oberdeut
schen vom Kaiser und seinen Vorfahren in den Erbliindem ebenfaUs staat
lich privilegiert seien und Gegenmassnahmen ergreifen wiirden. 

Am Schluss werden die Kampfe und Machenschaften des Konzerns 
bis 1602 geschildert und zwar schon die von 1598 an, iiber die die "Acta 
Publica" nichts berichten, die aber den Hintergrund einziger in ihnen befind
lichen Akten tiber die Kampfe zwischen Tuchmachem und Leinwebern in 
den Jahren 1597-1600 bilden. Leider sind diese Kampfe bisher weder von 

1) S. den Brief der Haarlemer Biirgermeister an die Abtissin des Fiirstenliehen 
Stifts Liebenthal (Beilage no. 5). Gildenarehief no. 284 im Gem. Arehlef Haarlem. 

EeoN.-HIST. JAARBOEK XXVI 15 
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Zimmermann, noch von Schroeter in seiner Abhandlung uber die sehlesi
sehe Wollenindustrie im 18. Jahrhundert noeh in der TIibinger Dissertation 
von Hans Romer: "Die Baumwollspinnerei in Sehlesien bis zum preusisehen 
Zolltarif von 1818" erwiihnt. Der einzige, der auf ihre Bedeutung hinge
wiesen hat, ist Gustav Croon, der die diesbeztigliehen Akten im Breslauer 
Staatsarehiv durehgesehen hat, die heut nieht mehr zugiinglieh sind. Naeh 
ibm haben die Tuehmaeher sieh geweigert (fUr die Fremden?) neue Waren
sorten, das sogenannte "neue Zeug", eine Verarbeitung von Woll- und 
Leinengarn auf englisehe, niederliindisehe und Arrasart herzustellen. Nieht 
50 die ZOehner und Parehner. Da die Gunst der Mode diesen halbwollnen 
Fabrikaten zufiillt, kaufen die ZOehner viel Wolle auf und arbeiten nun 
nieht mehr fUr die einheimisehen Kaufleute . Wegen zu grossem Andrang 
mussen die Zuehner ihre ZUnfte schliessen und die Pfuseher und Storer 
gewinnen die Oberhand, die ihre Waren an die Auslander absetzen. Die 
Produktion des Halbwollnen fiihrt zu einer sehweren Ersehutterung der 
Tuehmaeherexistenzen. Die Kampfe sind bezeugt fOr Luben, Gurau, Lo
wenberg, Bolkenhain und Neisse 1). Das Sehreiben endet mit der Bitte. 

1) Acta Publica Silo MDXCVII-MDC. 
a) Patent wegen der Leinweber und Tuchmacher S. 576 1f-580, Prag, 1. II. 1597. 
b) Supplication derer Leinweber und Parchner bei den Flirsten und Standen wegen 

Einmischtrng des Wollenen in's Leinene. S. 537 1f.-551. Ao. 1598, sonst undatiert. 
C) Intercession vor die Leinweber wegen Eintragung des Wollenen in das Leinene 

6. Mai 1598 S. 552f.-562. 
d) Schreiben Kaiser Rudolf II an den Flirstentag in Breslau, wegen der Tuch

macher und Leineweber. Datiert Pilsen, 14 .Febr. 1600. S. 668 If. 
Alfred Zimmermarm in seinem Aufsatz : "Die Parchnerzunft zu I Breslau 

in vorpreussischer Zeit" S. 225/6 Zeitschr. d. Vereins f. Gesch. und Altertum 
Schlesiens 1884. 18 . Bd. schreibt hieriiber: "Den bedeutsamsten Rechtshandel 
hat die Parchnerzunft mit den Tuchmachem gehabt. Lange Zeit hindurch hatte 
sie ungehindert Waaren halb aus Leinen, halb aus Wollgarn gefertigt und gerade 
in diesen Sachen einen grossen Absatz erzielt. Als aber gegen Ende des 16. Jahr
hunderts die Geschafte der Tuchmacher zu stocken begannen, als diese bis dahin 
bllihende Industrie herabkam, fanden sie plotzlich, dass ihnen der Wollkauf durch 
die Mitbewerbung der Parchner erschwert werde. Sie wand ten sich an den Kaiser. 
Die Handwerksjuristen waren urn Grlinde keineswegs verlegen. Sie fUhrten beson
ders an, dass Gottes Wort im Alten Testament das Tragen halbwollner Sachen 
verbiete. In der Lausitz, wo urn eben diese Zeit derselbe Kampf entbrannte, haben 
die Juristen das gleiche Argument gebraucht und der Kaiser trat in Schlesien auf 
ihre Seite. Unterm 1. II. 1597 verbot er den Schlesischen Parchem Wolle zu kaufen 
und mit Leinengam zu verweben bei 300 Gulden Strafe. Doch die Parchner gaben 
sich so leicht nicht geschlagen. Sie reich ten eine sehr umstandliche Beschwerde
schrift ein und wiesen vor allem auf den Schaden hin, den die kaiserlichen Kassen 
durch dies Verbot haben wlirden. Der Tuchmacher webe aus einem Stein Wolle 
ein Stlick Tuch von 5i -6 Taler Wert und zahlte daflir einen Groschen Zoll, der 
Parchner fertige dagegen aus ihm 7 Stlick halbwollenes Zeug a 2 Taler und zahle 
pro Stlick einen Groschen Zollo Die Schlesische Kammer trat daher fUr die Parchner 
ein und die Rlicksicht auf die Staatskassen scheint auch beim Kaiser ausschlag
gebend zu sein. 

Ein Patent vom 10 .6.98 gestattet den Leinwebem wie bisher Kauf und Ver
arbeitung der Wolle und sie haben trotz mancher Plackereien der Tuchmacher 
dies Recht sich gewahrt. Dieser Streit wird auch erwahnt: Gustav Croon in der Zeit
schrift des Vereins f. Gesch. Schlesiens, 43 . Bd. 1909 "Zunftzwang und Industrie 
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das Privileg zu kassieren und die Kaufleute zu bestrafen. Die Verwahrung 
hat zunachst noch keinen Erfolg. 

In der Instruktion Kaiser Rudolfs fiir die deputierten Kommissare zum 
Breslauer Fiirstentag (am 11. 2. 1602) yom 5.2. 1602 heisst es kurz zur 
Frage, die fremden Handelsleute betreffend: 

"Von gleichmessigen Mitleiden (am Rande steht: "Zu dem offenen 
Krige contribuiren) sollen nun auch billig nit befreiet sein die Fremden, 
so handeln und wenig Giiter im Lande haben und doch sich darinnen 
bereichem, aber nichts contribuiren, derowegen unsere geordnete Com
missarien dasselbige nit weniger den getreuen Fiirsten und Stenden fiir
tragen und ihr Gutachten dariiber vemehmen sollen, ob nicht ein duppelter 
Zoll oder was anders dafiir ihnen aufgetragen werden konnte" 1). 

Die Antwort der Fiirsten auf dem Beschloss des Fiirsten- und Stande
tages Breslau (21. 2 .1602) auf diese kaiserliche Anfrage hinsichtlich der 
fremden Kaufleute lautet negativ. Die Fiirsten schreiben (Acta Publica 
Silesiae 1604/5 S. 30 ff.).: 

". . .. Was femer der gehorsamen Fiirsten und Stande erforderten 
Gutachten betrifft, ob die fremden Handelsleute, welche im Lande nit 
begiitet, sondem darinnen handeln und sich bereichern, mit duppeltem 
Zoll beleget werden solten, achten die gehorsamen Fiirsten und Stende 
dass solches Mittel zu mercklicher Vordruckung und Abtreibung der Hand
lung dieser Lande, vornehmlich aber in denen Stiicken, durch welche in 
diese Lande noch etwas weniges Geld gebracht wird, gereichen und wann 
hierdurch die freyen Commercia verterbet werden, der tuppelte Zoll bey 
wei tern soviel nit tragen wiirde als bey wehrender freyer Negotiation der 
einfache bringen tut. Haben auch so viel Nachrichten, das ezliche vortel
haftige Handelsleute dieser Lande solch Mittel aus lauteren Unbedacht, 
damit sie ihnen hierdurch ein Monopolium ausrichten und fremder Handels
leute Factoreyen an sich bringen mochten, angegeben. Wann aber soleh 
Mittel aussdriicklich wieder Ihrer Kayserlichen Majestat Nutz und Bestes, 
auch contra utilitatem publicam lauft und auslandische Herrschaften, in 
welcher Landen die Handelsleute dieser Orte gleichmassig ihre Handlungen 
und Gewerb treiben miissen und nit iiberal angesessen und begiitet sein kon
nen, hierdurch verursacht wiirden, das sie die unsem in poenam talionis auch 
mit duppelten Zollen belegen und also aIle Handlung im Lande verterben 
wiirde, durch welches diejenigen Waren, so im Lande wachsen und gezeuget 
werden, entweder im Lande verbleiben oder dem armen Manne umbs halbe 
Geld abgedrungen und also eine unsagliche Anzahl derselben in eussersten 
Bettelstab getrieben wiirden, auch durch solche freye Handlung Geld in 

im Kreise Reichenbach" s. 103.Viele Verfasser haben nieht erkannt, dass die Nieder
Hinder damals die Wolle aufkauften und die Parchner fUr sie arbeiteten und dass 
auf diese Weise die einheimischen Tuchmacher zugrunde gerichtet wurden, auch 
z.B. in Lowenberg. 

Eine Arbeit tiber den Wollhandel der NiederHinder und die Parchner und Tuch
macher in Sachsen und in der Lausitz, die dieseVerhaltnisse endgtiitig kIart ist von 
Dr. Arno Kunze in Balde zu erwarten. 

1) A.P.S. von Ao. MDCI-MDCIII S. 209/10. 
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Land gebracht wird, ohne welches die Einwohner so grosse beharrliche 
Hulfen gar nit hetten verrichten mogen, lassen sich die Fiirsten und Stende 
bedunken, das meniglich an diesem grossen Nutz von dem Fremden genug
sam benuge. 

Weil aber etzliche deroselbten aussgeschickten Factoren nit in Stadten 
wohnen, sondern sich auf die Dorfer einlegen, aus welchem allerley Unter
schlief gebraucht werden kan, soIl durch des Kayserlichen Oberambts 
Patenta solches abgeschafft und geregten Factoren auferleget werden, dass sie 
sich in Stedten neben Leistung gebiihrlicher biirgerlicher Pflicht und Gehor
sams mittungsweise oder wie sie sonst konnen niederlassen, auch neben dem
selbten als andere Burger mitleiden, heben und tragen, sonst aber an freyer 
Handlung und Wand lung in- und ausserhalb der Stadte unbeirret bleiben. 

Es bitten auch die gehorsamen Fiirsten und Stende insgemein, wann 
kunftig von eigennutzigen Leuten dergleichen Sachen, so auf Monopolia 
sehen, angegeben und gesucht wilrden, Ihre Kayserliche Majestat geruheten 
unersucht der Stende Gutachten, denselbten nichts deferiren oder einraumen 
alldieweil privatum commodum mit Ihrer Kayserlichen Majestat und des 
gemeinen Nutzes mercklichen Schaden darunter verborgen stecket". 

Urn auf den Kaiser einen weiteren Druck auszuuben, scheinen sie die 
Steuern nicht rechtzeitig abgefiihrt zu haben. 

Aus dem Furstentagsbeschluss yom 15 . 3.1604, "die reformierten neuen 
Zollmandate betreffend" geht hervor, dass die Zollprivilegien der ein
heimischen Kaufleute schon ihre Wirkung gezeigt haben: 

"Mit den Particuiarzollpatenten und Privilegio, so ezliche eigennutzige 
Hande131eute, der Kayserlichen Majestat und dem ganzen Lande zum hoch
sten Schaden und Nachteil, dass die Fremden bei Erkaufung der im Lande 
erzeugten Waren mit dreyfachen Zoll beleget werden solten, sub- et ob
reptitie aussbracht, hat es auch diese Gelegenheit, dass hierdurch fast aIle 
fremde Handelsleute und deroselbten Factoren aus dem Lande vortrieben 
worden sein, welche jarlich vor die einlendischen Waren a13 Flachs, Garn, 
Leimet, Wolle, Rothe, Wachs viel tausend Taler ins Land bracht, dessen 
iezo das Land alles entraten muss und sein gedachte einlendische Waren in 
der kurzen Zeit alreit in den Abfall bracht worden, dass ein Stuck Garn, so 
zuvor 18 und 20 Groschen gegolten, iezo kaum urn 10 oder 12 Groschen 
anzuwerden ist, auch noch wol genzlich stecken bleibet, dass in dem Geburge 
viel tausent armer Leute und Pauern, so hievon mit Weib und Kind ire 
Nahrung gehabet, auch der Kayserlichen und ihrer nachgesetzten Obrig
keit ire Gebiirnus hivon verrichtet, dieselbten Gewerbe, weil sie umsonst, 
auch mit Schaden dabey arbeiten, liegen lassen, sich des Bettelns nehren und 
die ubrigen, so noch ein wenig haben, mit stetigem Dberlauf, auch neben sich 
in Bettelstab bringen, auch die Leinweber auf den Dorfern und in Stedten 
grossen Mangel an Arbeit haben, die Leinwat nit anwerden konnen, und also 
mit den andem garten und betteln laufen miissen, durch welche Stockung 
dieses einigen Landgewerbes des Gespinstes viel armer Leute in gar kurzer 
Zeit gemacht und noch taglich gemacht werden und dem Lande an denen 
Waren, so jahrlich hierinnen wachsen und gezeuget werden, weil es sonst 
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wenig Bergwerck und keinen Weinwachs hat, die gr6sten jerlichen Ein
nahmen, so sich auf ezliche Tonnen Goldes erstrecken, fast gar entfallen. 
Dannenhero der Kayserlichen Majestat an Iren Gefellen sehr viel abgehet, 
auch die Stende mit Erlegung irer Hiilfen im Rest vorbleiben miissen und 
hiebey sonderlich eine grosse Beschwerung, so die Kayserliche Majestat gar 
hoch betrifft, verursacht und das nemlich, wan auf der Kayserlichen Majes
tat hohes Obliegen die Ftirsten und Stande eilents in Hungem eine Summe 
Geldes antizipieren und fortschicken soIlen, bey der Steuerkasse so viel 
nit vorhanden gewesen, dennoch das gemeine Land von der fremden 
Handelsleute Factoren, welche zu Erkaufung der gemeinen 
Landwaren allemal eine starke Baarschaft im Vorrat gehabet 
von 20 bis 30000 Talern, auf eine kurze Zeit entlehnen haben 
konnen, bis ihnen dieselben von den einkommenden Steuem wieder ent
richtet worden. Welches Vortel izo den Stenden durch der Factoren Ab
treibung gar entfallen und auf fiirfallende Not der Kayserlichen Majestat, 
wie gem sie auch woIten, hirmit nit werden htilflich sein k6nnen. Aus wel
chem allen zu schliessen, was vor unverwindlicher Schaden durch die Ver
jagung der fremden einkaufenden Handelsleute der Kayserlichen Majestat 
und gemeinem Lande durch dies Monopolium der eigennutzigen Leute 
verursacht worden". 

Von der Kapitalkraft der fremden Faktoren zeugt wohl die obenzitirte 
Stelle tiber die Anleihen! 

1m Fiirstentagbeschluss von 1604 S. 39 ff heisst es weiter am Ende: 
"Derowegen die Rom. Kayserliche Majestat die gehorsamen Fiirsten 

und Stende zum untertenigsten und gehorsamsten anfiehen und bitten, 
Ihre Kayserliche Majestat geruhen allergnedigst wo nit allen iren iiber
gegebenen gravaminibus, doch zum wenigsten nur diesen drey erzehlten 
h6chsten Beschwerungen der zwiefachen Zoll Patenta, Evocation ausser 
Landes vor fremde Gerichte und Steckung der Jurisdictionen" ..... 
ab zu helfen. 

In der Instruktion des Kaisers fiir die kaiserlichen Rate zum Fiirsten
tage im Juli/August 1604, sowie aus dem Beschluss desselben 1) sehen wir, 
dass der Kaiser sich dariiber wundert, dass die Fiirsten und Stande diesen 
drei Beschwerden soIche Wichtigkeit beilegen und deshalb mit den Bewilli
gungen und Hilfen, die sie vorher geleistet, so im Riickstande gebleiben 
seien, zumal er nicht befunden habe, dass das reformierte Zollmandat oder 
das Zollprivileg ibm oder dem Lande zu Schaden gereiche. Doch scheint 
er wegen des Druckes, den die Fiirsten hinsichtlich der Hilfsgelder auf ibn 
ausiiben, geneigt, nicht nur diesen gravamina, sondem auch allen iibrigen 
abzuhelfen. 

In der Instruktion flir die Abgesandten der Ftirsten und Stande nach 
Prag, datiert Breslau, bei gehaltenem Oberrechte, den 6. Okt. 1604 "die 

1) Acta Publ. Sil. MDCIV-V. S. 135 If. Fiirstentages, so den 26. July angangen 
und den 7. Augusti sich geendet, Sachen und Handlungen 1604. Instruktion 
Kaiser Rudolfs fUr die Kommission zum Fiirstentag 20. Juli 1604 und ebenda: 
Fiirstentagsbeschluss 7. Aug. 1604 S. 157-180, S. 159 If. 
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gravamina betreffend" 1), im selben Wortlaut auch in der Supplikation 
an den Kaiser, prasentiert am 26. Okt. 1604 2), wird die Bitte urn Abschaf
fung des Zollprivilegs mit Bezugnahme auf die Klageschrift yom 10. Okt. 
1603·emeuert. Die Gesandten sollen den Kaiser bitten, dass er, ungeachtet 
des jiingst dawider eingebrachten Berichtes der Kaufleute, das Privilegium 
kassiert. Wiihrend die Gesandten der Fiirsten und Stande in dieser Richtung 
vorgehen, woruber wir bis in alle Einzellieiten durch den ausfiihrlichen 
Bericht der "Acta Publica" informiert sind 3), schlagt Matthias Roth durch 
einen ktihnen Schritt gegen die Niederlander in Liebenthal dem Fass den 
Boden aus. Am 21. Nov. 1604 ereignet sich Folgendes: 

Matthaus Roth und sein Kompagnon haben Wind davon bekommen, dass 
in Liebenthal gegen die Bestirnmungen ihres Privilegs von Jacob Dohn 
und Abraham Flemming eine Gamschiebung nach Haarlem vorgenommen 
wird. Vnter dem Namen eine~ Liebenthalers, nach anderer Fassung dreier 
Liebenthaler werden drei Fass Gam dort beim Zollamt angemeldet. Sofort 
setzen sich Rolli und Scholz mit dem "Procurator der ganzen Kaufmann
schaft in Schlesien" Petrus Bemeck in Lowenberg in Verbindung. Jeremias 
Scholz muss mit diesem Advokaten befreundet gewesen sein. Bemeck kommt 
nach Greiffenberg, wohnt im Gasthaus neben dem Zollamt, verzehrt auf 
Kosten seiner beiden "Prinzipalen" innerhalb dreier Tage fiir 24 Reichstaler 
und erhalt 50 M fiir seine Bemuhungen. Er lauert dem hollandischen Fuhr
mann auf, lasst ibn im Namen der "Kaufmannschaft in Schlesien" anhalten, 
die drei Fass Gam abladen und bittet dann den Burgermeister Richter, den 
er aus der Kirche holen lasst, urn gerichtlichen Arrest der hollandischen 
Waren bei dem Rat und den Stadtgerichten. Der Biirgermeister und Rat 
verlangen nun nach der Darstellung in Stuck 2 des Aktenbiindels 4) "cau
tionem indemnitatis der Gerichte halber", aber der Prokurator erklart, 
"das sei nicht notig, denn es betreffe das Interresse seiner Kayserlichen 
Majestat". Er legt ein Vidimus des Privilegs unter kaiserlichem Insiegel vor. 

Nach Stuck 60 der Sammlung stellt sich beim Offnen der Fasser heraus, 
dass die Hollander das Zollamt urn 1148 Taler 23 Groschen betrogen 
baben. Grobes Gam haben sie anstatt kleines angesagt und 900 Stiick 
Gam ganz verschwiegen. Sie haben unter dem Namen dreier einheimischer 
Kaufleute das Gam nur einfach verzollt. 1613 Taler haben sie im Lieben
thaler Zollamt bezahlt und hatten tatsachlich 2761 Taler 23 Groschen 
bezahlen miissen. 5) 

1) A.P.S. ebenda MDCIV/V S. 272 ff. 
2) Ebenda S. 431 : "An die Roem. Kays. auch zu Hungern und Bohemb Koenig!. 

Majestat untertenigst gehorsamste Supplication N.N. Abgesandten der Herren 
Fiirsten und Stande in Ober- und Niederschlesien. ". 

3) Datiert Prag, 17.12.1604. A.P.S. MDCIV/V S. 319. 
4) S. Niederlanderprozessakten. Es ist ein 3 Folioseiten umfassender Bericht fUr 

I. Gn., also wahrscheinlich fUr den jungen Freihernn Hans Ulrich Schatfgotsch 
urn 1614 geschrieben. Ohne Unterschrift. Der Verfasser billigt allerdings das Vor
gehen des Matthaeus Roth. 

6) Schreiben des Greiffenberger Rats an die Schaffgotsch'schen Vormiinder 
vom 28 . II. 1609. Orig. 
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Nach der Darstellung in Stuck 2 der Prozessakten verlauft die Sache 
nun folgendermassen: Nach drei Tagen halten die Niederlander gar in
stiindig an, ibnen die Waren folgen zu lassen. Der Prokurator weigert sich 
aber, es zu tun. Der Rat kommt zusammen und beschliesst, das Gam 
zuruckzugeben, dessen Hiilfte, laut Privileg, als Obrigkeit ibm zugesprochen 
worden ist. Als das dem Prokurator gemeldet worden ist, widersetzt er 
sich abermals, mit dem Erbieten, wenn der Rat Angst vor den Gerichten 
hatte, wollte er ibm Herrn Matthes Rothe und Jeremias Scholtz zu Schadlos
b-urgen dieses Aufhaltens wegen geben. Beide werden gerufen, geloben ge
richtlich vor dem damals stellvertretenden Richter und dem Rat, die Stadt 
wegen dieser Sache zu vertreten und schadlos zu halten, ja noch mehr, als 
der zustiindige Richter Johann Reder nach seiner Riickkunft von Prag das 
Richteramt nicht wieder annehmen will, bis er Sicherheit und Gewissheit 
hinsichtlich beider Schadlosb-urgen hat, werden beide noch einmal sofort 
an die ordentliche Ratsstelle gefordert und gestehen nicht allein die vorher 
erklarte Burgschaft ein, sondern versprechen auch solche Schadloshaltung, 
wie spater auch die Zeugenaussagen ergeben (Stuck 69 der Sammlung, 
Art. 22-28). Ausserdem verfiigen sie tiber die beschlagnahmte Ware, als sei 
sie ihr Eigentum: "Nebenst diesem sie beyde auch der Waren sich angemasset, 
das Geld dafiir behalten, eingenommen, das Garn einesteils verborget, 
Versicherung daruber eingenommen, inmassen sie noch des Rates Siegel und 
Brief bei sich haben, so ibnen eingestellet, wenn man zu Fortstellung solcher 
Aktion etwas von Gelde bed-urfend gewesen und von ibnen aufgenommen 
worden". (Stuck 2 der Sammlung). 

Weiter horen wir aus Stuck 30 und 59, einem Brief des Matthias Roth 
und Jeremias Scholz an den Grafen Hohenzollern 1), dass auf dem dritten 
Tag nach der Beschlagnahme des Garnes sich Herr Bartholomiius Hoppe, 
Handelsmann in Lowenberg, im Namen der "allgemeinen Kaufmann
schaft in Schlesien" nach Greiffenberg begeben und Hans Reichknecht als 
stellvertretenden Richter und den Ratsverwandten Herro Bartholomiius 
Herfart ersucht habe, es wolle ein Rat die abgeladenen drei Fass Garn der 
Kaufmannschaft ubergeben, dagegen ware sie erbotig, ihm davon 200 Taler 
zu verehren. "Sie wollte auf ihre Gefahr die Sache uber sich nehmen und 
gegen miinniglich auf ihre Unkosten am kaiserlichen Hof befOrdern und 
vertreten, einen Rat auch auf solchen Fall allerseits schadlos halten". Dieser 
Vorschlag wird abgelehnt. Wir erfahren ferner aus Stuck 49 und 50 der 
Sammlung, einem Schreiben der Rothischen Erben yom 5. Okt. 1614 an Hans 
Ulrich Schaff gotsch, dass der Raitdiener der Schlesischen Kammer, Egidius 
Michaelis, der in Matthes Rothens Hause weilt, im Beisein von Dr. Petrus 
Roth und dem Greiffensteinischen Hauptmann von Quoss verlangt, dass 
der Rat und die Gerichte von Greiffenberg die von ihren Gesandten in 
Liebenthal beim Trunk geschehene Bewilligung, den Hollandern das Garn 
wiederzugeben, negieren. 

Wir sehen, der Rat hat sich widerwillig in diese Sache hineinziehen lassen. 

1) dat. Greiffenberg, den 25. Dez. 1608. 
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Er macht die Handelspolitik der "Gemeinen Kaufmannschaft" nicht mit, 
liebiiugelt mit den Holliindem und will auf eigene Faust mit dem Game 
Geschiifte machen. Der schlesischen Kaufmannschaft liegt aber daran, 
diesen Prozess selbst urn des Prinzips und Privilegs willen, das heisst urn 
seiner wirtschaftspolitischen Hintergrunde willen, allein in die Hand zu 
bekommen und selbst durchzufechten. Sie weiss auch, dass es dazu eines 
liingeren und gewichtigeren Armes bedarf, ganz anderer Mittel urn diese 
Sache zu einem guten Ende zu bringen. 

Aus dieser Situation heraus ist der Bericht der Kauf- und Handelsleute 
in Schlesien uber das von Kaiser Rudolf II. ihnen erteilte Zollprivileg ent
standen und zu verstehen, der am 29. Nov. 1604 vonihnen nach Prag gesandt 
und den schlesischen Gesandten der Fursten und Stande am 3. Dez. uber
reicht wurde. Er findet sich in den Schaffgotsch'schen Acta Publica Silesiae 
als Beilage der Relatio der Fiirsten und Stiinde in Schlesien nach Prag yom 
17. Dez. 1604. Er ist das Werk romischer Juristen, also wahrscheinlich von 
Bemeck und Petrus Roth verfasst. Es ist leider nicht moglich dieses lange 
Stuck vollsHindig wieder zu geben. Wir entlehnen dem Bericht f.)lgendes: 

..... "Es ist aber leider in wenig Jahren, dem Lande Schlesien zu Schaden, 
diese Unordnung eingerissen dass Auslander und fremde Kaufleute, welche 
no c h v 0 r z w 01 f J a h r e n alles schlesische Gut und Gam und Leinwadt 
zu Leipzig, Frankfurth und in anderen Jahrmessen eingekauft oder Factors
weise bey den inlendischen HandelsI;Ilann bestellet, in 's Land gefallen, sich 
auf die Dorffer eingeleget, das Gut auf den Dorfem vor- und eingekauft 
und dem inlendischen Kauffmann davon was ibme, dem Fremden, nicht 
gedienet, alleine zukommen lassen. Darbey es nit vorblieben, sondern es 
ist der fremde Handelsmann in etzlichen J ahren auf diesem allein umgangen, 
wie er den inlendischen yom Handel gantz und gar abdringen mochte 
und dieses zu erlangen, hat er solche Mittel vor die Hand genommen, wann 
der inlendische etwas von Gut eingekauft und nach Leipzig oder andere 
Jahrmiirkte zu vorkaufen ausgefUhret, hat's ihme der Ausslender daselbst 
nit abkaufen wollen und gesaget, es sei nicht ratsamb, dass er das Gut zu 
Leipzig, Frankfurth, Naumburg kaufen soite, wei! er in's Land selbst 
reisete und daselbst einkaufete. Damit ist dem inlendischen das Gut stehen 
blieben, oder hat es mit grosser Gefahr oft ungewissen Leuten auf lange 
Zeit geben und borgen mussen oder da ja der Niederliinder yom Inlendi
schen etwas zu Leipzig umb baar Geld gekauft, hat ibm der inlendische 
jedes Stuck Gam oder Leinwadt etliche Kreutzer leichter geben mussen, 
als er es daheirn gekauft und beinebens aIle Unkosten, Zoll, Zehrung und 
Fuhrlohn verloren. Und als es die Niederliinder so fein gebracht, sind sie 
fortgefahren, und da sie hiebevor auf 'n Dorfem in Schlesien alleine 
vor sich selbst Gam eingekauft, unterstehen sie sich anizo auch die 
Factom, so die Inlendischen biss anhero gehabt und den ausslendischen 
im Einkaufen die Wage gehaiten, zu sich zu reissen, also dass ein 
einziger Ausslender, so vor sich oder seine Herren hibevor alleine 
eingekauft, anitzo vor zwey, drey oder mehr ausslendische Personen ein
kauft, den Handel monopolischer Weise gantz und gar an sich zu bringen 



DER SCHLESISCHE GARN- UND LEINEN HANDEL MIT HOLLAND 217 

und den Inlendischen sambt Weib und Kindem das Brod yom Munde 
abzuschneiden gesinnet. 

Und wann die Auslender dies ihr Vorhaben nach ihrem Wunsch und Willen 
zu Werck gerichtet, werden sie hemach, wie auch zuvor geschehen, sich mit 
einander vorbinden und den Waren ihren selbsteigenen Gefallen einen 
Wert setzen, dem Landmann das Gut abdrucken und denselben, dass er 
anitzo ihnen patrocinirt, der Welt Dank geben. Alsdann wirt's dem Land
mann wie den Froschen gehen, welche den Stock verworfen und den Storch, 
so sie hemach auffrass, relegiret hetten. 

Auch ist dies kein geringer Landschade so auss solcher Confusion, da 
man die Handlung aus den Stadten auf die Dorfer gezogen, erfolget, dass 
die Niederlander auf den Dorfern den Paureknechten Geld, ihnen Gam und 
Leinwand einzukaufen und zue zu tragen, auf die Hand gegeben, dahero 
die Pauerknechte anizo sich auf den Handel legen, keinem Pauer mehr 
dienen und der arme Pauer nicht Gesinde umb landiiblichen Lohn bekom
men, und seine Wirtschaft und Ackerbau in der Saat- und Emdtenzeit nicht 
mehr wie zuvor geschehen, bestellen kann ...... ". 

Unter H liegt der Relatio die Antwort auf dieses Schreiben bei 1). Die 
Fiirsten und Stande aussem am 6. Dez. ihr Befremden, dass der Bericht 
wieder im gemeinen Namen der "Kauf- und Handelsleute in Schlesien" 
unterschrieben und iibergeben worden sei "da doch gewiss, wie dann 
offentlich in Fiirstentagen zum ofteren furkommen, dass der groste und 
meiste Teil der Handelsleute im Lande wieder das ausgebrachte Privilegium 
sein und dasselbte keinesweges vorteidigen oder sich dessen anmassen wollen" 

... "Und ist aus allen Umbstanden leicht abzunehmen, dass nur ezliche 
Privatpersonen unterm Schein und dem Namen "des allgemeinen Kauf
und Handelsmanns in Schlesien" ihren eigenen Nutz zu befOrdem, solches 
Privilegium sub- et obreptitie ausbracht haben". Ebenso wundem und be
schweren sich die Gesandten "dass angeregte Handelsleute in ihrem ver
meinten Bericht nit allein uf ire Person ziehen und mit ihnen exemplificiren, 
sondem sie auch gleichsamb beschuldigen tuen, als hetten sie anizo das 
Gravamen wegen ofterwehnten Privilegio miteingemischet, welches die
selben Leute mit Grund und Bestand gar nit tuen konnen, dann es mit den 
Gesanten weit eine andere Gelegenheit hat, als mit denen, so sich "im Namen 
aller Kauf- und Handelsleute in Schlesien" angegeben, sintemal die Gesanten 
in dero ihnen mitgegebenen Instruction aIle in specie nambhaft gemacht 
worden, ire Personen durch die ihnen zugestellte und von ihnen alreit 
iibergebene Credentiales genugsam legitirniret, auch yom ganzen Lande zu 
BefOrderung desselben allgemeinen Notdurft nach vorgehabtem zeitigen 
Rat aufIhr. Majestat selbsten beschehenes gnedigistes Andeuten abgefertigt 
worden und [zu] irer Instruction das Gravamen wegen des ausgebrachten 
Privilegii nebens den andern der Kayserlichen Majestat untertenigist vorzu
bringen und umb Abschaffung desselbten gehorsarnlich zu bitten ausdruck
lichen Befehl haben, da entgegen diejenigen, so den Bericht iibergeben, ihren 

1) A.P.S. MDCIV/V, S. 370. 
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Namen anzuzeigen Scheu tragen, sich mit dem "gemeinen Handelsmann in 
Schlesien" von dem sie durch einiges Mandatum gar nit vorzulegen, be
helfen und unter diesem praetext ihren Privatnutz eigenmachtigerweise 
fortzustellen und wieder das gemeine Land, so wol die Fursten und Stende 
in Schlesien allerley zu practiciren sich unterstehen, gegen welchen sie es 
kUnftig zu verantworten werden wissen". 

Sie bitten darauf, weil das Privileg dem Lande und der Kayserlichen 
Majestat hochschiidlich sei, es zu kassieren. 

In der Beilage L der kaiserlichen Resolution "den Abgesanten der 
Herren FUrsten und Stende in Schlesien zu Prage gegeben" yom 15. Dez. 
1604 erklart sich der Kaiser bereit, solch Privilegium samt den publizierten 
Patenten kassieren und aufheben zu lassen 1). 

Am 19. Marz 1605 bedanken sich die Fiirsten und Stande bei gehaltenem 
Fiirstentage untertanigst und fleissigst bei ihrer Majestat, "dass sie das Ihrer 
Majestat und dem ganzen Lande hochschiidliche von etzlichen inlendischen 
Kaufleuten wider die fremden Handelsleute und ihrer Factoren sub- et 
obreptitie ausgebrachte Privilegium und hierauf publicirte Patenta ... zu cas
siren verwilligt", und bitten ferner "Ihre Kayserliche Majestat(s) Gerichten, 
von denselben Handelsleuten das Original bemelten Privilegii allergnedigst 
zuruckzufordern und den Fursten und Stenden cassieret einantworten zu 
lassen" 2). 

Das ist ein schwerer Schlag fUr Matthias Roth und seine Consorten. 
aber sie verlieren den Mut nicht. Sie haben 500 Taler aus den Garngeldern 
dem Landeshauptmann von Lest geborgt die noch am 28.2 . 1609 bei den 
"Lestischen und Hoisteinischen Erben" stehen (Stuck 00), und so erfolgt zu 
seinen Lebzeiten keine Schwierigkeit. Der Prozess scheint dank des Petrus 
Roth bei der Prager Appellation zu gunsten der Kaufmannschaft und des 
Rates entschieden zu sein, die fremden Kaufleute verschwinden, nur Viatis 
und Peller hat noch einen Faktor in der Stadt, einen jungen neuen, Johann 
Christan, der sich 1603 in Greiffenberg niedergelassen hat. Aber der Aus
gang des Priv,ilegienstreits ist bedenklich, und so versucht Petrus Roth noch 
einmal, den Prozess selbst in die Hande zu bekommen. Es heisst in Stuck 
49-50: "So hat ingleichen auch Herr Dr. Rothe seliger in Beysein des 
Greiffensteinischen Herren Haubtmanns, Herrn Christophen von Quoss 
auf Tschecheln usw. den 24. Sept. 1605 sich kegen eines Rats Abgesanten. 
Hansen Redern und Hansen Steudnern, so in Herrn Matthes Rothen selig. 
Behausung zu ihni kommen, in dem kleinen Stublein anboten. sie wolten 
ihm diese Sache zu seiner freyen Disposition abtreten und ubergehen, 
er wolle ihnen alsbald darvor 500 Taler erlegen und bezahlen, welches 
aber ibm verwiedert und abgeschlagen worden. unter diesem Praetext 
und Namen. dass die Stadt dessen selbst hoch bedUrfend ware!" Ebenso 
horen wir dort, dass vom Rat ein Anerbieten des Matthaeus Roth abgelehnt 
wird: "So haben nicht weniger auch die beiden Beklagten (Matthaus Roth. 
Jeremias Scholz) selbsten in Beisein Hans Scholzens vor einem Rate sich 

1) Ebenda S. 378 If. 2) Ebenda S. 595. 
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offentlich erkliirt, weil etliche Ratsverwandten hin und wieder im Wein
keller und andern Schenkhausern sich verlauten lassen, dass sie einem Rate 
fUr alle Schaden und Unkosten, so auf diese Gamsachen laufen wiirden. 
schadlos geglobet haben sollen, als wolten sie vor ihnen dem ganzen Rate 
offentlichen bezeuget haben dass sie an solcher Schadlosburgschaft ihnen 
nichtes gestehen taten. Sie wollten sich aber daneben anerboten haben, wo 
sie ihnen diese Sachen cediren und ubergegen wiirden, dass sie ihnen 200 
Taler darvor erlegen und bezahlen woilten, welches der Rat abermals 
refusiret und abgeschlagen mit dieser vorgewandten Entschuldigung, wei! 
ihnen solches durch die Kayserliche Appellation einmal zugesprochen, so 
konnten sie nichts vergeben". 1) 

Aus dem Beschluss des Breslauer FUrstentages yom 28.11.1605 geht 
hervor, dass trotz der Kassation die Kaufleute das Privileg noch hinter
halten und das Original nicht ausgeliefert haben, so dass die fremden 
Handelsleute und Faktoren noch nicht wieder gekommen seien, von denen 
die Stande die zur Bezahlung der kaiserlichen Kriegsvolker notigen Subsi
dien hatten aufbringen konnen. Sie bitten daher, auch durch das Kaiserliche 
Oberamt die emste VerfUgung zu erlassen, dass die Handelsleute das kassierte 
Privileg endlich und so schnell wie moglich einstellen "auf dass die freye 
Handlung wiederumb zur Besserung gebracht und in vorfallender Not wegen 
eilender Aufbringung Geldes Ihrer Kayserlichen Majestat und gemeines 
Land wie itzo nit femer gehindert werden mochten" 2). 

In der Instruktion der Fursten und Stande in Ober- und Nieder-Schlesien. 
Breslau am 7. Jan. 1606 3) wird den Gesandten aufgetragen die Angelegen
heit "mit Fleiss zu sollicitiren, in kein Vergessen zu stellen, alldieweil an 
richtiger Expedition der Kayserlichen Majestat selbst, auch allen Einwohnem 
des Landes hoch und viel gelegen". Aus der "Relatio der Herren Gesandten 
wegen der Defension, so Herr Doctor Joachim Willenberger gesteIlt, datum 
Prag, 21 .3.1606" ersieht man "), dass der FUhrer der Gesandtschaft, Joachim 
von Maltzahn, am 1. Febr. dem Hofkammerprasidenten, dem aile Zoll
sachen unterstehen, mlindlich bei einem Besuch urn schleunige Erledigung 
dieser Angelegenheit bittet. Der Prasident wlinscht eine schriftliche Petition. 
die ihm Maltzahn am 2. Febr. ,als er bei ihm zum FrUhstuck eingeladen ist. 
ubergibt 5). Am 5. Febr. lasst Maltzahn "durch etliche Personen aus unserm 
Mittel" den schlesischen Prasidenten und den Herro Burghaus bitten, dass 
die Zollgravamina endlich erledigt werden, was sich dieselben auch mit 
vielen Worten zu tun anerbieten 6). 

Am 22. Marz 1606 im "Abschied, den Gesandten in Schlesien zu Prag 
gegeben 7),", erklart der Kaiser, dass er bereits bei dem Oberamt in Schlesien 

1) Schreiben der Roth'schen Erben yom 5. Okt. 1614 an Hans Ulrich Schalf-
gotsch, S. 8 If. 

2) A.P.S. MDCV/VlI S. 221 If. 
3) Ebenda, S. 285 If. 
4) Ebenda, S. 288 If. 
6) Beilage B dieser Relatio A.P.S. MDCV /VII S. 364. 
8) Relatio A.P.S. MDCV/VII S. 288 f. 
7) Ebenda S. 487. 
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Schritte untemommen habe, "dass solch Privileg von den Kaufleuten in 
Original abgefordert und wann dasselbe zuhanden gebracht, alsdann anhero 
zur bohmischen Hofcanceley zum Cassiren iiberschickt werden solIe". 

Im Anschluss an die Kaiserliche Instruktion fiir die Rate und Kommissare 
zu dem Fiirstentag in Breslau vom 14. Mai 1606 1) findet sich dann der 
Wortlaut des Kaufmannsprivilegs mitgeteilt, mit der Randglosse, "dies 
Privilegium ist im Original, sowohl auch das Vidimus in diesem Fiirstentage 
zufolge Ihrer Majestat Befehl dem Oberamt von den Kaufleuten eingestellt 
worden". Aber im Beschluss dieser Versammlung vom 8. Juni 1606 2) wird 
gesagt, dass die Kaufleute noch etliche Vidimus behalten haben. Das Ober
amt solle acht darauf geben, "dass auch diese schleunigst von ihnen zu
handen gebracht und dadurch kiinftig ihrer Kayserlichen Majestat und des 
Landes Schaden verhutet, auch die weggezogenen fremden Handelsleute und 
ihre Factoren wieder ins Land gebracht werden mochten". 

Das ist das letzte Mal, dass diese Angelegenheit in den "Acta Publica 
Silesiae" vorkommt. 

Von 1606-1610 sind die Ereignisse nicht ganz so klar zu durchschauen, 
weil uns Vol. I der Niederlander Prozessakten feh!t, femer der zweite Welt
krieg und seine Folgen es uns unmoglich machten in Breslau, Wien und 
Prag Nachforschul:l8en anzustellen, vor allem die Akten des Schlesischen 
Oberamts und der Kaiserlichen Kammer durchzusehen. 

Ermutigt durch die Niederlage der "Schlesischen Kaufmannschaft" 
riihren sich die Gegner weiter. Nachdem sie anfangs bei Lebzeiten des 
Hauptmanns von Lest in Jauer nichts erreicht hatten, wenden sie sich an die 
kaiserliche Kammer, an die Prager Appellation, und durch Mittelsleute an 
den Kaiserlichen Hof. Die Kaiserliche Appellation lasst am 4. Mai 1606 in 
Lowenberg eine kaiserliche Kommission zusammentreten, die die Gesandten 
des Greiifenberger Rats unter hochster Bedrohung bei Strafe von 1000 ung. 
Floren zwingt "stipulata manu anzugeloben", dass sie den Niederlandem 
das Gam selbst oder das aus dem beschlagnahmten Game geloste Geld 
zurUckgeben. Innerhalb sachsischer Frist haben sie die Summe im Kaiser
lichen Amt zu hinterlegen 3). Das geschieht aber nicht, heisst es in Stuck 
61 4) wie schon gesagt wurde, solange der Landeshauptmann von Lest lebt, da 
er 500 Mark aus dem Erlos des Games selbst geborgt. StUck 2 sagt wortlich: 
"Welches aber hemach nicht geschehen, sondem weil Ball Oberschwender 
(= Gall O. Obersilberdiener des Kaisers) den halben Teil solcher Gelder 
ausgebeten und mit Arrest beschlagen, hat man sich umso viel desto mehr 
in acht nehmen wollen". Bei dieser Zusammenkunft miissen sich die Ver
treter des Rates vollig haben uberrumpeln lassen. Der Prozess geht mit 
Pauken und Trompeten verloren. In Stuck 49-50 schreiben die Rothischen 

1) Ebenda S. 644. 
2) Ebenda S. 683. 
3) StUck 2 der Prozessakten. 
4) Stiick 61 der Prozessakten. Adam von Lest auf Holstein (Holstein bei Lowen

berg) war von 1603-1607 vom Kaiser zum Amtsverwalter am 19. Dez. 1602 ernannt 
worden und durch kaiserliches Rescript vom 1O.III.I603 zum Hauptmann. 
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Erben am 5. Okt. 1614 an Hans Ulrich Schaffgotsch, dass es unleugbar sei, 
"dass ermelter Biirgermeister und Rathmanne hanc bonam causam quam 
vigore novi privilegii et rei judicatae autoritate habebant, male agenda 
verloren batten". Urn das Ungliick voll zu machen, stirbt 1606 Petrus Roth 
auf dem Sebastiansberg bei Prag, wohin er vor der Pest geflohen ist. Christian 
Ernst May hat noch seine Originaldispositionen, gegeben auf dem Sebastians
berg 18. Sept. 1606 in Hiinden gehabt. Die Witwe scheint bald darauf mit 
den Kindem nach Greiffenberg gezogen zu sein. Die sechs Kinder bringen 
Leben in Mattheus Roth's vereinsamtes Haus in der Zielgasse und sind seine 
letzte Freude, denn immer mehr beugt ibn das Alter und harte Schicksals
schliige und mahnen ibn an die Vergiinglichkeit ailer irdischen Dinge. In 
diesem schwersten Jahr seines Lebens baut er die kleine Laurentiuskirche 
vor der Stadt am grossen Friedhof wieder auf. Sucht er damit Gott in die 
Arme zu fallen, in der Ahnung, dass seine Kiimpfe und Leiden noch nicht 
zu Ende sind? Auf der kleinen rechteckigen Tafel, rechts oben an der Ein
gangspforte zur Kapelle, stehen nur die kargen Worte :"Ao. 1606, 2 Jahr 
nach dem Brand, hat Herr Matthes Rothe diese eingebrannte Kirche Gott 
zu Ehren, zu Beforderung seines Diensts, gemeiner Stadt zum christlichen 
Gebrauch, ihm selbst zum Gediichtnis, zur Erinnerung seiner Sterblichkeit, 
auf sein Unkosten wieder aufrichten, ausbawen und erlengem lassen". 

Unter dem tatkriiftigen Nachfolger des Hauptmanns von Lest, Caspar 
von Rechenberg, geht der Prozess weiter. Wir horen, dass der Rat und 
die beiden Schadlosbiirgen aufs Neue den Befehl erhalten, die Garngelder 
abzutragen und in Jauer abzuliefern. Aber es geschieht nichts. Einige 
Glieder des Rates kommen daher monatelang mit beschwerlichen Un
kosten in Arrest, auch die Biirgen lassen ihren Schwager und Abgesandten 
Volinhaus in Jauer in "Bestrickniis", d.h. in Schuldhaft 1). Der Rat be
schwert sich tiber sie bei der Stadtobrigkeit, dem Grafen Zollem, und 
klagt ibm, dass sie die Biirgschaft ableugnen und dass es mit der Abrech
nung der Garngelder nicht stimme. 1m Antwortschreiben vom 25. Dez. 
1608 2) sitzen beide Beklagte auf sehr hohem Rosse. Das Aktenstiick ist 
von einem romischen Juristen, wahrscheinlich Berneck oder D . Salomon 
Scheps, Roth's Anwalt in Lowenberg, verfasst 3). Sie sichem sich, ehe sie 
auf die Klagepunkte erwidern, die Reconvention oder Notklage. Dann 
erkliiren sie, dass sie nicht wiissten, dass sie dem Rat zur Kaution verpflichtet 
seien. Sie arbeiten mit einem spiiteren Begriff "fidejussor", der schriftliche 
Unterlagen erfordert, die der Rat nach altern siichsischem Schoffenrecht 
fiir Biirgschaft nicht braucht, auch nicht aufweisen kann, da er keine 
Protokolle bei der Btirgschaftsleistung einstmals aufgenommen hat, was 
Matthiius Roth wohl weiss. Weshalb er auftrumpft: "Sie sollen gewiss wissen 
dass wir als ehrliche, aufrichtige Leute so1che Beschuldung, so unrecht
miissigerweise geschieht, in keineriey Weg nicht wollen erdulden, sondern 
durch rechtlichen Ausspruch eifern woilen, denn soll ich, Matthes Rothe, der 

1) S. Stuck 2 der Prozessakten. 
2) Stuck 30, 59. 
3) Kaiserlicher Hoferichter des LOwenberger Weichbildes. 
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ich durch Verleihung gottlicher Gnaden ein hohes Alter mit Ehren erlanget, 
noch horen und vemehmen, dass mich ein Rat zu Greiffenberg, als dem 
ich mein Leben lang keinen Heller schuldig gewesen, noch in einige Bfirg
schaft eingelassen, mich zu Ungebiihr und mit lauterem Ungrunde gegen 
meiner gnadigen Herrschaft verhauen soll? Ich und mein Consort wollen 
dasjenige, so etlichen taglich aufgangen und zu Beforderung ihrer Raitung 1) 
nicht zahlen, noch erstatten, noch den Schaden, so sie aus Unvorsichtigkeit 
den Gerichten durch Erlassung der Caution zugefiiget, nicht wiederersetzen. 
Und haben sie hierinne was den Gerichten zu Nachteil versehen, mogen sie 
dasselbige ihnen selbst imputiren und andere damit unmolestiret lassen". Sie 
gestehen beide, dass sie vor dem Rat erscbienen sind. Die Ursache aber sei 
diese gewesen; "dass die Gerichte sich befurchteten, das Gam mochte in den 
Fassen Schaden nehmen und umbkommen. Derhalben sie an den Arrestan
ten (Bemeck) heftig zugemuthet, ihnen der Ursach halben Caution zu be
stellen. Darauf der Anwalt uns angesprochen, der Kaufmannschaft soviel zu 
willfahren, und sich in begehrte Caution einzulassen, welches wir auch 
getan und auch das Gam hemach als von der Gerichten verordnete Cura
tores ausgezablet, sortiret, verkauft und richtige Raitung darumb getan". 

Interessant ist seine Stellung zu dem Klagpunkt "sie hetten in der zuge
sagten Caution wanken wollen mit praetendirung, dass nichts konnte 
verschwiegen bleiben und sie bierdurch bei den Niederlandem verhasset 
wiirden", "welches doch alles nichtig", wie es in der Glosse dazu heisst. Er 
antwortet darauf: "nu ist es ja landkundig, dass solcher Arrest irn Namen 
der "Kaufmannschaft in Schlesien" von dem gevollmechtigten Anwalden 
beschehen. So ist gewiss und unleugbar, dass es die Hollander schon zuvor 
gewusst, dass wir auch mit interessiret sein. Was hetten wir denn fUr Be
denken tragen sollen, wann die Caution von Arrestanten begehret und uns 
angesprochen, wir dem Vaterlande zu gute nicht so viel hetten dienen sollen? 
Das ist ein schlechter praetext, dasselbig was land- und stadtkundig zu vorbtir
gen in Betrachtung solches Ehr und Wolfahrt des gemeinen Landes anreiche". 

Was die Geldabrechnung anbelangt, so wollen beide nicht auf sie eingehen. 
Sie scbicken eine Kopie der yom Rat ihnen eingehandigten Quittung mit 
"aus der zu ersehen sei, ob das Geld in ihren Handen". Aber so ganz scheint 
die Sache doch nicht in Ordnung zu sein, denn es klingt verlegen, wenn es 
unmittelbar darauf heisst: "Sondem der Btirgermeister Hans Reder hat mir, 
Jeremias Scholz, zu zweien unterscbiedenen Malen als erstlich bey denjenigen 
Leuten, dahin das Gam verkauft, hinderwerts Geld aufgehoben, demach 
auch von mir selbst geborget und hemachmals gepfendet und nicht erwarten 
konnen, bis die aus dem Gam gelosten Gelder werden zusammenbracht 
worden. Den Rest, so an dem Gelde ausstendig, wollen wir berechnen, wo 
derselbige auf ihren Befehl hin gewendet worden, dass sie sich nicht tiber 
Ungebiihr werden beklagen dorfen". Ob bier die Lest'schen 500 Taler 
gemeint sind? Der ganze Zorn tiber den Rat und seine kurzsichtige habgieri
ge Politik kommt in den folgenden Worten zum Ausdruck:"Es sind, gneJiger 
Graf, E. E. Rat alle billige Mittel irn Anfang ffirgeschlagen worden, dass sie 

1) Abrechnung. 
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aller der iz zu Henden stossenden Ungelegenheit hetten.konnen uberhaben 
sein, denn es hat Herr Barthel Hoppe von Lewenbergk 200 Taler, Herr 
Doctor Roth seeligen 500 Taler ihnen dafiir geboten, und wir gerne sind fiir 
den ganzen Rate getreten und begehret, sie solten uns die Sache iibergeben, 
wir wolten nach Ausgang derselben ihnen aIle expensen erlegen, auch noch 
mit einer Verehrung bedenken. Allein sie wollten's nicht eingehen, sondern 
die Sache selbst fOrdern, weil sie nu(r) auf den Nuz, wenn die Sache zu einem 
gewiinschten Ende laufen mochte, gesehen. So mogen sie auch im Gegen
teil die Ungelegenheit, so sie betreffen mochte, nicht ubel gefallen lassen. 
Dorfen derhalben andere ehrliche Leute, die keinen Scheu tragen, wenn sie 
was schuldig und pflichtig zu zahlen oder was sie stipuliret und anbelobet zu 
halten, nicht mit unbegriindeten Klagen gegen die Obrigkeit belegen". 
Dabei bleibt es. 

Aus dem Schreiben des Rates an die Schaffgotschschen Vormunder vom 
16.2.1609 1) geht die vollige Ratlosigkeit der Senatoren hervor. Sie ver
langen, dass aIle Schuld auf die Schadlosbiirgen gewalzt wird. Diese seien 
aIlein an aHem 5chuld: "dann wir nur bios und alleine die Gerichte dazu ge
liehen und niemals sonsten Gam oder andere Waren gerichtlich angegeben, 
auch auf dies Mal ohn ihren Getrieb wohl nachgeblieben weren". Als arme 
abgebrannte Leute vermochten sie das Geld jetzt nicht aufzutreiben. Sie 
seien wegen dieser Sache bei Hof und der schlesingischen Kammer jetzt so 
verhasst, dass sie auch keine Erlassung der Biersteuer fUr die arme Stadt 
hatten erlangen konnen. Da nun die Hollander durch den kaiserlichen Be
fehl nicht weniger zu geniigender, ja iiberfliissiger Kaution als sie zur Aus
zahlung der Garngelder verbunden seien und diese sie iiberall im ganzen 
Lande als Riiu ber ausgeschrien und sie mit "Bestrickniis" so heftig bedriingten, 
dass noch jetzt Ratsherr Hans Richter in Bunzlau deswegen in Arrest 
sitze, baten sie urn Rat, wie sie den Richter aus der Haft los machen konnten, 
und wie sie sich zu verhalten hatten. Darauf findet am 28.2. 1609 in Kemnitz 
eine "Tagfahrt" statt. Die Vormiinder des jungen Hans Ulrich Schaff
gotsch, darunter der Kaiserliche Appellationsrat und Landeshauptmann 
Caspar von Rechenberg 2), befinden auf ihr, dass der Rat und die Biirgen 
dem kaiserlichen Befehl zu parieren hiitten. Sie befehlen in einem Dekret, 
dass jeder Teil die Summe, die er aus dem erlosten Garngeld empfangen hatte, 
spatestens von dato in vier Wochen ohne allen Verzug gewiss und voll
stiindig "doch unbeschadet eines jedern Rechtens" im kaiserlichen Amt 
erlegen solIe "bei Vermeidung ernster, unnachliissiger Zwangsmittel". Das 
hilft. Durch Volinhaus werden am 3. April 1609 3) die Gelder der Biirgen 
ins kaiserliche Amt gebracht. 

Nun bleibt aber noch die Losung der Schadenersatzfrage ubrig. Dariiber 
ergeht folgender Befehl der Kaiserlichen Appellation: "Der Unkosten 

1) Stuck 60 der Prozessakten. 
2) Caspar von Rechenberg auf Klitschdorf und Lipschau war am 2.8 .1607 

zum Amtsverwalter durch kaiser!' Reskript ernannt,am 28. Okt. 1608 eingefiihrt 
und nebenbei zum kaiserlichen Rat ernannt. 

3) Stuck 2 der Prozessakten. 
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halber aber solten sie ausm(?) Kaiserlichen Ambte, ob sie derwegen nicht giit
lich entschieden werden kandten, einjeder Teil mit zwo Schriften von 8 Tagen 
zu 8 Tagenzumrechten compromittiret und wan dieselben Schriften von ihnen 
einkommen, nach erfolgter Inrotulation zu ihrer Kayserlichen Appellation 
und gebiihrlichen Urtelsspruch verschicket werden und erginge alsdann 
weiter was Recht" 1). Die Sache zieht sich aber wieder in die Lange. Jacob 
Dahn ist auf Geschaftsreisen, das Amt selbst von Geschaften iiberhauft. 
Man einigt sich endlich auf den 12. Juni 1609 in Bunzlau. Auf dieser Tag
fahrt erscheinen etliche Landsassen als Assessoren, der Greiffenberger Rat 
ist durch Hans Reder, Hans Richter, den Stadtschreiber Georg Schramm 
und den Advokaten Lukas Richter vertreten, auch die beiden Nieder
lander Jacob Dahn und Abraham Fuchs bringen ihren Advokaten mit. 
Der Hauptmann versucht zu vermitteln, er stellt den Niederlandern vor, dass 
der Prozess schon sieben Jahre schwebe, und wenn es jetzt zu keiner Einigung 
kame, sondern die Sache weiter auf ordentlichem Rechtswege verfolgt wiirde, 
sie bei ihrem Alter vielleicht das Ende nicht mehr erleben diirften. Es beginnt 
jetzt ein richtiges Schachern. Die Niederlander bestehen zuniichst auf 20.000 
Taler Schadenersatz. Ja, jeder erkliirt, er wolle noch ein mehreres liquidieren. 
Auf Ermahnen und Zureden und auf Grund vielfaltiger zu Gemiite gefiihrter 
"Motive" bringt man sie soweit, "dass sie dem Kaiserlichen Amt zu Ehren 
und zu Gefallen, ungeachtet, dass es ihr und der ihrigen ewiger und uniiber
windlicher Verterb und Schaden sei, von dieser Summe abstehen und auf 
5000, folgende auf weitere und fleissige Erinnerung auf 3000, nachrnals auf 
dritthalbtausend und am Schluss auf abermaliges Persuadiren des Landes
hauptmanns und der Assessoren auf 2200 Taler" heruntergehen, "mit 
fleissiger Bitt, in sie mit weiterem Nachlass nicht zue dringen, wollten 
rechtlichen Erkentnusses gewarten, und ferner, ob ihnen diese 2200 Taler, 
so doch kegen acht ihrer erduldeten Schaden vor nichts anzusehen weren, in 
der Gute nicht gegeben werden wollten, umb publication des gefertigten 
Compromisses angehalten haben". 

Wider alles Erwarten erklaren die Ratsherrn, dass die Stadt nicht im
stande sei, diese Summe zu geben, sie kannten diese 2200 Taler nicht 
bewilligen. So muss das kaiserliche Amt den rechtlichen Akt durch einen 
Abschied publizieren 2). Nach einer Beratschlagung der Ratsherren mit 
ihren Advokaten, die ihnen darauf bewilligt wird, erscheinen dieselben wie
der vor dem kaiserlichen Amt, bedanken sich hachlichst fUr dessen treue und 
fleissige Bemiihungen und erklaren: "Wei! sie freilich besorgten, dass ihnen 
das Urtel im rechtlichen disput abfallen und sie also in schwere Ungelegen
heit einen 3) machten, so wollten sie im Namen Gottes vor sich und wegen der 
anderen ihrer Ratsverwandten, so wol wegen gemeiner Stadt, zur Abwendung 
mehrer Schaden und Unkosten in die Siihne und abgehandelten 2200 Taler 
gewilligt haben, mit fleissiger Bitt, den verlesenen Abschied und Compromiss 

1) Stiick 61. Ambtsvertrag E. E. Rats der Stadt Greiffenberg mit den Nieder
liindem, 12.VI .1610. 

2) S. Anhang zu Stiick 61 A. Abschiedt Bunzlau, 12.6 .1610. 
3) So iiberIiefert. Vielleicht "kommen" zu verbessern. 
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beiseit zu stellen und aufzuheben". Sie versprechen kilnftigen Martini oder 
14 Tage hernach diese Summe "ohne alle Verzogerung, Behelfund Einrede, 
wie· die erdacht werden mochten, irn Arnte an gutem ganghaftem Gelde bei 
Vermeidung der Hiilfe zu edegen". 

Der zweite Teil der Rechtshandlung zieht sich noch bis 1614 bin. Der 
Rat kampft nun wegen der Schadlosbiirgschaft mit Matthaus Roth und 
Jeremias Scholz weiter, die beide zu Lebzeiten nicht einen Schritt nach
geben. Da dieser Abschnitt wohl fUr die schlesischen Verhiiltnisse Bedeu
tung hat, aber nicht fiir die Geschichte des niederliindisch-schlesischen 
Handels solI hier nicht mehr auf ihn eingegangen werden. Hans Ulrich 
Schaff gotsch, der im Januar 1614 von seiner Peregrination durch Europa in 
seine Greiffensteiner Herrschaft heirnkehrt und die Ziigel der Regierung hier 
sofort ubernimmt, ist fest entschlossen, die Sache seines alten Herrn Paten 
ins Reine zu bringen. 1m Sept. 1614 schickt er in dieser Angelegenheit eine 
Urteilsfrage an die Juristenfakultat zu Frankfurt an der Oder. Dieselbe 
Fassung der Urteilsfrage benutzt der Rat und schicktsie am 27. Okt.1614an 
die Juristen zu Jena und Wittenberg. Alle drei Universitaten verurteilen die 
Beklagten. Unter dem Druck des Stadtherrn vergleichen sich die Erben mit 
demselbem. Mathaus Roth ubersteht noch den Tod von Jeremias Scholz, der 
1613 mit Frau und Kindern an der Pest stirbt 1). Fur die Ziihigkeit des 
Greises spricht, dass er damals die halbe Stadt uberlebt, obwohl sein Gesinde 
auch von der Seuche hingerafft wird. Aber seit 1608 nehmen seine Krafte 
immer mehr abo Der aIte Leichenpredigtlebenslauf berichtet, dass er 6 
Jahre lang vor seinem Ende sein Haus nicht mehr verlassen habe, zu
letzt sei er so schwach gewesen, dass man ibn wie ein Kind habe gangeln 
mussen. Eine eigentliche Krankheit habe er nicht gehabt, aber das Essen 
habe ibm nicht mehr schmecken wollen, auch habe er sehr wenig schlafen 
konnen. Da er in diesen Jahren nicht mehr wie sonst zur Kirche gehen 
kann, mussen ibm seine Enkelinnen, die er fleissig zum Gebet, zur Schule 
und Katechismusunterricht anhalt, taglich vorlesen und vorbeten. Er liisst 
sich auch zweirnal zu Ostern rund Michaelis, wie es damals ublich ist, 
das Abendmahl reichen, nicht ohne vorher die Gemeinde urn christliche 
Verzeibung und allgemeine Fiirbitte offentlich in der Kirche von der Kanzel 
herab feierlich zu ersuchen. Er stirbt am 16. Juli 1614 und wird in der Stadt
pfarrkirche "unter der Frauen Ihro Gnaden Chor" beigesetzt. 

m. DIE NlEDERLANDISCH-SCHLESISCHEN BEZIEHUNGEN 1M 17EN JAHRHUNDERT 

Haben wir so die Geschichte des Kaufmannsprivilegs, sogut das heute 
moglich ist, verfolgt, konnen wir hinsichtlich der Geschichte des Grenzzolles 
auf Arthur Kern's Dissertation verweisen. 

Die Geschichte des Privilegs ist fiir die Geschichte der Gegend sehr 
aufschlussreich. Wir sehen Mathaus Roth und Jeremias Scholz waren ibrer 
Zeit und ihren Mitbiirgern weit voraus, aber sie werden nicht verstanden, 

1) Es starben 1613 1072 Personen in der Stadt, darunter 259 Mitglieder der 
Leinweberzunft. 

ECON.-HIST. JAARBOEK XXVI 16 
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auch nicht vom Kaiser gestutzt. Die ersten Jahre des dreissigjiihrigen 
Krieges erweisen, dass sie politischen Blick gehabt haben und dass ihre 
Sorge urn Kaiser und Reich berechtigt gewesen ist. 

Die Niederlander finanzieren nicht nur die Turkensteuem der Schlesier, 
sondem auch 1618 Friedrich V, von der Pfalz. Sie sind die einzigen Geld
geber, auf die er sich verlassen konnte. 50000 Gulden monatlich belief en 
sich die hoiliindischen Subsidien. Wie gross die Gefahr fUr das Reich und 
die Habsburger Dynastie war, zeigt am klarsten jener beruhmte Brief des 
Kardinals Khlesl an den kaiserlichen Gesandten Graf Khevenhiller in 
Madrid vom 26. Juni 1618, wo es heisst: "Gott weiss es, kommt nicht bald 
Hiilfe aus Madrid und des Konigs Macht, ist es vergebens. Die Lander 
wollen nichts thun, sehen aile auf Bohmen und haben mit demselben ein 
Correspondenz, ist nichts auf sie zu verlassen. Werden die Ketzer starker, 
haben sie Zeit, machen sie Confederationes, werden wir geschlagen. In 
Wahrheit, ailes ist verloren, sowohl Ostreich, Mahren, Schlesien, Lausitz, und 
dergleichen 1). Wir Katholischen \\ erden verjagt oder zu Sklaven, kommen 
yom Haus Ostreich und ist ein ewiges Spott. Da muss er aIle maceram ab
ziehen, allen Respekt beiseiten legen, importune et opportune sollicitiren, 
es lasst sich nicht warten, mit keiner Hoflichkeit curieren, hin und wieder 
Bericht schreiben, sondem alsbald "ja" oder "nein". 1st es "nein", so ist 
B 6h men ein h 0 lliindi s ch G ou berne men t, ist es "ja" undnit bald, 
so sein wir ingleichen ruiniert und gescrueht diese ungarische Kr6nung pro 
forma in massen mit der bohmischen geschehen. Ungam bekommt alsdann 
der TUrk, Bohmen und andere Lander die Calvinisten. Also haben wir in 
einem Jahr geschlossen. Das schreib ich ihm von Ew. M. wegen vor Gott 
und der Welt protestirend, dass ich die Not nicht verschweig, auch Tag und 
Nacht mich bearbeite. Ihre Heiligkeit hab ich gleich wol auch geschrieben, 
weil aber daselbst her nichts zu hoffen, man nur auf die Befreundete ein Aug 
hat, lass ich dieselben verantworten, so Ihre Maj . mich und andre nicht horen 
wollen. Was ich fUr eine Zeit Tag und Nacht haben muss, gedenk er, wer 
mir dies zahlen kann, weil mir mein Leben nicht kann bezahlt werden. 
Gott befohlen" 2). 

Was Wunder, dass nach der Schlacht am Weissen Berg, als der Kaiser 
wieder das Heft fest in der Hand halt, die handelspolitischen Grundsatze der 
Grosskaufleute siegen. Am 30 .6 . 1621 erfolgt ein oberamtliches Patent, 
das fUr luden und auslandische Faktoren eine hohe Vermogensteuer 
erhebt zur Bezahlung der abgedankten Soldateska und am 1. Okt. 1624 
werden in dem neuen Zollpatent fremde Kauf'leute einer hoheren Be
lastung mit Zollen unterworfen als die einheimischen. Die Auslander mus
sen den doppelten Zoil geben, weil sie von Landerlasten befreit sind. 

In der Zeit der "Kipper und Wipper" 1622/23 machen sich die Ausliinder 
die Munzentwertung zunutze und kaufen mit schlechtem Gelde aIle Waren 

1) Die NebenHinder der Krone Bohmen. 
2) Zit. von R. Ropel, "Das Verhalten Schlesiens zur Zeit der Bohmischen 

Unruhen" Zeitschrift des Vereins fiir Geschichte und Aitertum Schlesiens 1. 
Heft 1855. 
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auf. Ein Nurnberger klagt mit folgenden Worten uber diese Zustande: 
"Von Anno 1618 bis 1623 hat dieser Diebstahl gewahrt, dass fremde 

Nationen uns unsere guten Waren aus dem Reiche abgefiihrt und schlimmes 
Geld oder das gute, den Reichstaler zu 3, 4,5 bis 10 und 12 Gulden, dagegen 
eingeschoben haben. Wenn ein Kasebauer aus Holland nach Schlesien 
und Meissen gekommen ist, und 2000 Reichstaler mitgebracht hat, hat er 
so viel Gam und Leinwand auf einmal heimgebracht und so viel Geld 
daraus machen konnen, dass er hemach ein reicher Mann geworden ist". 
Der Rat in Breslau fiirchtete offentliche Unruhe. Die Hauptursache des 
Unheils sieht auch er darin, dass Schotten und Niederlander schlechte 
Munzsorten taglich, namentlich im Gebirge, wo die meisten sitzen, in 
Umlauf bringen. 

Nach Alfred Zimmermann wurde deshalb in Januar 1622 bei der Morgen
sprache beschlossen, dass: 

1. Jeder Auslander zwar in Jauer handeln, aber aIle zwei Monate sich 
nur vier Tage lang in der Stadt aufhalten durfe. Dasselbe solI auch fiir die 
Faktoren gelten. 

2. Leinwand, Zwirn und Gam diirfen sie nur von einheimischen Biirgem, 
nicht aber von Fremden kaufen. 

3. Kauft ein Auslander etwas, und es kommt ein Burger dazu, so kann 
letzterer stets ein Vorkaufsrecht geltend machen. 

4. Kein Auslander solI mehrere Auftraggeber bedienen. 
5. Die Auslander sollen weder Hauser noch Stu ben mieten. 
6. Kein Burger solI fUr einem Fremden rohe Leinwand einkaufen. 
7. Kein Biirger darf dem Auslander endlich die Leinwand, welche er nicht 

bei demselben erkauft hat, bleichen oder appretieren. Dberdies verbot man 
den Fremden bei der herrschenden Teuerung Lebensmittel in der Stadt zu 
kaufen urn dadurch ein weiteres Steigen der Preise zu verhindem. 

Mathaus Roth und seiner Gefahrten Schicksal ist, dass sie an Fursten 
und Standen scheitem. Beide sind damals noch zu machtig. Wohl sind die 
Piasten in Liegnitz und Brieg schwer degeneriert, wie die Aufzeichnungen 
des beruhmten Hans von Schweinischen beweisen, auch der Ade1 durch 
Trunksucht vielfach herunter gekommen, seitdem der Einfluss des edelen 
Schwenckfeld auf seine Standesgenossen und das Patriziat mit seinem 
Tode aufgehort hat, aber noch sind tiichtige Leute wie Christoph Schaff
gotsch, Schwiegersohn Johanns, und andere unter den Standespersonen, 
die wissen, was sie sich und ihrem Volke schuldig sind, die in der Jugend 
studiert haben, weite Peregrinationen gemacht und an bedeutenden Hofen, 
dem Prager oder sachsischen, Beziehungen von dauemdem Wertzuknupfen 
verstanden haben. Als Grundherren in der Bewirtschaftung riesiger Betriebe 
geschult, als Landeshauptleute und kaiserliche Rate in den Geschaften der 
Fiirstentums-Regierungen gewohnt Verantwortung zu tragen, wissen die 
Schaffgotsch was Regentenpflichten sind. Sie wissen den Gefahren, die von 
Seiten des Biirgertums und der revoltierenden Bauem drohen, kraftig zu be
gegnen. Rassisch, unverbraucht, versuchen sie vor allem durch Griindung 
von Familienfideikommissen ihren Stammgiitem den ganerblichen Charakter 



228 DER SCHLESISCHE GARN- UND LEINENHANDEL MIT HOLLAND 

zu wahren und ihre Krafte zusammenzuhalten. Spekulationsgeschafte mit 
Ritterglitern werden dadurch im Iser- und Riesengebirge in grossem Umfange 
nicht moglich. Mathaus Roth hat nur das kleine Lehngut Baumgarten be
sessen, nach dem er und seine Nachkommen sich "von und auf Baumgarten" 
nennen, obwohl er wie aile reichgewordenen Leinenkaufleute das Ziel hat, 
Grossgrundbesitzer zu werden, getreu dem Satz des klugen Adam Smith: 
"Merchants are commonly ambitious of becoming countrygentlemen". Ais 
1598 gelegentlich erner Erbteilung das alte vornehme Schwarz bach "ein 
Stammgut und erster Rittersitz im Lande" dem Dr. Kahl verkauft wurde, 
reagierte die Ritterschaft geschlossen dagegen. "Es erhob sich ein Kummer 
gerneinhin im Lande", heisst es in den Vorwiirfen der Stande, die sich unter 
den Manuskripten der reichsgraflich Hochberg'schen Majoratsbibliothek 
Fiirstenstein erhalten haben: "In Ewigkeit hatten die Stande sich nicht 
versehen, dass soleh vornehme Columnae des Vaterlandes zu so untreuen 
Leuten und Landesbeschadigern werden konnten" 1). 

Aber nicht nur in weltlichen Dingen wissen sie Bescheid. Sie sind theo
logisch und kirchlich interessiert und gebildet. Sie haben das Patronat 
unzahliger Dorfer in den Handen, die Pastoren werden von ihnen gewahlt, 
sie -verfiigen oft sehr selbstandig, mitunter auch eigenrnachtig uber das 
Kirchengut und verstehenkirchliche Probleme und Note, die Eigenart kirch
licher Verwaltung. Sie sind das Boilwerk ailer alten standischen und volks
tumlichen Institutionen, der Hort des alten sachsisch-frankischen Rechts, 
das durch den uralten Lowenberger Oberhof und das Dreiding so tief 
im Volke wurzelt, dass bis in die vierziger Jahre des 20. Jahrhundert die 
Leute des Isergebirges, vor allem die Friedeberger von allen Juristen wegen 
ihrer Hartnackigkeit in Rechtssachen und wegen ihrer Prozeswut gefiirchtet 
wurden, und sich von allen anderen Rechtsbezirken unterschieden. Auch die 
Stadtgeschichte Greiffenbergs ist eigentlich eine Geschichte von Prozessen. 
Aus richtigem Instinkt bekampfen die Stadtherren als patriarchalisch
christliche Regenten diese reinen Verstandes- und Rechenmenschen, die sich 
des modernen Handelsrechtes und der Grundsatze des romischen Rechtes 
bedienen, urn ihre Ziele zu erreichen. Sie sehen durch sie das gute alte Regi
me, das auf einem personlichen Vertrauensverhaltnis und religioser Welt
anschauung beruht, gefiihrdet und damit auch ihre Untertanen. Dazu kommt, 
dass es Roth wahrscheinlich auch an verbindlichem diplornatischem Wesen 
gefehlt hat, dass er manches vielleicht geschickter hiitte anfangen konnen. 
Sein Reichtum und sein Erfolg mussten ibm Neider verschaffen und sein Geiz, 
sein hartes Wesen verstanden nicht, sich aus Feinden Freunde zu machen. 
Wenn Wolfgang Silber ruhmt, dass er den Ratstuhl mit "Aufrichtigkeit" 
innegehabt, so ist das entweder apologetisch oder ironisch zu verstehen, 
vielleicht auch ein Kornpliment gegen seine Erben, deren Stiftungen fUr 
die Kirche noch nicht vergessen sind. 

Als Personlichkeit ist Jeremias Scholz viel schwerer zu erfassen als 
Mathiius Roth ,weil er in der Pestzeit gestorben ist und keine gedruckte 

1) G. Croon, a.a.O. Buch II S. 4-5 Anm. 2. 
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Leichenpredigt mit Lebenslauf, soweit wir wissen, flir ihn gedruckt worden 
ist, ebensowenig wie fUr Johann Scholz den Alteren und Jtingeren. Man tappt 
daher hinsichtlich der genealogischen Angaben bei allen Gliedern dieser 
Familie im Dunkeln. Nach 1632 verschwinden die Roths und Scholz aus dem 
Stadtbild, urn in der Lausitz als hohe Beamte wieder aufzutauchen. 

Nachdem der Prozess verIoren gegangen ist und das Privileg kassiert, das 
der Oberfiutung durch fremde Handler einen Damm entgegensetzen sollte 
und der standische Einfluss in der Frage des Grenzzolles zunachtst gesiegt 
hat, wird Greiffenberg von 1609 ab wieder ein Treffpunkt aller am Leinen
Garn- und Wollhandel interessierten Nationen. NiederIander, Englander, 
Oberdeutsche stromen herein, aber niemals mehr horen wir in den Tagen 
vor Kriegsausbruch von feindlichen Begegnungen zwischen Einheimischen 
und Fremden, auch von keinell Konkurrenzkampfen zwischen den Fremden 
untereinander. 

Alsam 17. August 1616 Thomas Cheswright aus London nach wochen
langem Krankenlager im Gasthaus des Biirgermeisters George Bartzsch auf 
der Siidseite des Marktes an Schwindsucht stirbt, wird er mit aller Sorgfalt 
gepfiegt, von den Honorationen besucht und unter feierIichem Geleit 
seiner englischen Consorten, der Greiffenberger Ratsfamilien und Zechen 
zur Ruhe bestattet, und man freut sich noch heute beim Lesen des Sterbe
berichtes tiber die gegenseitige Urbanitat und Hoflichkeit, mit der sich 
beide Teile begegnen. Der Englander ist ein vornehmer, grossziigiger Mann, 
der mit christlicher Geduld und Gelassenheit, so jung er ist, seinen schweren 
Tod in der Fremde auf sich nimmt, dankbar flir jeden Besuch und freund
lichen Zuspruch. 

1m altesten Kirchenbuch im Ratsarchiv werden auch noch folgende Nie
derlander als Paten Greiffenberger Kinder erwahnt: Henricus Koeler, ein 
NiederIander, der sich bei Caspar Steudner aufhalt (1601) und der am 11.8. 
1597 genannte Georg Kempter. Kempter wird auch als "Welscher" bezeich
net. Ausser ihm sind nur noch drei "Welsche" oder "Walen" damals in der 
Stadt: Meister Dominic Dipar und Meister Johann Dalbor 1551, die Er
bauer des Deckengewolbes der Pfarrkirche. Sie scheinen auch die steinernen 
Laubenhauser am Markt gebaut zu haben, wahrscheinlich ruhrt auch der 
Sgraffitoschmuck an der Decke und den Wanden der Pfarrkirche mit seinem 
geheirnnisvollen Inhalt von ihnen her, der z.T. von Erzpriester Augustin 
Hanke wiederfreigelegt worden ist, obwohl er sechsfach mit Tunche uber
strichen worden war. Der dritte Wale Dominicus Brandis oder Braudis wird 
1564 und 67 als Kaufer zweier Hauser vor dem lembrischen Tor und noch 
einmal 1567 als Besitzer eines Gartens genannt. 

Zweimal werden spater NiederIander ohne Namennennung als Geldgeber 
genannt. Der erste Fund geschah im Greiffenberger Ratsarchiv "Acta des 
Magistrats zu Greiffenberg betreffend die Erkaufung des Martin Sieben
eicherschen Hauses zur Herrenbleiche hierselbst von 1629-1645" (Vol. I A. 
Sect. IV Tit. I Cap. I Nr. 1). Es ist ein flir die Geschichte des Greiffen
berger Bleichsystems grundlegendes Aktenbundel, das aus 29 Briefen be
steht. Die NiederIander werden in Stuck 9 und 23, zwei Briefen des Martin 
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Siebeneicher erwahnt. Es handelt sich um Liebenthaler Niederlander die 
kleine Summen leihen. Liebenthal ist eine Klosterstadt, 3/4 Stunden von 
Greiffenberg entfernt. Ein Bruder des Martin, der aus guter alter Familie 
stammt, ist der Liebenthaler Stadtschreiber Thomas Siebeneicher, Verfasser 
des "Garnbiichleins", eines Rechenknechtes, der in erster Auflage 1634 
erschien, heut aber nur noch in der zweiten Auflage von 1656 im Lowen
berger Heimatmuseum vorliegt, wenn er nicht auch dem Kriege zum 
Opfer gefallen ist. Dieser Rechenknecht fUr Garnhandler ist in zwei Teilen 
angelegt. Der erste Teil berechnet den Reichstaler zu 45 Reichgroschen 
oder 30 Heller, der zweite zu 36 Reichsgroschen alten Geldes, die Groschen 
zu 12 Heller. Beide Teile sind durch zwei Gedichte in Knittelversen getrennt, 
das erste behandelt die Technik der Garngewinnung 1) yom Saen angefangen 
bis zum Transport nach Leipzig - spater im 18. lahrhundert ein beliebtes 
Motiv fUr die kostlich bebilderten Wein- und Wasserglaser der Kaufherren 
des Gebirgshandelsstandes von der Hand des beriihmten G lasgraveurs 
Schneider, - zweitens "was fUr Ruhm, Lob und Ehre die Spanner, so gut 
Garn spinnen davon bringen, im Gegenteil, was fUr unaussprechliche Schand 
und Spott denen folgt, die das bose Garn spinnen". Tatsachlich liess noch 
Friedrich der Grosse schlechte Spinner und Weber die falsche Weiffen ~ und 
Mase brauchten und betrogen ins Halseisen stecken; ein solches war noch 
1945 an der Kirchentreppe zu Meffersdorf-Wiegendsthal im Queisstal zu 
sehen. Der hollandische Kaufherr spielt in den letzten Versen eine grosse 
Rolle. Im "Lob der guten Spinner" heisst es Strophe 5: 

"Kommt es darnach in Holland an, 
ein Herr sieht seine Lust daran, 
sagt: Das sind gute Spinnerin, 

Dass wir sie nicht soll'n habn hierinn. 
Wir wollen sie uf Handen tragen, 

Kein Mann solI solche Weiber schlagen. 

Ebenso wird der Arger geschildert, den das bose Garn in Holland her
vorruft. 

Der zweite Fund, in dem Liebenthaler Niederlander erwahnt werden, 

1) Ober die alte Technik der Flachs- und Leinwandgewinnung belehrt am 
besten Paul Jacob Marperger in seinen zwei Biichern: I. "Der schlesische Kauf
mann 1714, vor aIlem aber 2. in seinem Buche: "Ausftirliche Beschreibung des 
Hanffs und Flachs und der daraus verfertigten Manufakturen, sonderlich des 
Zwirns, der Leinwand und Spitzen, was in solchen vor ein grosser Handel durch 
alle Welt-Theile getrieben und wie viel tausend Personen dadurch ernehret werden. 
Wobei dann insonderheit von denen Seilern und Leinenwebern, ihren Handwercks
Terminis. Privilegiis, Gewohnheiten und Arbeiten gehandelt, denen Hauss-Mtittern, 
Kaufleuten und Leinwands-Handler aber ein stattlicher Unterricht, wie sie sich 
in ihrem Leinwand-Handel verhalten, und was sie wegen der Leinenweber und des 
Kauff-Garns zu ihren eigenen Nutzen und hoher Obrigkeit Verordnungen nach 
zu observieren haben, gegeben; und endlich auch angewiesen wird, wie aIle drei 
oberzehlte Manufakturen in Teutschland weit besser als bis anhero geschehen, 
konnten in Flor gebracht werden". 

2) Weiffe = haspel. 
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bestand aus einer Sammlung von 8 Briefen der Stiidte Greiifenberg und 
Friedeberg aus den Jahren 1634-39, die sich im Staatsarchiv in Breslau 
befand 1) und die Colloredischen Rekrutengelder und ihre Eintreibung 
betraf. 

Da heisst es in der Urteilsfrage an die Leipziger Juristenfakultiit, die 
dem 8. Brief, einem Schreiben des Greiffenberger Rates vom 14.2. 1639 
beigefUgt ist, dass Freiherr Hans Ulrich von Schaffgotsch 1626, als er in 
kaiserliche Kriegsdienste trat, die Administration seiner Herrschaft und 
absolute Vollmacht Herrn Jeremias Gottwald, seinem damaligen Kammer
sekretiir, gegeben habe, "welcher auch wegen ernster und harter Bestraifung 
von den Untertanen mehr denn der selige Herr Schaifgotsch gefiirchtet 
werden mussen". Als aber der Freiherr wegen Majestatsbeleidigung in 
Arrest genommen worden sei, seien seine Guter fast jedem kaiserlichen 
Offizier und Soldaten preisgegeben gewesen, sie nach Gefallen zu brand
schatzen und auszuplundern, daher habe auch der Graf Colloredo durch 
Einquartierung seiner 4 Kompanien zu Schmiedeberg die gesamten Schaif
gotsch'schen Besitzungen in seine Kontribution gezogen und von denselben 
etliche tausend Reichstaler Kriegskassengelder gefordert 2). Gottwald, der 
damals alle Einnahmen und Ausgaben in Handen gehabt habe und dessen 
Befehle und Anordnungen zu dieser Zeit aIle sofort hatten durchgefUhrt 
werden mussen, habe die AusfUhrung dieser Kriegsgelder erzwingen helfen, 
urn sich die Gnade des Grafen Colloredo zu sichern. Deswegen habe er am 
23. Miirz 1634 die Greiifenberger Burgerschaft aufs Rathaus gefordert, 
derselben darauf anbefohlen, ihm zur AbfUhrung solchen Geldes 3000 
Reichstaler vorzuschiessen. Er selbst habe nach seinem Gutdunken einem 
jeden entweder 4 oder 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, bis gegen 100 Taler 
zu bezahlen zuerkannt und uber jede vorgestreckte Quote durch den 
Stadtschreiber einen Schein ausstellen lassen und versichert, dass jedem 
das Geld wiedererstattet werden wiirde. Er sei auch fiir einige, die nicht 
bald zahlen konnten, selbst mit seinem Gelde eingesprungen. Nachdem 
aber solche 3000 Reichstaler nicht erklecklich gewesen seien, sondero 
nach Herro Gottwald noch 6000 Reichstaler gebraucht wurden, habe er 
eigenmachtig aIle Schaffgotsch'schen Guter fUr die Aufbringung dieser 
neuen Summen in 6 Bezirke geteilt und dem 1634 dreimal abgebrannten 
Stiidtlein Greiifenberg 1000 Reichstaler zu bezahlen aufoktroyiert. Als 
aber Herr Gottwald gesehen, dass es mit der Bezahlung dieser Gelder auf 
den Dorfschaften zu lange dauere, habe er, bald in Gute, bald mit Drohun
gen, Greiffenberg und Friedeberg zur Aufnehmung solcher 6000 Reichstaler 
durch Wechsel gezwungen, was auch den 10. April 1634 geschehen sei. Sie, 

1) Rep. 40. Stadt Greiffenberg I Nr. 7. 
2) Vgl. hierzu auch J. Krebs, Hans Ulrich, FreiheIT von Schaffgotsch 1890 S. 

204 ff. Ferner Kameralamt Hermsdorf am Kynast, P. 37 Nr 12: Akta Collo
redische Einquartierung, Contributionen und Pressuren betreffende in den Jahren 
1633/4. 

Ober die Art, wie die Gelder fliissig gemacht werden, die Methode des Ein 
treibens vgl. das Buch von Anton Ernstberger: Hans de Witte, Finanzmann 
Wallensteins, 1954. De Witte begegnet auch in Liebenthal. 
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die Greiffenberger, hatten den Niederliindern in Liebenthal spater 3000 
Taler bezahlen miissen, die sie vorgeschossen hatten, ebenso Friedeberg. 

1m einem Brief des Friedeberger Rats an den kaiserlichen Verwalter 
der Herrschaft Greiffenstein yom 17 .3.1637 heisst es wortlich: "Welche 
gedachte Summe durch die Herren Nieder/iinder erhoben, nachmals denen 
Handelsleuten von gedachten Stadten in Leipzig veraITestiret und wegge
nommen worden, wei! tempus solutionis von den Stiidten als Biirgen nicht 
innegehalten worden". 

Diese Briefsammlung bezeugt also die Anwesenheit der Niederlander bis 
1637. 

Die "Acta Publica Silesiae" erwahnen die Niederlander zuletzt 1629. 
Als ihre Sitze werden, ausser Liebenthal, MUnsterberg und Frankenstein 
in der Grafschaft Glatz genannt in einem leider nicht mehr aufzufinden
den Brief des Breslauer Bischofs Franz Ludwigs 1) yom 28.8 . 1686. In 
Dokumenten im Haarlemmer Gemeente Archief scheinen niederlandische 
Beziehungen zu Neisse, Brieg, Miinsterberg, Schweidnitz-Jauer, Liegnitz, 
Wintzig und Wohlau vorzuliegen. 

Die einheimischen Quellen fliessen ab 1629 spiirlich 2). Das wird ver
standlich, wenn man die uber das Gebirgsvorland hereinbrechenden Kata
strophen im letzten Drittel des Krieges iiberschaut. 

1634 brennt Greiffenberg dreimal hintereinander abo Pliinderungen, Con
tributionen, Mord- und Totschlag, Hungersnot und Pest 16sen einander 
ab und versetzen die Bewohner in aussersten Schrecken 3). 1635 wird der 
StadtheIT Hans Ulrich Schaffgotsch wegen Beteiligung an der Wallenstein
schen Verschworung offentlich in Regensburg enthauptet, seine Guter, die 
vollig verschuldet sind, konfisziert und seine unmundigen Waisen in Olmutz 
den Jesuiten zur Erziehung ubergeben. Nur die Herrschaft Greiffenstein 
mit Greiffenberg, Friedeberg und den dazugehorigen Dorfern bleibt ihnen 
erhalten. Kaiserliche Beamte verwalten sie, so gut sie kennen. 

1m selben Jahr wird dem sachsichen Kurfiirsten das Queistal abgetreten 
und zur Oberlausitz geschlagen, aber als eigener Verwaltungsbezirk Bautzen 
direkt unterstellt. Dank kurfiirstlicher Unterstiitzung wird seine Hauptburg 
Tzschocha bis Kriegsende so stark befestigt, dass diese Gegend von feind
lichen Angriffen verschont bleibt und den Fliichtlingen aus den urnliegenden 
Orten, spater auch den vielen Exu1anten aus Behmen und Schlesien, die urn 
ihres Glaubens willen vertrieben werden, eine Zufiucht bieten kann. Das ist 
wichtig, wei! nun unmittelbar vor den Toren Greiffenbergs auf nunmehr 

1) Zit: "Geschiedenis der Haarlemmer Bleekerijen", door S. C. Regtdoorzee 
Greup-Roldanus 1936 S. 212 Anm. 8: "Gemeente Archief Haarlem, nog niet 
geinventariseerde acte Breslau, 1686 26. VIII. van Franz Ludwig, Paltsgraaf van 
den Rijn, Hertog van Gulik en K1eef, Bisschop van Breslau, over Haarlemsche 
kIachten aangaande garen. 

2) Die Liebenthaler Akten des Ratsarchivs sind spurlos verschwunden. Wahr
scheinlich lagen sie vor 1945 im LOwenberger Landesgericht. 

8) Die beste QueUe fiir die Ereignisse dieses Jahres ist die Trost- und Leichen
predigt, die Wolfgang Silber beim Tode des Gewandschneiders Zacharias 
Ludwig fUr dessen Witwe Martha Steudner 1634, 28. 12. verfasst hat. 
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kursachsischen Boden die Spinner und Weber ungestort ihrem Gewerbe 
nachgehen konnen und hier aufs neue ein Zentrum dieses Gewerbes ent
steht, das vor allen Marklissa und Lauban zu einer neuen Bliite verhilft. 
Greiffenberg wird nun wieder Grenzstadt. 

Von 1639 ab ist der Krieg an dieser sachsisch-bohmisch-oberlausitzi
schen Ecke durch die schwedische Invasion unter dem genialen Torstenson 
gekennzeichnet. 164516 besetzen die Schweden die Bergschl6sser Nord
bohmens und des Isergebirges. Auch der Greiffenstein erhalt schwedische 
Besatzung. Greiffenberg wird Hauptquartier der Invasionsarmee. Johann 
Christan, Oberfaktor von Viatis und Peller stirbt 1644. Bei seinem Tode 
stellt sich heraus, dass er vollig verschuldet ist. Seine Nfirnberger Prinzipalen 
beschlagnabmen daher sogar sein Silberzeug. Ursache des Bankrotts ist der 
,Zusammenbruch der Stadtherrschaft und der Sieg der Schweden, der sich ffir 
dieses Haus besonders katastrophal auswirkt, da es dem kaiser lichen Gene
ralissimus Gallas, Nachfolger Wallensteins auf Schloss Friedland als Bank
haus diente. Soviel er konnte, hatte dieser Feldherr versucht, die Handels
wege von Zittau nach Nilrnberg und die Verbindung nach Leipzig, die so 
wichtig ffir die Firma waren, durch allerhand Massnahmen zu schiitzen. 
Nun bricht jede Verbindung mit dem Reich ab, nicht zuletzt auch deshalb, 
weil es in der Gegend an allen Transportmitteln fehIt. Es gibt weder Vieh, 
noch Pferde, noch Wagen mehr. 

Hier beginnt nun flir diese Landschaft die Verschiebung im Welthandel 
aus dem Mittelmeerbecken an die Kiisten der Ost- und Nordsee deutlich 
zu werden. Lauban, Greiffenberg, Marklissa werden jetzt ganz in den 
westlichen Handelskreis einbezogen. Hamburg gewinnt den eintscheidenden 
Einfluss und mit ibm tritt Leipzig, der Stlitzpunkt der Nordseehafen in 
Mitteldeutschland, das Erbe Niirnbergs an. Wohl taucht 1647 am 17. April 
der Name von Christans altestem Sohne Hans Ulrich in der Biirgermatrikel 
wieder auf und 1651 sind von 133 Fassern Leinwand und Schleier, die 
durch Leipzig wahrend der Neujahrsmesse gehen, noch die Haifte Eigentum 
seines Hauses und nur 35 Fasser gleichen Inhalts gehen zur Konkurrenz 
nach Hamburg. Aber wenn die Firma nach diesem Jahr in Greiffenberger 
Akten genannt wird, dreht es sich stets nur urn Abwicklung alter Schul
den. Mit der Veranderung der Absatzrichtung findet gleichzeitig die Ver
lagerung der Leinen- und Garnerzeugung von der Stadt aufs Land statt' 
Die Stadtziinfte treten gegeniiber den Dorfwebern immer starker zuruck. 

Die Schweden, die Stettin und Frankfurt aid Oder und Pommern's Kiisten 
in der Hand haben, ermoglichen den Hollandern den Weg auf der Oder 1) 

nachdem bereits 1633 ein Vertrag zwischen Breslau und Frankfurt a.O. 
in Kraft getreten ist, der in den unsicherwerdenden Zeiten freie Ab- und 

1) Dber die Freundschaft zwischen Holland und Schweden S. E. Wiese: "Die 
Politik der NiederIiinder wiihrend des Kalmarkrieges 1611-13 und ihr Biindnis mit 
Schweden 1614 und den Hansestiidten 1616". Heidelberger Diss. 1903. 1m dreissig
jiihrigen Krieg lieferten die Amsterdammer Trip Gustav Adolf von Schweden 
Kanonen, woran noch heute die Stukkaturen am Giebel des "Trippeahuis" 
in Amsterdam erinnem. 
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Ausfuhr von allerhand Handelswaren auf dem Flusse gestattet. Diese Ver
trage werden bis 1667 immer wieder auf 10 Jahre emeuert. 

1m Haarlemmer Gemeente Archief befindet sich ausser einer handge
schriebenen "Keure" von 1599, die auch fUr schlesischen Import gilt, ein 
gedrucktes Quartheft: "Keuren ende Ordonnantien op het Silesiger Tal-Gam 
binnen Haarlem", das auch Stucke gleichen Inha1ts aus den Jahren 1639, 
'40, '41 und '50 enthalt. 

In einer alten Gebhardsdorfer Kirchenchronik heisst es, dass die Besat
zung gut Regiment gehalten hatte, dass man allerorten wieder sicher handeln. 
Nahrung und Ackerbau fortstellen konne. Das trifft vor allem fUr die 
Zeit zwischen 1645-50 zu, als Benjamin Trotter auf dem Greiffenstein 
kommandierte, der den Namen eines Menschenfreundes hinterliess. ,,1645" 
sagt Strieder in seinem Buch: "Aus Antwerpener Notariatsarchiven", 
"werden (von den Hollandem) viele hunderttausend Ellen Schlesischer 
Fabrikate exportiert" und zwar an die Goldkiiste Westafrikas 1). 

Es scheint, als ob Greiffenbergs Nachbarstadt Liebenthal unter ihren 
tiichtigen Abtissinnen damals Mittelpunkt des Gam- und Leinenhandels 
nach den Niederlanden wird, wei! es selbst durch die Feuersbrunste zu 
einem Aschenhaufen geworden war und auch Friedeberg 1641 von Flammen 
verzehrt wurde. 1649 erhalt Liebenthal die Genehmigung, einen Leinen
und Gammarkt abzuhalten, der mit dem alteren Taubenmarkt verbunden 
war. Aus dieser Zeit muss das Leinwandhaus mit seinem Lichthofund seinen 
Arkaden im Innem stammen, auch die stattlichen alten Kaufmannshauser 
mit Sgraffitomalerei auf den Fassaden und den steinemen Laubengangen. 

Unter den 13 Liebenthaler Gamhandlem gilt Buttem als der reichste. 
Aber sehr wahrscheinlich ist das Benediktinerjungfrauenkloster selbst der 
grosste Lieferant gewesen. Jedenfalls befindet sich im Haarlemmer Gemeente 
Archief im Gildenarchief 284 noch ein Briefentwurf der Biirgermeister und 
Rates an Ursula Queditsch, Abtissin von "Lievendael" aus dem Jahre 1661, 
worin ihr die Klagen von Haarlemmer Gamhandlem und Faktoren iiber 
schlechtes Gam iibermittelt werden 2). 

Ebenso liegt ein Verzeichnis der auf der Haarlemmer Stadtwage 1651 
und 1652 gewogenen Fasser mit "Silesiger Talgaren" im selben Gildenarchief, 
auf dem Abraham Vleming jahrlich wieder mit 13 Vass zu 16000 Bos 
begegnet. 54 Vass mit 108000 Bos bezieht in diesen Jahren regelmassig ein 
Comelis Vijver. Insgesammt sind es: 580 Fass aber verschiedenen Gewichts. 
Aus 1653 hat sich noch im selben Archiv ein langes Verzeichnis von Gam
handlem und Zwimem erhalten, die Silesiger Talgam kaufen. Aus diesen 
Handelsbeziehungen erklart sich die Neuauflage des Liebenthaler Gam
buchleins 1656, dessen hollandische Anspielungen in den Gedichten sinn
los waren, wenn sie nicht bestanden hatten. Vielleicht hangt mit dieser Neu-

1) Strieder, Vorwort. S. auch: Watjen, Zur Geschichte des Tauschhandels an 
der Goldkliste urn die Mitte des 17en Jahrhunderts nach hollandischen Quellen, 
1913 S. 529 Anm. 4. 

2) S. Beilage 4. Das Kloster Liebenthal war das reichste unter den Frauenklostem 
in Niederschlesien; es hatte ausgedehnten Grundbesitz und viele Herrschaftsrechte 
in den benachbarten Dorfem. 
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blute des Hollandhandels auch die Nobilitierung der Liebenthaler Broder 
Balthasar und Leopold von Hayn 1672 zusammen, die zu den alten nieder
liindischen Familien in dieser Gegend gehoren 1), ebenso die Erhebung in den 
Ritterstand eines Philipp Heyn 1701 . Von wer Praxis als Bankiers berichten 
die "Acta betreffend Correspondenz des Grafen Joh. Anton von Schaffgotsch 
mit dem Greiffensteiner Hauptmann Ducius von Wallenberg" am 10.9.1705 
in folgenden Worten: "Weil aber an Liebenthal nichts !nit Gelde sondem 
alles!nit Wexeln negociert wird, dahero die Gamhiindler das Garn von denen 
Untertanen auch ohne paare Zahlung an sich nehmen und sie ratione prae
stando bey den Scholzen und Richtem vertreten, diese aber dafUr die Wexel
zettel annehmen miissen, bey welcher geldmangelnden Bewandtniis dann des 
Scontirniiss und Uberrechens kein Ende, viel weniger es zu verremedieren 
ist, also wird die Zahlung an die Creditoren, denen dergleichen Wexelzettel 
geleistet werden mussen, [aus gefUhrt] . wobey endlich die Miihe und Gefahr 
das Geld paar per Bressla zu bringen erspart wird" 2). 

1m "Schlesischen Kaufmann oder ausfiihrlichen Beschreibung der schlesi
schen Commercien" von Paul Jacob Marperger, Wiirttemberg-Olsischen 
Hofrat, 1714 heisst es von Liebenthal: "Hier ist ein grosser Garn- Handel 
und Correspondenz mit Breslau, daher wochentlich ein eigener angeordneter 
Bote, (welcher zwischen fiihrt) gehalten wird". Weiter hort man dort, dass 
die Briefe von und nach Jauer von diesem Bote, weil er durchpassiert, !nit 
besorgt werden. Er pflegte Sonnabend zu Mittag von Breslau abzu
gehen, und kam Freitag zu Mittag wieder zuriick. Er logierte auf der Ni
kolasgasse im "Gronen Rautenkranz" und bestellte auch die Post fUr 
Greiffenberg, Greiffenstein, und Marklissa, weil diese Orte von Liebenthal 
nur ein bis zwei Meilen entfernt lagen. 

1651 verlassen die Schweden die Gegend und ziehen abo Unter ihrem Regi
ment haben die Burger ungestOrt ihren evangelischen Gottesdienst abhalten 
konnen. 1651 fiihren die Grafen Gallas in ihren nord-bohrnischen Besit
zungen die Gegenreformation durch. Auf schlesischem Gebiet beginnt sie 
erst 1654 nach dem Grundsatz: "Cuius regio, eius religio", in deren Verlauf 
den Evangelischen Schlesiens uber 1000 Kirchengebaude fortgenommen 
werden. Die Greiffenberger die ihre pfarrkirche ebenfalls verlieren, bauen 
sichjenseits der Grenze in Niederwiesa ein Gotteshaus, zu dessen Kirchfahrt 
sich 7 Stadte und 100 Dorfer des Riesen- und Isergebirges halten. Erst im 
Frieden von Altranstadt 1707 verschafft Karl XII. von Schweden die Er
laubnis, dass die Evangelischen Niederschlesiens sich zu den 5 ihnen 
gelassenen Kirchen noch 6 andere Kirchen erbauen diirfen. 

Diese Aktion der katholischen Obrigkeit hat ihr Bild in protestantischer 
Sicht immer mehr verdunkelt, aber auf dem Gebiet des Leinen- und Gam
handels haben die Habsburger sich redlich Miihe gegeben, alles zu tun, 
was das Gedeihen desselben fordern konnte. Ferdinand II. lasst am 18 .11. 

1) H. Gorlich, Das Benediktiner JungfrauenkJoster lietenthal (1864), nennt 
S. 156 Balthasar Hein als reichen Faktor und Gammann. 

2) In den geldarmen Zeiten des dreissigjiihrigen Krieges diente Gam und Lein
wand als Zahlungsmittel. 
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1638 ein neues Zolledikt ergeben, das ohne irgend eine wesentliche Anderung 
bis zum Jahre 1718 in Kraft blieb, ein Zeichen, dass es den Anforderungen 
zweier Generationen geniigte. Es verhalf den Tendenzen der schlesischen 
Kaufmannschaft endgilltig zum Sieg. Der Ausfuhrzoll, jetzt auf aIle moglichen 
Produkte ausgedehnt, wurde von neuem fUr auslandische Kauffeute ver
doppelt. Es wurde zugleich Inlandem verboten fUr Fremde als Faktoren 
Handlungsgeschiifte zu besorgen und ihnen so den doppelten Zoll zu ersparen. 

Kaiser Leopold, der 1658 den Thron besteigt, griindet 1666 das Kommerz
kolleg ~n Breslau. Sein Berater war der Merkantilist J. J. Becker, der Vater 
dieser neuen Griindung, deren Seele er bis 1678 war 1). 

Die wichtigsten Ereignisse und Massnahmen des 17. Jahrhunderts ausser 
der Einfiihrung der Zollbestimmungen seien hier noch rasch aufgezahlt 2). 
16.30 erhalten die Hirschberger ein Monopol fUr den Handel mit Schleiem, 
den sie seit 70 Jahren betreiben. 1649 erfolgt das Verbot des Pottasche
brennens. 1653 und 1655 wird die Bleichauslage genau geregelt, 1656 
werden die Umtragweiber, die im Auf trag der Kaufleute die Ware bei den 
Webem einkauften und auf beiden Seiten zu gewinnen suchen, urn Unter
schleifzu verhiiten, untersagt. 1658 schliessen sich die 17 bedeutendsten Hirsch
berger Handelsleute zu einer Korporation oder Gilde, wohl nach hollandi
schem Vorbild, zusammen und treffen im Verein mit dem Rat Massregeln zum 
Nutzen ihres Gewerbes. Sie setzen amtliche Schauer ein, urn Betrug zu ver
huten. Wegen der Klagen der Niederlander werden sofort 1660, '86 und 1701 
amtliche Verordnungen erlassen, die auf reelle Herstellung der Exportware 
dringen. 1676 bereist der Hirschberger Biirgermeister Gottfried Georg Fladee 
Holland, 1682 Belgien und Frankreich und England, urn den Export zu er
weitem. Er wird 1685 dafUr vom Kaiser geadelt. 1677 errichten auch die 
Landeshuter eine Gilde, die die Gewerbeaufsicht in die Hand nimmt. In 
diesen Jahren muss auch Greiffenberg dem Beispiel dieser zwei Stadte ge
folgt sein, denn 1755 wird seine Gilde wie die des ubrigen Gebirgshandels
standes von Friedrich dem Grossen in eine Kaufmannssozietat verwandelt. 
1691 empfiehlt das Kommerzkolleg, wie schon 1651, die Nachahmung 
gewisser franzosischer Sorten Leinen, urn die Konkurrenz Frankreichs im 
habsburgischen Spanien zu besiegen 3). Dass man diese neuen franzozischen 
Sorten bereits 1691 in den Niederlanden kaufte, beweist die Burgermeister
Resolutie vom 27 Nov. 1691 4) im Gemeente-ArchiefHaarlem, wo ess heisst, 
dass ein Thomas Snep und ein Olmer de Wolf, Kauffeute und Burger dieser 
Stadt, bezeugen: der Erste, dass er aus Liebenthal mit dem Ordinaris-Schiffer 
iiber Zwolle ein Fass mit Gam empfangen habe und dass dasselbe aufBefehl 
des Kommis-general vom Collegium der Admiralitat der Maas angehalten 
worden sei, unter dem Vorwand, dass das Gewicht desselben zu niedrig 
angegeben sei und franzosisches Gam darin ware. 

Der Zweite, dass er mit seinem Bruder in Zwolle in Leinwand handele und 
ihrn eine Kiste mit Leinwand gesandt hatte, dass diese aber nicht verkauft, 

1) Schwager des obengenannten Ph. W. von Hoernigk. 
2) nach Alfred Zin1mermann a.a.O. 2. Kapitel. 
3) Eben da; vergleiche auch A. Kunze und E. Zimmermann : Greiffenberger 

Leinen, Laubaner Taschentiicher, ein Riickblick auf 5 Jahrhunderten, S. 18 ff. 
4) Zitiert Greup-Roldanus a.a.O. S. 212 Anm. 8. 
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sondem vom Kommis unter dem Vorwand, dass darin franzosische Lein
wand ware, zuriickgeschickt worden sei. 

Ais sich diese Umstellung auf franzosische Leinensorten anbahnte, hatte 
sich das Queistal und das Isergebirge, wie auch die Leinenstadte der Ober
lausitz vom Kriege wieder gut erholt. Dr. Arno Kunze in der Festschrift 
"Greiffenberger Leinen-Laubaner Taschentiicher. Ein Riickblick auf fiinf 
Jahrhunderte" schreibt das mit Recht auch dem Umstand zu, dass sich ein 
starker Strom von protestantischen Auswandem aus Bohmen und Mahren in 
diese Gegenden ergoss. Da der karge Boden des Queistals die Menschenmassen 
nicht emahren konnte, waren sie auf Spinnen und Weben angewiesen. Es ent
standenaufdiese Weise ausgesprochene Weberdorferum Lauban, urn Mark
lissa und urn Greiffenberg und damit die Hausindustrie, die im 18. Jahrhun
dert ihre grosste Ausdehnung erlebte. Vor allem fUr den Laubaner Leinenhan
del ist eine enge Verbindung mit den Leipziger Markten stets charakteristisch. 

Nicht nur mit dem Hollandem, auch mit Hamburger Kaufleuten stehen 
die Laubaner und Marklissaer Handler in Verbindung. Das Hamburger 
Welthandelshaus der Gebriider Johann und Herman Louis (oder Luiss) hat 
sich urn die Einfiihrung der bisher nur in Frankreich aus gebleichtem Gam 
gewebten Leinwand - der sogenannten weissgarnichten Leinwand - in der 
Lausitz und in Schlesien die grosste Verdienste erworben. In den Jahren 1678-
1682 treffen wir auf dem Zittauer Leinenmarkt 80 Laubaner Leinenhandler an. 

Die Gesamtausfuhr erreicht im Zeitraum 1680-1682: 
in Lauban einen Umfang von 40.809 Schock (Leinwand mit einer Lange 

von 60 Ellen) 
und in Marklissa einen Umfang von 11.594 Weben (Leinwand mit einer 

Lange von 72 Ellen) und 20.370 Schock. 
Diese Leinwand wurde grossenteils auf folgenden Markten abgesetzt: 
Leipzig: Neujahrsmarkt, Ostermarkt, Michaelismarkt; 
Naumburg a.d. Saale: Peter-Paul-Markt; 
Dresden: Fastenmarkt, Kantatemarkt, Johannesmarkt, Aegidimarkt und 

Gallusmarkt; 
Frankfurt a.d. Oder: Reminiszere-Markt, Margaretenmarkt, Martini

markt. Die Queisstal-Handler kaufen die Leinwand in rohem Zustande in 
Zittau, in Bohmen und Schlesien auf, bringen sie auf die Bleichen des Queisses, 
urn sie dann in veredeltem Zustande auf den einzelnen Markten abzusetzen. 

Am 23. Marz 1688 wird das Kloster Liebenthal und die ganze Stadt von 
Feuer heirngesucht. Hilfe ist dringend notig. In seinem Memorial an die Schle
siscbe Kammer weist der Magistrat nach, dass Liebenthal von 1653 bis 1688 
an 327000 rhein. Flor. Zoll bezahlt habe. Am 8 August erhalt die Stadteine 
Landeshilfe von 2000 Talem. Der Leinen- und Gamhandel geht unveran
dert weiter. 

Die Greiffenberger haben es damals sehr bequem, da die Hollander in 
Liebenthal ihr Gam kaufen, die Hirschberger, die zu ihnen in die Kirche 
kommen, die Schleier, die Laubaner und die Marklissa Handler ihre Lein
wand. So enthalt die Briefsammlung Burlamachie im Gemeentearchief 
Amsterdam einen Brief von Christian Botiger aus Zittau von Jahr 1684, 
wo er Burlamachie frisch van der Bleiche gekommene Greiffenberger Lein-
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wand anbietet, zwei ungebleichte Zwillichmuster als Zittauer Proben bei
fligt, ebenso eine Liste der Zittauer Bleichpreise, wiihrend gleichzeitig 
ein Zittauer Spediteur sich anbietet, die grosse Menge Schieier, die Burlama
ehie im schlesischen Gebirge aufgekauft hat, nach Holland zu verfrachten. 

Ein wichtiges Ereignis fiir die schlesischen Leinenkaufl.eute dieses Jahr
hunderts darf hier nicht unerwahnt bleiben: 1662-68 baut der grosse 
Kurfiirst auf eigenen Kosten den sogenannten "grossen Graben", den 
"Miilroser Kanal", ein Projekt, das schon Ferdinand I. durchfiihren wollte, 
das aber 1567 fallen gelassen wurde, als die Kaufl.eute, urn derentwillen 
es geplant war, ihre Handlung von Breslau wegverlegten. 1669 am 27.II. 
fahren durch Beforderung des Breslauer Leinenkaufherrn Schmettau zum 
ersten Male 5 grosse Oderkahne mit dem Schiffer Andreas Freyberg, 
beladen mit 28 Fass Gam, 4 Rothefiissern und 1 t Tonnen Wachs von Breslau 
aus durch den neuen Kanal nach Berlin. Dort wird die am 12. Marz ange
kommene Ladung am 13. auf Schuten nach Hamburg weiter gesandt. Als 
die Ladung gliicklich ankommt, werden sofort wieder 4 grosse Kahne nach 
Hamburg auf diese Weise verfrachtet 1). 

Dieser Fiirst plant auch eine iiberseeische Handelskompanie zu griinden 
und eine eigene kleine Marine, "einen Plan", sagt Otto Meinardus in 
seinem Aufsatz: "Die Stadt Breslau und der grosse Kurfiirst" 2), "den man 
am Kaiserhofe und in den katholischen Kreisen zu unterstiitzen geneigt 
war, wobei man aber allerseits die starke Gegenarbeit und die Intriguen 
der Hollander zu spiiren bekam, denn noch war nicht England, sondern 
Holland die erste Seemacht der Welt". Sofort nach Eroberung Stettins am 
2.1.1678 kniipft der Kurfiirst mit der Stadt Breslau Verhandlungen an, die 
zu Handels- und Zollvertragen zwischen Stettin und dieser Stadt und 
zwischen ihr und dem Kurfiirsten fiihrten. 

Durch den verhaitnismassig sichern und regelmassigen Schiffsverkehr auf 
Oder und Elbe wird Holland fiir Schlesien in den furchtbaren Kriegszeiten 
und in den Tagen der Gegenreformation das Eldorado des Friedens, wo man 
ungestOrt leben, handeln und studieren kann. Immer starker wird der Zug 
schlesischer Studenten nach der 1575 gegriindeten Universitat Leiden. 
Schon 1597 taucht der erste adliche Student, ein Herr von Kottwitz, in den 
Matrikeln dieser Universitat auf, 1601 elf andere, 1617-27 iiber 100, wahrend 
des Krieges 288, in der Gesamtheit der Gegenreformation achthundert, 
und zwar handelt es sicht nicht urn Theoiogen - diese gehen nach Witten
berg und Leipzig - sondern urn die protestantische Bildungsschicht welt
lichen Anteiis, urn Juristen und Mediziner. Die Universitat zu Utrecht, 1636 
gegriindet, weist auch seit 1650 Schlesier auf. Was das bedeutet, hat Herbert 
Schoffler, dem wir diese Angaben verdanken, in seinem Buch: "Deutscher 
Osten im deutschen Geist 3)" gezeigt, wo er die Frage behandelt, welches die 
Folgen eines langeren Aufenthalts in Holland fiir die jungen Schlesier der 
Gegenreformationszeit gewesen seien. Er sagt mit recht, dass die in Leiden 
- - - - -

1) S. Marperger "ScWes. Kaufmann" S. 614/5. 
2) Leipzig, 1863 S. IS. 3) 1940, S. 122-141. 
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studierende Schicht und nur sie, die weltliche schongeistige Blute des 
Schlesiertums herbeigefiihrt habe. Schoffler ahnte noch nichts von den 
schlesischen Handelsverbindungen mit Holland. Er fiihrt andere GIiinde an, 
die freilich nicht zu iibersehen sind: Der Mangel einer Landesuniversitiit, 
nachdem der schwenckfeldische Versuch, in Liegnitz eine soIche zu er
rich ten, ebenso wie der spiitere schoenaichische gescheitert waren, dann 
der Calvinismus der Fursten, ferner, dass Holland wie Schlesien unter 
katholischem Drucke gelitten und gesiegt hatte, jetzt in tiefen Frieden 
und Wohlstand lebte und auf billigem und sicherem Wege durch Fluss- und 
Seefahrt zu erreichen war. Die Entwicklung der besten schlesischen Geisten 
des Barock, z.B. die von Martin Opitz, Gryphius, Frankenberg, Hoffmanns
waldau, Scheffler von Lohenstein, lohann Erasmus von Ab Schatz, Titz und 
von Tschesch ist ohne diese niederliindischen Einfhisse nicht vorzustellen. 
1742 hat dieser Zustrom erst ein Ende. 

Fili den schlesischen Spiritualismus ist diese Verbindung in der Folgezeit 
noch von ganz besonderer Wichtigkeit geworden. Durch die Verfolgungen 
nach Schwenckfelds Flucht aus Schlesien 1529 und seinen Tod waren seine 
adligen und patrizischen Anhiinger bis 1590 fast alle lutherisch geworden 
und die fiihrerlosen biiuerlichen Gruppen durch die Verbindung mit wieder
tiiuferischen und bohmisch-miihrischen Briiderkreisen ins kommunistische 
Fahrwasser geraten. Die Bewegung war nicht mehrwie in denersten lahrzehn
ten des 16. lahrhunderts die fiihrende, sondem fristete nur noch ein unterirdi
sches Dasein in geheimenZirkeln, die weder Kirche noch Staat bekannt waren. 

In der ersten Hiilfte des 17. lahrhunderts ist nun zu beobachten, wie die 
nach Holland und England gefliichteten Spiritualen und ihr Schrifttum aus 
der Fremde wieder zUrUck auf die Heimat wirken, durch die Geister, die in 
Holland studiert haben. 

"Bohme bedeutet 1630", sagt Schoffler, dem wir hier wieder folgen, 
"nicht mehr Lausitz oder Kursachsen, Bohme bedeutet Westen, bedeutet 
Holland, wie Schwenckfeld Holland, England, ja Neu-England bedeutete". 
Es kennzeichnet die Lage eindeutig, wenn in Wittenberg Calovius 1684 
seinen "Anti-Bohemius" herausgibt, Kuhlrnanns "Neubegeisterter Bohme" 
aber 1674 in Leiden und Gichtels Ausgabe der Werke Bohmes seit 1682 in 
Amsterdam erschienen. Der Weg von Breslau nach dem lausitzischen Gor
litz war viel weiter geworden, als der von Schlesien nach den Niederlanden, 
denn nur dort kam einem, wie es Scheffler 1) spiiter formulierte, "allerley 
unterhanden", so auch Bohme" 2). 

Dank holliindischer Freunde entrinnen die schlesischen bauerlichen 
Schwenckfelder aus der Gegend urn den Probsthayner Spitz berg im gold
bergischen Weichbilde jesuitischer und Zinzendorfischer Despotie. Noch 
sind die Briefe im Schwenckfelder Archiv zu Pennsburg erhaiten, die durch 
Vermittlung des Senators und Kaufmanns Hiinisch in Gorlitz 3) Isaak 
Crajestein aus Haarlem am 10. Mai 1726 an sie schrieb und die Diener der 

1) Der Dichter Angelus Silesius. 
2) Schomer, Herbert a.a.O. S. 140 If. 
a) Er begegnet als Lieferant in den Briefen an Isaac de Neufville. 
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"Doopsgezinde"-Gemeinde 1) zu Haarlem Jan Schale, Ameldon Leev und 
Cornelius van Putten am 1. April 1727. O. Kadelbach hat sie in seiner 
"Ausfiihrliche Geschichte Kaspar von Schwenckfelds und der Schwenck
felder" 1860 in deutscher Obersetzung abgedruckt. 

Damit sind wir bereits im 18. Jahrhundert angelangt. Urn dasselbe hin
sichtlich der schlesisch-hollandischen Beziehungen zu verstehen, ware es er
forderlich, die beiden alten Kaufmannsarchlve Hollands: Brants im Ge
meente Archief Amsterdam und Merkmann im Gemeente Archlef Haarlem 
aus dieser Zeit durchzuarbeiten. Das erste enthalt sehr viele schlesische 
StUcke. Fast der gesamte Gebirgshandelsstand kommt in den deutsch und 
holliindisch geschriebenen Briefen an Isaak de Neufville von Amsterdam 
(1731-65) vor 2). Die Briefsammlung Merkmann enthalt u.a. Dresdner, 
Leipziger und Hamburger Stucke. Das Archlef Burlamachle (Amsterdam) 
ist nur fUr die letzten Jahrzehnte des 17. Jahrhunderts heranzuziehen. 
Hier sind besonders Niimberger und Wiener Kaufherrn (darunter auch 
1690 Viatis und Peller) vertreten. Filr Schlesien hat nur der genannte Brief 
von Christian Botiger aus Zittau Bedeutung. 

FUr die allgemeine Wirtschaftsgeschichte sind diese Archive von Charles 
Wilson in seinem Buche: "Anglo Dutch Commerce and Finance in the 
Eighteenth Century" 1941 3) ausgewertet, aber fUr die deutsche Wirt
schaftgeschlchte und die deutsche Genealogie sind sie nicht ausgeschopft. 
Die Notariatsarchive Hollands, die Tausende von Banden in den Gemeente 
Archieven umfassen, milssten femer ebenso bearbeitet werden, wie es 
Jacob Strieder in Antwerpen getan hat. 

Die Fortsetzung dieser Arbeit fUr das 18. und 19. Jahrhundert hiingt von 
der Erledigung dieser Vorarbeiten abo E.Z. 

BEILAGEN 

No. 1. Keur op de visitatie van uit Duitsland en Sileziif ingevoerde garens. 
8 October 1599. Gemeente Archie! Haarlem. Inventaris II no. 108. 

Alsoo tot verbeteringe van de Ordonnantie ende Keure gemaeckt op de 
visitatie van de lanckgaren, talgaren ende andere garen dat van buy ten 
vuijt den lande van Duytschlandt, Slesien ende anders van Oostiandt 

1) Mennoniten. 
2) Das Archiv Brants ist ein Sippenarchiv. Es enthalt mehrere Archive. Viele 

Kaufieute aus Hirschberg werden da erwahnt; ebenfalls aus BresJau, Gorlitz, 
Landeshut, Lauban und Schweidnitz. Nr. 366 enthiiJt Briefe aus Nord-Deutschland, 
nr. 368 nur zwei Briefe aus Greiffenberg: Richter, Chr. Gottl und Hoffman und 
Richter. Die Briefe des Isaac de Neufville starr men aus dem Sippenarchiv Brants, 
das aus mehrere Archiven besteht: das von Simon Bevel, das von Mattheus de 
Neufville, das des Isaac und Pieter de NeufviIJe, das obengenannte und das von 
David Leeuw. 1m Archiv David Leeuw finden sich unter Nr. 404 und 405 Bremer 
Briefe, 406 Briefe aus Leipzig, 407 Briefe aus anderen deutschen Stiidten. Gorlitz 
ist mit Milller, Ehrenfried und Sehr, Jean et Consort vertreten. Auch Hamburg 
fehlt nicht. 

3) Cambridge Studies in Economic History. General Editor M. M. Postan. 
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alhier in den lande gebracht ende vercocht wordt, deselve Ordonnantie 
bij experientie ende ondersouck van de frauden altemets vermeerdert, 
verandert ende bij stucken tsamen geset is. Ende alsnu gecommen sijnde 
tot genouchsame kennisse ende middelen, dienende tot belet ende weeringe 
van aIle frauden die in den voors. gaeme gepleecht zouden mogen werden, 
deur de keurmeesteren die tot dien fyne sijn gecommitteert, off noch gecom
mitteert zullen mogen werden die versocht hebben, dat allen de voorscreven 
stucken ende ampliatien van den voornoemden keuren souden mogen wer
den gebrocht bij den anderen in eene generale keure. Soo is 't dat den 
Schout ende Heeren van den Gerechte deser stadt Haerlem oversyen hebben
de aIle de keuren die voor desen op 't wechnemen der frauden in den voors. 
gaeme gemaeckt zijn geweest, voor goet gevonden hebben bij vemyeuwinge 
van dezelven keuren als oock tot eenige ampliatien van dien te keuren, 
ordonneren ende statueren, keuren ordonneren ende statueren bij desen 
aIle tgene ende sulcxs hier naer volcht: 

1. In den eersten, dat bij den geordonneerden keurmeesteren sal werden 
naerstelicken gevisiteert ende gekeurt aIle sorte van garen tzij lanckgaren, tal
garen, cansgaren, Conincxberger garen, Dansicker off ander garen vuijt den 
lande van Duytschlandt, Slesien ende Oostlandt alhier binnen de stadt ende 
vrijheijt van dien gebracht, bij den tal vercocht ende gecocht werdt tsij ruw 
ofte gebleect, gesoden ofte ongesoden ende dat binnen den tijt van acht 
dagen naer sijnen coop ende voor ' t sieden van dien, sonder dat yemant tsij 
coper ofte vercoper eenige soorte van 't voorscre,"en garen dat vercocht ofte 
gecocht wordt sal mogen leveren noch ontfangen dan opte keuren ende 
visitatie die den keurmeesteren daer over sullen doen. Opte verbeurte van 
denselven vercochten gaeme off de gerechte waerde van dien ende boete van 
achtien gulden soo bij den coper als vercoper te verbeuren ende te gaen aen 
drien als den Heere, den armen ende aenbrenger elcxs een derde paert soo 
dickmaels dat gebeurt, sonder dat oock yemant omme de tarra t'ontgaen sal 
mogen opwerpen off aengaen eenich middel van contract, accordt of be
spreck bij mangelinge, wijlinge off anderssins daer bij eenichsins verhaelt off 
bedongen werdt, dat den copers van den gaerne nyetjegenstaende dese 
keure de schade van de tarra aen hen sullen moe ten houden, ende daer van 
den vercoper bevrijden oft andere gelijcke conditien tot prejuditie van dese 
keure ende aenc1even yan dien, maer aIle 't vercochte off vermangelde garen 
alsvooren te keure te brengen, opte boete van achtien ponden van XL 
grooten soo bij den vercoper als coper respective te verbeuren ende te gaen 
aen drien als vooren ende op vorder correctie nae gelegentheijt van saecken. 

2. Welcke voorscreven keurmeesteren als sijluyden vijff in getale bij 
den anderen zijn heuren oordeel sullen geven ende verc1aringe doen, welcke 
ende hoedanige faulten ende frauden sijluyden daerinne bevinden zullen 
tzij bij minderheijt van fitselen ende draden, oock cortheijt ende ongelijck
heijt van bossen ende strengen, mishaspelingen, verrotheijt, verbrantheijt 
ende andere gebreken, frauden ofte bedriegerijen. Oock aenteyckenen ende 
bij acte des versocht zijnde verc1aren hoe vele daerbooven zal behoren ge
cocht te worden, omme deselve getauxeerde schade ende terra daermede 

ECON.-HIST. JAARBOEK XXVI 17 
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wederomme aen vercoper van den gaeme gesocht ende gecort te werden, 
sonder tegenseggen van den selven vercoper, die zijn actie van garant weder
omme sal mogen soucken daer hij sal meenen geraect te wesen. Des den 
coper van den gaeme gehouden sal zijn binnen den tijd van veerthien dagen 
na den coop aen den facteur oft vercoper van den gaeme de attestatie van 
van den tarra te leveren off dat anders den vercoper ongehouden zal zijn 
dezelve acte ende vergoedinge van de tarra t'ontfangen. 

3. Ende alsoo nyet weI doenlick es aIle 't gaeme ende elck bos van dien 
bijsonder te visiteren, soo werdt verstaen ende geordonneert, dat den 
keurmeesteren allen den vercoften bossen garens in vijff gelijcke partijen 
deur malcandere verdeelen ende een vijffde paert van dien van bos tot bos 
ende van draet tot draet naerstelicken in alder manieren ende op de ordre 
daertoe gestelt ende zoo nae het doenlick es visiteren ende deur syen zullen 
wat frauden ofte faulten daerinne sijn, ende hoe veel daer vooren sal werden 
gecort. Twelck gedaen wesende sal over d'andere vier delen gelijcke cortinge 
ende tarra gestelt ende gerekent werden, sonder eenige contradictie van de 
vercoper. 

4. Ende waert saecke, dat bij den keurmeesteren int visiteren van den 
gaeme alsulcke gebreck van verrotheijt, gescheurtheijt ende anders bevonden 
werden, dat tselve geen coopmans goet noch bequaem en ware om tot 
laecken te maecken, soo werden denselven keurmeesteren gelast ende 
geauthoriseert bij desen, dat zijluyden alsulcken quaden gaeme met een 
mes sullen mogen deursnijden, gelijck oock deselven keurmeesteren gelast 
werden d'andere vier delen, daer vuijt't voorscreven bedorven garen omme 
te vistiteren gebracht es, des versocht sijnde mede te besichtigen ende weI 
naerstelick doorsien off daer van gelijcken geen onleverbaer ende bedorven 
garen inne es, twelck zijluyden bevindende oock zullen mogen deursnijden 
als vooren. Opdat deur sulcken middelen tzelve gaeme nyet en sal mogen 
comen tot verder bedroch voor anderen, dan sal't voorscreven deurgesneden 
garen den vercoper wederomme gelevert werden, omme zijn actie van garandt 
op tzelve gebreck te mogen soucken tegens zijn coopman daer ende sulcxs 
hij sal menen geraeckt ende behoorlick te zijn. 

5. Voor welcke visitatie ende tauxatie den voors. keurmeesteren tot 
hun beloninge ontfangen zuIlen vuijt handen ende tot lasten van den coper 
van de gaeme alleen voor yder bos van alle garen, dat vercocht ende onder 
de keure gestelt werdt, anderhalven penninck; behalven 't cansgaren daer
vooren de voom. keurmeesteren over hun beloningen ontfangen zuIlen 
van yder bos drie penningen, overmits tzelfde cansgaren veel meerder moyten 
heeft in de visitatie als andere garen, alles provisionelicken. 

6. Vorder es geordonneert dat nyemant eenich lanckgaren, dat nyet 
dobbel es, zal mogen verhaspelen in eeniger manieren opte verbeurte van den 
zelven gaeme ende arbitrale correctie. 

7. Werdt mede verboden dat nymant eenige soorten van garen alhier 
binnen Haerlem sal mogen brengen, 't welck boven in 't landt op de plaet
se daer't gemaeckt is bij keure verboden ende affgekeurt es, opte verbeurte 
van denzelven gaeme omme verbrant te werden ende arbitrale correctie. 
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8. Ende werdt nog weI scherpelicken verboden dat nymant wye hij sij 
den keurmrn. voomt. in 't stuck van heur offitie yet sal misdoen off mis
seggen in eeniger manieren opte boete van zes ponden. Te gaen aen drien 
als vooren en arbitrale correctie. 

Aldus gedaen gekeurt ende geordonneert bij Adriaen van Berckenrode, 
Thomas Thomasz, Jacob Usbrants ende Gerrit van Schoterbosch, bur
germm., mr. Pieter van Blanckeroort, Arent Meynertsz ende Johan Colter
man, schepenen, Barthout van de Nyenburch, Willem Deyman, Jan Schatter, 
mr. Engbert Proost, Comelis Vechtersz, Willem van Huis Duynen, Dirck 
Steffensz Zoutman ende Nicolaes Geltsack, oude wethouderen van Haerlem, 
den achtsten dach octobris ano Xvc negen en t negentich, Ende mette 
clocke van den stadtshuyse affgelesen den XlIIen . Octobris anno voors. 
Presenten Nicolaes Ruychaver schout, Arent Meynertsz ende Pieter Claesz 
schepenen in Haerlem. 

Burgemeesteren ende regeerders der stadt Haerlem ordonneren ende 
belasten de garenkeurders tegenwoordich ende toecomende in officie zijnde, 
dat zijluyden telcken jaere als de vemyewingen van de garenkeurders voor 
handen es gheen persoonen anders in heure nomina tie zullen moegen over
geven dan den ghenen die in drie jaeren gheener dienste tzij vinder van den 
weversgilde off keurmeesterschap gehadt, maer drie volle jaeren stil geseten 
ende in de voors. officien gevaceert hebben. Actum den XXen may anno 
sesthien hondert ende twee. Bij Gerardt van Schoterbosch, Pieter Claeszende 
Jan de Wael, burgermm in Haerlem. 

Alsoo eenich misverstant geresen ende innegebroken es deur slappe 
opsicht ende executie van de keure op 't lanckgaem geordonneert, sonder
linge op 't eerste poinct van dien, soo hebben de heeren Burgermem en 
Scepenen ende Gerechte deser stadt Haerlem verstaen ende bij forme van 
interpretatie verclaert ende verclaeren bij desen, als dat nyet aIleen de sorten 
van garens daerinne verhaelt, die binnen deser stadt ende de vrijheyt van dien 
gebracht, bij den tal vercocht, gecocht ofte verwrocht werden, de keuren 
subiect zijn, maer oock deselve soorten van garens dewelcken buy ten deser 
stadts vrijheyt, ende in andere steden ofte plaetsen vercoft, gecoft binnen de 
Stadt Haerlem ende vrijheyt van dien gebracht ende aldaer verwrocht 
werden, op de boeten ende peenen in de voom. principale keuren begrepen, 
welverstaende dat de garens, die bij geheele vaten, kisten ende packen on
vercoft vuijt gesonden off vuijtgevoert werden in andere steden off plaetsen 
vrij sullen wesen van de voors. keuren, conform voorgaende ampliatien 
van denselve keuren. Aldus gedaen ende geordonneert bij den heeren Burger
rom ende Regeerders der stadt Haeriem, ende mette clocke van de stadt
huyse affgelesen den XIIIen Juny anno sesthien hondert ende elff, presenten 
Nicolaes Suycker, schout, Jacob Jansz ende Jacob Lourisz schepenen. 

1m Jahre 1650 folgt abermals eine ausfiihrliche Verordnung "op het 
Silesiger tal-garen". 
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No.2. Copie des Vidimus des am 28. Okl. 1601 von Kaiser Rudolf II 
der "schlesischen Kaufmannschafl" erteilten Zollprivilegs. Erhalten in den 
"Acta Publica Silesiae" 1605-1607 Reichsgriijlich Schaffgotsch'sches Kamera/
amI Hermsdorf a/Kynast. G. 557 S. 656jf. -669. Handgeschriebener Fo/ianl 
in Schweinsleder, geschrieben in Breslau im Auftrag des Reichsgrafen Johann 
Anton Schaffgotsch (± 1742) unter Aufsicht des kaiserlichen Rats Ferdinand 
Ludwig von Bressler und Aschenburg, wahrscheinlich nach den Acta Publica 
Silesiae des Breslauer Ratsarchivs. Heut in polnischer Hand. 

Kaufleute-privilegium. Wir, Rudolf der Ander etc. bekennen fUr Uns, 
unsere Erben und nachkommende Konige zu Beheimb und obriste Her
zoge in Schlesien und tuen kund menniglichen, das fUr Uns erschienen sind 
unsere Untertanen und liebe Getreuen, die Kaufleute und Handelsleute 
unserer Stiidte in Ober- und Niederschlesien und haben Uns mit sonderen 
Wehklagen untertenigst berichtet, wesser gestalt sich von etlichen lahren 
hero zu ihrem eussersten Vorterb und Untergang frembde und im Lande 
Ober- und Niederschlesien unangesessene Kauf- und Handelsleute als 
Schotten, Engelender, Holl- und Seelender, auch luden unterstanden, in 
ihren Handeln allerley Eingrief zu tun, indeme sie sich nit allein in die Stiidte, 
sondern auch fiirnemlich auf die Dorfer l.egen und von den Pauersleuten 
allerley Vorschub und Unterschleif zu ihrer Kaufhandlung, als mit Einkau
fungallerley Waren von Garn, Leinwand, Wachs, Rote undandern der gleichen 
inliindischen Waren, so im Lande Schlesien gezeuget, durch List zuwege 
bringen und dadurch gedachten unsern Handelsleuten in Schlesien grossen 
und uniiberwindlichen Schaden, Abgang und Abbruch an ihren Handeln 
zufUgen, auch nit allein fUr sich oder durch ire Diener solche Waren ein
kaufen, sondern auch aIle schedliche Factoreyen an sich bringen und darzu 
die Pauerleute unter gewisser und nahrnhaftiger Poen vorbieden, den 
unsrigen inlendischen Kaufleuten einig Stuck Garn oder andere Waren 
in die Stedte nit zu verkaufen, sondern vor sie alleine zur Haushaltung, 
ja die Kiiufe noch darzu ihres Gefallens, wann der inlendische Handelsmann 
vor sich was einkauft, steigern und so derselbe sein Geld verschossen, zu 
Unterdruckung des armen Landvolks dieselbe mindern sollen, neben 
untertenigster gehorsamblicher Bitte, angedeute(te) hochschedliche ein
gefUhrete Neuerung gnedigist abzuschaffen und sie, die Kauf- und Handels
leute dermassen und also zu begnaden, dass hinfUro und zu ewigen Zeiten 
kein auslendischer und frembder Kaufmann und Handelsmann wie obge
melt, niemanden ausgenommen, so im Lande Schlesien angesessen, Garn, 
Leinwand, Wachs, Rote, Wolle und andere dergleichen inlendische Com
mercien im Lande Schlesien gezeuget, wenig oder viel, es sei in Stedten oder 
Dorfern fUr sich oder andere durch einige Mittel und Wege, wie die auch 
immer erdacht werden konnen oder mogen, einzukaufen nit unterstehen 
diirfte, noch Fug haben mochte, sondern das solches von vielgedachten in
lendischen Kauf- und Handelsleuten, als unseren Untertanen in Stedten und 
Dorfern beschehen und erhandelt, auch erkauft werden solIe. 

Und sintemal auch die auslendische Garn- und Leinwandhandeler oder 
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aber ihre Diener zu gantzen Jahren (welches nunmehr ezlich Jahr lang 
her gewehret), sich in's Land, sonderlich aber auf die Dorfer eingeleget und 
durch dieses den Einheimbischen grosser Schade zugefiiget wird, das inen 
hinfiiro anders nit als durchreisenden Leuten im Lande zue passieren ver
stattet, sowol auch die mit den Pauersleuten aufgerichte Faktoreyen auf 
den Dorfem deroselben Underschleif und Vorschub und die andern ober
zehlten Neuerungen durch sondere emste Mittel und gewisse Poenen (es sey 
den Sache, das sie mit den Biirgern und Einwohnem in den Stedten durch 
Faktoreyen oder umb baare Bezahlung handtirung treiben wolten, welches 
zu tun frey und bevorstehet, entlichen abgeschafft werden solle. 

Ails haben wir gnedigist angesehen bemelter inlendischer Kauf- und 
Handelsleute untertenigistes gehorsambstes Bitten und Wehklagen, beineben 
den grossen Schaden, Vorterb und Untergang, der inen durch solche ein
geschlichene Neuerung zugefiiget wird, betrachtet. Und derohalben aus 
gnedigister Bewegnus, wohlbedachtem Mute, rechten Wissen und zeutigem 
fiirgehabten Rat unserer Cron Beheimb und Officirer, Rate und lieben 
Getreuen als regierender Konig in Beheimb und obrister Herzog in Schlesien 
in gedachter unserer getreuer und gehorsamer Untertanen Suchen, aller
massen. wie das oberzehlet, gnedigist verwilliget haben und bewilligen solches 
hiemit in Kraft dis Brifes wissentlichen vor Uns und unsere Erben und nach
kommende Konige zu Beheimb und obriste Herzoge in Schlesien und wollen, 
dass von nun an zu ewigen Zeiten die bis anhero durch die auslendische 
und in Ober- und Niederschlesien unbesessene Kaufleute und Handelsleute 
mit Einkaufung Garnes, Leinwand, Wachs, Rote, Wolle und dergleichen 
inlendischen Waren, so im Lande Schlesien gezeuget, fUr sich und andere 
von den Pauersleuten in Stedten und Dorfem eingefiihrte und zum 
hochsten Verterb gereichende Neuerungen abgeschafft sein und zu Vorhut
tung allerhand Unterschliffs und schedlicher Handlungen und Praktiken, so 
die auslendischen Gam- und Leinwandhandler, welche zu ganzen Jahren 
im Lande bis dahero verblieben, geubet haben, femer an keinem Ort, es 
sey in Stedten oder Dorfern, nit gehauset noch geduldet werden sollen, 
sondem was sie von Garn, Wachs, Rote, Wolle und dergleichen inlendischen 
Waren, die wie obgedacht im Lande Schlesien gezeuget werden, einzukaufen 
gemeinet und gesonnen weren, das sie solches von den inlendischen Kauf
und Handelsleuten oder durch Factoren, so beyderseits in Stedten angesessen 
und Biirger sein, erhandeln und erkaufen sollen, jedoch den offentlichen 
freyen Jahrmarkten in Stedten, welche den Auslendischen dergestalt, wie sie 
vor alters ausgesetzt und gehalten worden und nit unterschliffiicher Weise 
personlich zu besuchen, hirdurch nit vorschrenket noch abgeschnitten 
werden, unschedlich und unnachteilig und solches gleichwohl bescheident
lich und nachfolgender Gestalt: Was nernlichen erwehnte Auslendische 
vor sich oder durch ire Diener auf den offentlichen freyen Jahrmerkten 
einkaufen, das dasselbte dreyfach, sonsten aber, was sie durch inlendische 
und in Stedten angesessene Factoren, es sey uf offentlichen Jahrmerkten 
oder ausser deren in Stedten erhandeln, zwifach bey unsern Zollamtern, wie 
nit weniger auch was die Einheimbischen Factores den frembden zu gutte 
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einkaufen, in mehr gedachten Zolliimtern bey unnachlessiger Strafund Ver
lust der Waren vor auslendisch und nit einheimbisch Gutt angesagt und 
verzolt, der inlendische Kauf- und Handelsmann aber bey deme von alters
hero (besage der Zollmandaten) einfachen Zoll verbleiben und gelassen 
werden sollen. 

Welcher nun unter viel angedeuten Auslendem solches Privilegii geniiszen 
woIte, der soIl nit allein wie andere Angesessene im Lande Burgerrecht er
langen, sondem auch nach Verflissung eines hal ben oder ganzen Jahres 
durch Erkaufung eines liegenden Grundes nach Gelegenheit seiner Handlung 
oder Verheuratung sich in heussliche, biirgerliche Nahrung einlassen. Wo
ferne auch jemand aus den Auslendischen dieser unserer gnedigsten Ver
ordnung sich ungemes verhalten und zuwider derselben die eingekaufte 
Waren durch die gewohnliche Landstrassen vorsetzlicherweise (wie dann 
von ihrer vielen bishero solcher Unterschliff zu Schmelerung unser Zoll
gefell sollen gebraucht worden sein) nit abfiihren und hiriiber betreten 
wiirden, so sol derselbige aIle und jede Waren, so dieser Begnadung zu
wider, unterschlifllicher Weise an sich bringen und erhandeln wird, verwirken 
und halb in unsere Kammer zue Breslau, die ander Helfte aber des Orts 
Obrikeit, da die eingekauften Waren angetroffen, in Commissum verfallen 
sein und sonsten auch nach Gelegenheit mit Gefengniis oder in andere Wege 
mit wi1lkiirlicher Strafe beleget werden. 

Und gebiten darauf allen und jeden, itzigen und kiinftigen unsern Ober
und andern Hauptleuten, ingleichen den Biirgermeistem, Ratmannen und 
andern Amtleuten in Stedten und auf'm Lande, in Ober- und Niederschlesien 
sowohl in den andern unsern anreinenden Lendem, das sie wieder diese 
unsere Begnadung in keinerley Weise, noch Wege tuen handeln oder was 
fumehmen, noch andem dasselbe zu tun vorstatten, sondem uber dieser 
unser Begnadung nun und zu ewigen Zeiten stet, fest und unvorbriichlichen 
halten, auch vielgemeite unsere Kauf- und Handelsleute dariiber schiitzen 
und handhaben sollen, bey Vormeidung unser schweren Strafe und Ungnade. 
Das meinen wir ernstlich. Gleichwol so wollen wir uns dieses ausdriickli
chen vorbehalten haben, im Fall wir oder unsere nachkommende Konige 
zu Beheimb und obriste Herzoge in Schlesien befinden werden, dass diese 
unsere gnedigste auch endliche Verordnung unseren Regalien und Zollen 
wie auch der ganzen Gemein des Landes Schlesien zu Schaden und Vorfang 
gereichen soite, das wir und unsere Successores, die Konige zu Beheimb und 
obriste Herzogen in Schlesien, Macht und Fug haben sollen, dieselbige 
beliebte und confirmirte Ordnung zu endem und in eine bessere Richtig
keit durch billiche Mittel zue bringen. Zur Urkund besiegelt mit unserm 
Kayser- und Koniglichen anhangenden Insiegel. 

Geben auf unserm Koniglichen Schloss Prag, den 28. Tag des Monats 
Octobris, nach Christi unsers lieben Herrn und SeOligmachers Geburt, irn 
1601, unserer Reiche, des Romischen im 26., des Hungischen im 30. und 
des Bohmischen im 27. Jare. Rudolff 

Sdenco Ad. Poppo de Lobcowiz 
S.R.Bohemiae Cancellarius. 
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Ad mandatum S.C.Mtis proprium 
Henricus de Bistrniz 

Vice Cancellarius. 

No.3. Bittgesuch der schlesischen Fursten und Stiinde an Kaiser Rudo/fII., 
datiert Breslau, bei gehaltenem Oberrecht, den 10. Okt. 1603, das Zollmandat 
wegen der fremden Kaujieute abzuschaffen. Acta Publica Silesiae 1601-1603, 

S. 668 bff. 
"Allerdurchlauchtigster etc. 

Sollen demnach Euer Romischen Kayserlichen Majestat in Demut ge
horsambst nit [ver]bergen, dass auf Euer Romisch-Kayserlichen Majestat 
Befehlich von Jhr. Liebden und Fiirstlichen Gnaden, dem Herrn Bischof 
als Kayserlichen Oberambt uns, den anderen Fiirsten und Stenden dieses 
Landes Schlesien, Euer Kayserlichen Majestat Patent yom 10. Tage des 
Monats Martii des abgewichenen 1602. Jahres, ausgangen wegen der 
Frembden Handelsleute Einkaufung des Garns, Leinwants, Wachs, Rote 
Wolle und dergleichen inlendischen Waren und etlichen inlendischen 
Kaufleute hieriiber mit ungleichen Bericht ausgebrachten Privilegii und 
das solche frembde Handelsleute mit duppeltem, auch dreyfachen Zoll und 
andern Beschwerden fiir den einlendischen beleget werden solten, den 26. 
Sept. instehenden Jahres zur Publication zugeschicket werden. 

Weil aber bey Euer Romisch Kayserlichen Majestat etzliche wenig 
Handelsleute solches sub- et obreptitie ohne der Fiirsten und Stende, alss 
ihrer ordentlichen Obrigkeit Bewilligung, auch zum hochsten Schaden und 
Nachteil Euer Kayserlichen Majestat Zollgefelle und anderer Einkommen 
in diesen Landen, auch zu Vordriickung und Hintertreibung aller derer 
Gewerbe, welche in diese Lande von frembden Orten Geld bringen 
und das ganze Land, Arm und Reich, ihren grossten Unterhalt hie
von haben, auch Euer Kayserlichen Majestat die bisanhero so ansehn
liche Steuern und Kriegshilfen hievon vorrichtet, welches alles durch dieser 
vorteilhaftiger, eigenniitziger Leute gesuchtes Monopolium vorterbet und 
zunichte gemacht wfrrde, haben wir unsern Pflichten nach nit Umbgang 
haben konnen, Euer Kayserlichen Majestat deroselbst grossen eigenen und 
des gantzen Landes Schaden in untertenigister Demut abermahlen zu erin
nern und umb Abstellung dieser eigenniitzigen Leute hochschadlichen 
Suchens gehorsambst zu muten. 

Wissen demnach Euer Kayserlichen Majestat ohne unser Erinnerung 
gnedigist, das in allen Landen Libertas commerciorum vornehmblich aber 
derer Waren, so jerlich im Lande wachsen und gezeiget worden 1), notwendig 
erhalten werden muss. Alldieweil in Contrarium, wann die Waren so viel 
tausend Personen im Lande zu verkaufen haben und jerlich mit Miihe und 
Arbeit darin zeugen, nur etzlichen wenigen einzukaufen verstattet werden 
solle, dass der gemeine Landmann ihr Gefangener sein miiste, welche 
alsbalt durch solch monopolium verboten pacta machen und dem Landmann 

1) gezeugt. 
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der solche Waren selbest ausser Landes zu fUhren nit vermag, das Seinige 
vortelhaftiger Weise umbs hal be Geld abdringen wfuden, dass er notwendig 
von seinem Gewerbe abstehen und also nit der halbe Teil von Gelde als 
sonsten bey rechtem Wert der inlendischen Warenjiihrlich geschehe, einge
fiihret wfirde, und hat sonderlich in diesen Landen diese Gelegenheit, das 
die Bergwergk daselbst gar arm und fast nit ffir den Unkosten s~ehen, hat 
auch die Natur diesen Landen den Wein-wachss versaget, und wird von dem 
angebauten Getreyde, auch von Vieh, Fischen wenig oder fast gamichts aus 
dem Lande vorfiihret. Entgegen aber wird fUr viel tausend Taler getreydicht 
aus Bohmen, Mehren, Pohlen und andern Orten hereingefiihret, wie dann 
nit minder jiihrlich ffir Salz, Wein und frembde Bier, auch ffir allerley 
Viehe, Gewfutz, frembde Tuch, seidene und andere Waren, auch Leder, 
Stahl und Eisenwerck und sonderlich durch dero zuvor unerhorten grossen 
Steuem und Kriegshiilfen uberschwengliche grosse Summen Geldes ausser 
Landes gefiihret werden mussen, das also die Not aIle und jede Einwohner 
dieser Lande gezwungen habe, andere Mittel zu suchen, wie sie diese grosse 
Ausgaben verrichten und ihres Lebens Unterhalt dabei haben mochten. 

Derowegen in Gemein aIle und jede von Herrn, Ritterstand und von 
Stiidten ihre Untertanen, Gesinde und Armut dahin beweget, dass sich 
Mann, Weib und Kinder auf das Spinnen des leinen und wollenen Garnes, 
Erbauung der Rote, Erzeugung der Leinwat und Unterhaltung der Bienen 
zu welchem sie von ihrer Obrigkeit verleget werden, die Herrschaften 
auch viel selbess soleher Waren arbeiten und zeigen lassen und auf An
richtung der Schiifereyen grosse Vnkosten wenden, dass zufOrderst durch 
gottlichen Segen und grosse angewante Muhe diese gemelte Handlung von 
wenig Jahren hero im Land Schlesien so zugenommen , dass ietzo fUr Gam, 
Leinwat, Rote, Wolle, Wachs und dergleichen Landwaren etzliche Tonnen 
Goldes Baargeld von Fremden und Einheimischen zu Erkaufung solcher 
Landwarenjehrlich ins Land gebracht werden, auch die Handelsleute, welehe 
mit Gewfutze, Seidenzeug und dergleichen Numbergischen, Leipzigischen 
und Niederliindischen Waren handeln, fUr dieselben ietzo fast kein Geld 
aus dem Lande wie vormals fUhren, sondem allhier im Lande denselben 
frembden Handelsleuten zu Erkaufung solcher Landwaren auszahlen, 
welches alles unter dass gemeine Landvolk vom Land und Stedten ffir soleh 
ihre Waren baar ausgezahlt wird und also das einige Mittel ist, durch 
welches die grossen und vielfeltigen Ausgaben des Landes verrichtet werden 
mussen und konnen. 

Vnd ist zwar nicht ehne 1) als solehe Gewerb anfiinglichen im Land recht 
angangen und der Landmann diesel ben ausser Lande nit vorfUhren konnen, 
haben sich etliche Handelsleute und Furkiiufer hier im Lande funden, welehe 
dem Landmann solehe Waren bey derselbten Menge umb geringes Geld 
abgedruckt, nachmals an andere Orte verffiret und uberaus grossen Gewinn 
davon erlanget, entgegen aber der Landmann von solehen Waren, weil er 
dabey nit bleiben mogen, sehr abgeschreckt, dass die Arbeit derselbten, weil 
auf den Leinbau und Schaftriften grosse Unkosten gehen, sehr liegen blieben. 

1) eher. 
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Als aber die Fremden vormerken, dass sie von den einHindischen Handels
leuten auch derogestalt iibersezt worden, sind sie seIber zu Einkaufung 
solcher Waren ins Land kommen und ihre Factoren und Diener herein
geschickt, durch welches die Waren im Lande wiederumb vermehret und 
gestiegen, auch derselbte Gewin, der iibermessiger Weise von etzllchen wenig 
Personen allein extorquiret worden, allen Einwohnem dess Landes ingemein 
zu gut kommen; haben auch die Einlandischen, weil viel Einkaufer worden, 
den Landmann wie vormals, da sie fast alles alleine in Handen gehabet, 
nit also drucken konnen, dannenhero solche Gewerb wiederumb taglich 
mehr zu Schwunge kommen. Es wird aber durch dieses, wann solche Waren 
im Lande am Wert steigen, niemand beschweret, sondem viel meher Euer 
Rom. Kayserlichen Majestat und dess Landes Wohlfahrt zum hochsten 
befordert, weil solche Waren im Lande jahrlich von neuen wachsen und 
gezeiget werden. Und derowegen jahrlich soviel mehr Geld in's Land ge
bracht wird, und je hoher der Wert ist, je mehr Euer Kayserliche Majestat 
Zolle und Gefelle davontragen und zunehmen, da auf den wiedrigen Fall, 
wenn die Waren durch vorteihaftige Leute zum Abfall gebracht wiirden, 
Ew. Kayser!. Majestat Zoll und andere Gefelle, sie weren gleich duppelt 
oder dreyfach angeleget, zum grossen Teil fallen wiirden und miisten diese 
Gewerb von dem Landmann, der nit dabey bleiben konte, notwendig abge
stellet werden, durch welches viel Tausend armer Leute in eusersten Bettel
stab und Hungersnot gedrungen, auch neben denselbten Herren Adelsleuten, 
und von Stadten, wann ihnen diese vomehme Gewerb entfallen solten, aus 
Mangel des Geldes mit Abgebung der Steuem gantzlich ersitzen bleiben 
und also, wie gem man auch wollte, Euer Kayserlichen Majestat dergleichen 
grosse Hiilfen kiinftig nit werden geleistet oder vorwilliget werden konnen. 

Zumal ist es ein unbegriindter Einwurf, dass die Handelsleute und Ver
kaufer, welche solch privilegium und Patent obreptitie ausbracht, fiirwenden, 
sie wiirden von den Fremden gedruckt, dan konnen die Fremden zu Ein
kaufung solcher Waren iiber hundert mehr und weniger Meil Weges mit 
grossen Unkosten selbst ziehen oder ihre Diener und Factores abfertigen 
und unterhalten und haben dennoch bey solchem Wert der Waren ihren 
guten Nutz und Gewin davon, so werden die einlandischen Vorkaufler 
denselben Nutz vielmehr haben, wen sie sich am leidlichen Gewin begniigen 
lassen, alldieweil sie zur Einkaufung solcher Waren nur fiir die Tier treten 
undeut ein Stucke Brodts mehr Unkosten, als sie sonst zu ihrem Unterhalt 
benotiget sein aufwenden diirfen, dann was sie sich hiebevor beschweret, 
dass etzliche Faktoren auf den Dorfem sich einlegten und die Waren ,ehe sie 
auf freyen Marckt kommen, wegkaufen, ist von den Fiirsten und Stenden 
allreit abgesteIlet, das ietzo aIle Factores in Stedten sich erb- und mittungs
weise aufhalten und andem Einwohnem gleich an Steuem und andem 
oneribus publicis aIle Gebiihr verrichten. 

Weil auch oft erwehnte, einheimische Handelsleute und Furkaufer, welche 
von ihrer Obrigkeit und dem ganzen Corpore der Handelsleute ihres 
unverantwortlichen Beginnens keine Vollmacht fiirzubringen haben, sondem 
den andem und meisten Handelsleuten gar zuwider ist, sich hieran nit 
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wollen ersatigen lassen und die Frembden mit duppelten und dreyfachen 
Zoll zu belegen, auch ihre Factores zu Erkaufung eigener Hauser zu dringen 
sich unterstanden, ist solches bloss und allein dahinangesehen, dass sie durch 
solche Mittel die Fremden gar aus dem Lande dringen und sOlche Land
waren in ihre vortelhaftige Hande durch dies verbotene Monopolium bringen 
mochten, welches Euer Kayserliche Majestat selbst eussester Schaden und 
aller und jeder Einwohner des Landes unwiederbringlicher Vorterb sein 
wiirde. So sollten auch billich solche eigenniitzige Leute darauf sehen, 
dass Niirnberg, Augspurg und fast aIle Reichsstadte von Eurer Kayserlichen 
Majestat und dero loblichen Vorfahren, Romischen Kaysem und Konigen 
zu Bohmen, statlich privilegiret und begnadet sein, dass sie ihre frey unge
hinderte Gewerb und Handlung in diesen Euer Kayserlichen Majestat 
Landen treiben und fiihren mogen, wie dann bey ihnen unsem Inliindischen 
nit minder so1ches verstattet wird. Wann aber dieselbten durch dergleichen 
Beschwer, den duppelten und dreyfachen Zoll, auch Erkaufung eigener 
Hauser, von der Handlung dieser Lande abgedrungen werden solten, wiirden 
sie die andem Handelsleute, so sich derer Orte bey ihnen der Handlung ge
brauchen, durch dieser eigennutzigen Leute Verursachung zu hochster Un
schuld, auch mit drey oder mehrfachen Zoll belegen und von derselben Hand
lung gleichfalls abdringen. 

Inmassen sich die aus Pohlen, so von Leinwat und Gam in ihr Land und 
in Preussen auch eine gutte Anzahl fiihren, allreit aussdrucklich vemehmen 
lassen, welches Euer Kayserlichen Majestat an allerhand Gefellen uberaus 
grossen Abgang und Schaden, auch den andem Handelsleuten eussersten 
Vorterb ursachen wiirde. 

Und werden Euer Kayserliche Majestat sich gnedigist erinnem, dass die 
eigennutzigen Leute mit diesem Euer Majestat und dem gantzen Lande 
hochschiidlichen Monopolio alreit fUr etlichen lahren umbgangen und an
fenglich Anno 1598 zu so1chem Intent die Tuchmacher dieses Landes wieder 
die Leinweber unter dem Schein des Halbwollenes aufgewickelt, ihnen 
Assistenz geleistet und diesen Streit fast mehr als die Tuchmacher selbst 
getrieben, auch damals durch ungleichen Bericht Euer Kayserlichen Majestat 
Patent ausbracht 1). 

Welche auf der gehorsamen Ffusten und Stende und der Schlesischen 
Cammer Bericht, Euer Kayserliche Majestat durch das Kayserliche Ober
amt den 10. lunii Anno 1598 wiederumb wegtun und cassieren lassen, hier
tiber von Euer Kayserlichen Majestat geregte Furkeuffier, unwissend des 
Landes und unter ertichten Namen aller Handelsleute, femer ein Patent yom 
26. August 1599 wieder der ausslandischen und ingesessenen Handelsleute 
Einkaufung obgeregten Landwahren, von Gam Leinwat, Rothe, Wachs, 
Wolle und dergleichen obreptitie ausbracht, uber welches die FUrsten und 
Stende den 29. Febr. 1600 bei gehaltenem Ffustentage sich zum hochsten in 
Untertanigkeit beschweret und umb Einstellung desselbten gehorsamst ge
beten, bey welchem es damals Euer Kayserliche Majestat gnedigist gewenden 
und vorbleiben lassen, und doch die unruhigen Leute solch ihr vortelhaftiges 
- -----

1) Vgl. S. 210 Anm. I. 
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Suchen nachmals weiter heimlicher Weise fortgestellet und zu Erhaltung 
ihres intents Euer Kayserlichen Majestat den Weg mit den doppelten Z611en, 
alss wenn es derselbten grossen Nutz tragen sollte, angedeutet, uber welchem 
Euer Kayserlichen Majestat bey gehaltenem Fiirstentage im Februario des 
verflossenen 1602. Jahre der Fiirsten und Stande Gutachten erfordert, 
welche Euer Kayserlichen Majestat damals wie itzo klar deduziret, dass es 
nichts als nur ein eigenniitziges verbotenes Monopolium und Euer Kayser
lichen' Majestat derselbten Zollen und Gefellen gar keinen Nutz, sondern 
mercklichen grossen Abfall und ingemein des gantzen Landes eussersten 
Vorterb ursachen wiirde, wie Euer Kayserliche Majestat aus der gehorsamen 
Fiirsten und Stende iibergebenen Fiirstentagsbeschluss allergnedigist mit 
mehrem befinden werden. 

Dber welches alles die eigenniitzigen Leute noch nit ersettiget gewesen, 
sondern dem Lande im Riicken contra bonum publicum mit allerhand 
ungleichen Bericht ein privilegium clam et obreptitie ausbracht, auf welches 
bei Euer Kayserlichen Majestat die gehorsamen Fiirsten und Stende yom 
28. Augusti anno 1602 in unterthenigem Gehorsamb schriftlich gebeten, 
Euer Kayserliche Majestat geruheten aus vielmal erzehlten Ursachen, ihnen 
solch Privilegium, welches wieder Euer Kayserlichen Majestat und gemeinem 
Nutz zum h6chsten liefe, wieder umbcassieren, auch die, so es wieder vielfal
tige Erinnerung und Abmachung ausbracht, in gebiihrliche Straf nehmen 
und hetten die gehorsamen Fiirsten und Stende sich unterthenigist und ge
horsambst vorsehen, sie, die unruhigen Leute, wiirden der Stende vielfaltigem 
Suchen nach gestraft und von dem hochschadlichen Monopolio gantzlichen 
abgewiesen worden sein. 

Weil wir aber ietzo wiederumb mit h6chstem Kummer vernehmen, dass 
die Leute bei Euer Kayserlichen Majestat uberheuften Geschaften ihren 
sonderlichen Vortel ersehen und vormeinet, es wurde die Sachen etwas in 
Vorgessen gestalt sein, derowegen durch ungestimmes Anhalten, abermals 
Vorneuerung der abgeschaften Patenten aussbracht und Euer Kayserliche 
Majestat aus vorigem der gehorsamen Fiirsten und Stende zum of tern be
schehenen auch ietzo wiederholten Einwenden allergnedigist befunden, das 
solch Patent sambt dem Privilegio Euer Kaiserliche Majestat und dem 
gantzen Land zum Nachteil ein hochschadliches Monopolium einfiihren 
dardurch die freye Verhandlung und Anwerdung der irn Lande erzeigeten 1) 
Waren gestockt und also der eintzige Nervus rerum gerendarum, nemlich 
die Einfiihrung des Geldes dieser Lande gentzlich abgeschnitten und verter
bet und durch welches Euer Kayserliche Majestat Gefelle bis anhero ge
stercket und die ansehenliche grosse geleisteten Hiilfen zu Werck gerichtet 
und ander mehr ansehenliche Ausgaben zu Werck ertragen werden, welche 
ohne dies gar nit zu erheben sein wiirden, Euer Kayserliche Majestat durch 
die eingebildete duppelte und dreyfache Z611e der Fremden gar kein Nutz, 
sondern vielrnehr Schaden und Abgang zu gewarten, die Vorkeufer auch, 
welche dies schadliche Monopolium wieder der Obrigkeit und gantzen 
Commun der Handelsleute Vorwissen und Willen ihnen zum VorteI und dem 

1) erzeugten. 
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gantzen Lande in Betrug ausbracht, von den auslandischen Kaufleuten kein 
Bedrang leiden, sondern vor der TUr das erlangen m6gen, was die Frembden 
tiber viel Weges mit grossen Unkosten suchen musten, und hierin sonderlich 
wieder der vornehmbsten Stadte im Reich wohlerworbene Privilegia ihrer 
in diesen Landen befreyten Handlung beschwerlichen handeln und den 
benachbarten Orten zu Vormehrung der andern Handelsleute Beschwer, Er
h6hung der Zolle und Verdruckung freyer Handlung grosse Ursach geben, 
Euer Kayserlichen Majestat auch hiebevor auf vielfaltiges versuchtes sched
liches Practicieren die zur Ungebtihr ausgebrachte Befehlich cassiret und 
aufgehebet. 

Also bitten Euer Kayserliche Majestat wir abermahls untertanigist, Euer 
Kayserliche Majestat geruheten deroselbten eigenen billichen Nutz und 
Frommen, auch aller und jeder des Landes Inwohner grosses Hei! und Wohl
fahrt, auf den widrigen Fall aber eussersten Vorterb und Schaden mehr 
als dieser eigennutzigen wenigen Leute vortelhaftiges, wucherisches 
Suchen, erwegen und dies zur UngebUhr sub- et obreptitie ausgebrachte 
Privilegium und darauf erfolgetes Mandatum wie vormahls allergnedigist 
cassieren und aufheben, auch die Authores, weil sie so oft Euer Kayserlichen 
Majestat mit ungleichen Bericht behelligen und wieder die Fiirsten und Sten
de, als ihre ordentliche Obrigkeit, mit so unbillichen Sachen contra utilitatem 
publicam streiten, andern mutwilligen Leuten zu Abscheu, in gebUhrliche 
ernste Strafe nehmen, auch die fremden Handelsleute, welche Euer Kayser
lichen Majestat und dem gantzen Lande so viel Nutz zu bringen fUr den Ein
heimischen mit keinem h6hern ZoIl oder einigen andern Beschwer be
legen, sondern verm6ge ihrer Privilegien bey den freyen Commerciis und 
aufrechten Handlung allergnedigist schutzen und handhaben. Das sind umb 
Euer Kayserlichen Majestat wir als die gehorsamen Fiirsten und Stende in 
untertenigsten Gehorsamb, ungespart Leibes und Verm6gens, treulich zu 
verdienen schul dig und willig. 

Datum Breslau, bey gehaltenem Oberrecht, den 10. Okt. Anno 1603. 
An die Rom. Kayserliche Majestat. 

No.4. Jacob Djjhn von Haarlem bekennt 2200 Thaler empfangen zu haben 
fur Schaden und Unkosten wegen der von der Stadt Greiffenberg weggenom
menen drei Pass Gam. 6 September 1611. Acta wegen niederliindischen Kauf
leute contra den hiesigen Rat. Vol. 11 Greiffenberger Ratsarchiv. Untergegan
gen 1945. 

Ich Jacob D6hn von Harlem bekenne hirmit vor mich und meine Con
sorten Peter D6hnen und Isacken von der H6fel, beyden zue Arnbsterdam 
wohnende, so wohl Abraham Flamrningern und Abraham Fuchsen beyden 
von Harlem wie auch unser allerseits Erben und Erbnehmen: 

Demnach uf der R6mischen Kayser!. auch zue Hungarn und Boeheimb 
Koenig!. Maytt. allergnadigsten Befehlich 1) der wolgeborne Herr, Herr 

1) Befehl. 
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Caspar von Rechenbergk, Freiherr auf Klietschdorff und Primpkenau, 
Herr aufPeterssdorff, Liepschaw, Wenngeln 1) und dem Koenig!. Burcklehn 
zum Jawer S. Hochst gedachtister Roem. Kays. Mayst. Rat, Cammerer und 
voIlmiichtiger Landeshauptmann der Fiirstentiimber Schweidnitz und Jawer, 
zwischen mir und meinen Consorten an einem und N. Biirgermeister und 
Ratmannen zue Greiffenbergk am anderen Teile - wegen derer uber zwanzig 
Tausend Taler hoch liquidirten Unkosten und Schaden, in welche ich und 
Consorten durch die von Greiffenbergk, so uns drei Vhass Gam aufge
trieben, diesel ben zue sich genommen, und lezIichen vor solche drei Vhass 
Gam uns den Wert darvur oder was sie daraus geloeset haben mogen, im 
Ambte entrichtet sein gefiirt worden - den 12. Junii des abgewichenen 
1610. Jahresin der Stadt Bunzlaw, einen Vertrag aufgerichttet(hat), vermoge 
welches vor solche aIle und jede Unkosten und Schiiden ich vor mich und 
anstadt Consorten an Gelde als zwei und zwanzighundert Taler, so die 
von Greiffenbergk, wolgemeltem Herrn Haubtmann S.G. in's Ambt ein
stellen und nachmals uns aussgefolget werden solIe, zue nehmben bewiIIiget 
angelobet und zugesaget. 

Dass heute dato wolgemelter Herr Haubtmann S.Gestr. mir solche zwei
tausend zweihundert Taler bar zugestellet und aussgezahlet haben und ich 
und meine Consorten numehr von den Greiffenbergem desswegen obge
gedachter aufgetriebener drei Vhass Gam und deren verursachten Unkosten 
und Schaden zue ihnen gehabten An- und Zuespruches, an Capital und 
Unkosten ganz und gar vergniiget und bezahlet worden. 

Zusage und verspreche derwegen hirrnit vor mich und meine Consorten 
obgemeltem Rat von Greiffenberg noch jemandessen 2), we[e'1 derselben, 
dieser aufgetriebenen drei Vhass Gam und darunder verursachten Schaden 
und Unkosten hal ben nit mehr anzusprechen noch anzufechten, weder mit 
geistlichen noch weltlichen Gerichten, noch jemandessen an meiner und 
Consorten Stellen nit zu verstatten nun noch eidige (?) treulich ungefehrIich. 
Zue urkundt under meinem Sigel und Handschrift verfertiget. 

Geschehen zue Klitschdorf den 6. September 1611. 

(wahrscheinlich 
Handelsmarke) 

Jacopo Thonne 3) 
Mijn eighen handt 

No.5. Schreiben der Haarlemmer Biirgermeister an die Abtissin von 
Liebenthal, 17 October 1661. - Gemeente Archie! Haarlem Gildenarchie! 
110. 284. Stukken betreffende het Silesier rolgaren. 

Hoochwaerdige, in Godt aendachtige Vrouwe, Mevrouwe Ursula Queit
.schin, Vrouwe ende Abdisse des Vorstelijcken Gestichtes Lievendael. 

1) Wengerln. 
2) Es soIl wohl heissen: noeh jemanden es sei wer e~ wolle. 
3) U ndeutIich. Vielleicht: Thoenisz. oder Theumsz. 



254 DER SCHLESISCHE GARN- UND LEINENHANDEL MIT HOLLAND 

De gemeene cooplieden ende factoors van Silesiger garens binnen dese 
stadt hebben ons claerlijcken verthoont ende te kennen gegeven, hoe dat 
sijluyden bij dagelijcxe experientie hoe langhs hoe meer bevinden ende in 
ervaringe comen dat de Silesiger garens in de fitzen int getal seer werden 
bestoolen ende, in plaatse datter twintich draden in een fitze behoorden te 
sijn, veel maelen maer thien, twaelff' ende vijfthien draden daerinne bevonden 
werden; insgelijcx dat verscheyde garen bevonden wert dat maer om den 
halven haspel gehaspelt es, ende dat onvolhaspelt met water ende lijm 
ofte andere clevende materie dooreen gemenght, aen dat vol gehaspelde 
gecleeft, sulcx dat, als men tselve verwercken sal, het hem openbaert ende 
Diet te gebruycken en is, streckende allentseive tot groot nadeel van de voor
noemde cooplieden ende factoors, mitsgaders totale ruyne van de commercie 
der voorsz. garens. Ende aengesien de voornoemde requiranten gaeme 
souden sien, dat daerjegens eeDige voorsieninge mochte werden gedaen, 
soo versochten deselve dese onse brieve van voorschrijvens aen Haer 
Hoochwaerdicheyt, tenderende ter eynde voorsz., dewelcke wij haer als 
onse ingesetenen sijnde Diet en hebben connen nochte willen weygeren, 
nemaer seer gaeme mededeylen (?). 

Welcken volgende soo ist, dat wij Uwe Hoochwaerdicheyt by desen 
serieuselycken ende seer gedienstelycken sijn versoeckende, dat deselve 
in hare stadt van Lievendael ende dorpen, daer den incoop van de voorsz. 
garenen meest geschiet, ordre gelieve te stellen ende te doen publiceren 
ende verbieden, dat soodanige ongerechticheyt omtrent de voorsz. garens 
Diet meer en mocht werden gepleecht ende dat alsulcke omechte bestoole 
ende oock de corte garens, die haer behoorlycke lengthe niet en hebben, 
binnen de gemelte uwe hoochwaerd'" stadt van Lievendael ende het ge
biedt van dien Diet ter marckt en mogen werden gebracht, als oock mede 
aen desselfs ingeseten cooplieden ende factoors te belasten ende bevelen, dat 
geene van henlieden hen en onderstaen eenige van soodanige bestoole ende 
vervalste garens te coopen, packen oft versenden, by seeckere groote ordon
nan tie by Haer Hoochwaerdicheyt te ordonneren, waerdoor de voorsz. 
cooplieden ende factoors van de garenen alhier, mitsgaders de negotie van 
de voorsz. Silesiger garens overgrooten dienst ende ons sonderlinge vrient
schap ervaren ende geschieden sal, die wy protesteren by aIle gelegentheyt 
ende occurrentien van saecken seer gaerne te willen verschuldigen. 

Hiermede, Hoochwaerdige in Godt aendachtige Vrouwe, bevelen wy 
Haer Hoochwaerdicheyt de heilsame hoede ende protectie van Godt Almach
tich. Geschreven in Haerlem den XVIIen dach.Octobris anD XVIc een en 
tsestich. 

Uwe Hoochwaerdicheyts gedienstige Burgemeesteren ende Regeerders 
der stadt Haerlem in Hollandt. 
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S. VAN BRAKEL 
Amsterdam 10 Juli 1879 - Utrecht 10 Februari 1953 

Met Van Brakel is een van de stichters van het Ned. Economisch histo
risch Archief heengegaan: hij nam een actief aandeel in de beraadslagingen 
der voorbereidende commissie, die in een op 14 Juli 1913 te Amsterdam 
onder voorzitterschap van prof. G. W. Kernkamp gehouden vergadering 
de voorlopige statu ten vaststelde. Gedurende vele jaren is hij lid van het 
algemeen bestuur onzer vereniging geweest. Van Brakel was op en top 
jurist maar tevens volbloed historicus. Hij zag de rechtsorde niet als een 
star systeem doch als een levend geheel, dat in de gestadige ontwikkeling 
verkeert en tevens in wisselwerking staat met de andere sectoren van het 
maatschappelijk leven. 

Simon van Brakel promoveerde in 1902 aan de Gemeentelijke Universi
teit te Amsterdam, zijn geboortestad, op stellingen in de Rechten en ver
wierf zes jaren later cum laude de titel van doctor in de Staatswetenschappen. 
Hij was toen reeds sinds enige jaren werkzaam als ambtenaar ter secretarie 
van Amsterdam en scheen voorbestemd voor een verdere administratieve 
loopbaan. Daarin kwam echter in 1915 een grote verandering van richting 
door zijn benoeming tot rechter in de arrondissementsrechtbank te Utrecht. 
Weer een andere wending kwam in zijn leven, toen hij in 1929 hoogleraar 
in het Burgerlijk Recht werd aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Ruim 
twintigjaren heeft hij dit yak gedoceerd, totdat het bereiken van de zeventig
jarige leeftijd hem in 1949 tot aftreden dwong. Zijn grote gaven als acade
misch docent en de waarde van zijn boeken en kortere geschriften op juri
disch gebied zijn reeds in het licht gesteld door prof. Hijmans van den Bergh 
in zijn rede ter rouwzitting van de Academische Senaat op 13 Februari 1953 
(gepubliceerd in het Jaarboek der Rijksuniversiteit te Utrecht, 1952/53). 
Hier ter plaatse worde meer in 't bijzonder de aandacht gevestigd op zijn 
historisch-juridisch werk. 

Ret voornaarnste daarvan was zijn in 1908 voltooid proefschrift: De 
Hollandsche Handelscompagnieen der zeventiende eeuw. Daarin wordt de 
juridische structuur geschetst zowel van de z.g. voorcompagnieen voor de 
vaart en handel op lndie als van de latere grote Oost- en West-lndische 
Compagnieen en tevens die van andere handelslichamen als de Noordse 
Compagnie en de geprojecteerde Assurantiemaatschappij. De schrijver nam 
een ontwikkeling waar die hij aan het slot van zijn dissertatie beschreef als: 
"den geleidelijken overgang van den vormloozen, ongeorganiseerden 
handel voor gerneene rekening tot de corporatief georganiseerde kapitaals
associatie, waarin voor het eerst de onderneming een zeifstandig leven 
erlangt". 

Het is merkwaardig dat in datzelfde jaar 1908 een andere veelbelovende 
jurist, de latere Nijrneegse hoogleraar E. J. J. van der Heyden, promoveerde 
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op een dissertatie met een gelijksoortig onderwerp: De ontwikkeling van de 
Naamlooze Vennootschap in Nederland voor de codi/icatie. De visie der beide 
schrijvers was nogal verschillend. Prof Hijmans van den Bergh getuigt dat 
men in bevoegde kringen aanvankelijk geneigd was aan de opvatting van 
Van der Heyden de voorkeur te geven doch dat op den duur die van Van 
Brakel heeft gezegevierd. 

Ben van de punten van verschil betrof de structuur der v66rcompagnieen. 
Ben dergelijke compagnie vormde een zeer los verband, zonder eigen kan
toor, personeel en kas. De kooplieden ,die enige schapen voor de vaart op 
Indie wilden uitrusten, hadden niet genoeg eigen kapitaal en gaven daarom 
aan anderen gelegenheid om te "participeren", doch deze inleg geschiedde 
niet bij de compagnie als zodanig doch bij de bewindhebbers individueel. 
Dit doet de vraag rijzen naar de rechtspositie der participanten. Van der 
Heyden meent, dat er aileen een rechtsband bestond tussen de parti
cipanten en de bewindhebbers, bij wie zij geld hadden ingelegd. Van Brakel 
is daarentegen van mening dat de voorcompagnieen van den beginne af 
vennootschappen zijn geweest waarvan de participanten deel uitmaakten, 
al was hun bevoegdheid zeer gering. Zijn standpunt heeft hij later nog meer
malen verdedigd, n.l. in het Rechtsgeleerd Magazijn Grg. 1912 en 1917), in 
de feestbundel voor Fockema Andreae en ten slotte nog in het Weekblad 
v. Privaatrecht (1927). 

Ook na de voltooiing van zijn proefschrift lieten de daarin behandelde 
onderwerpen hem nog niet los. Speciaal interesseerde hem de ingewikkelde 
structuur van de Noordse Compagnie, die - in tegenstelling tot de Oost
en West-Indische Compagnieen - geen corporatief georganiseerde eenheid 
was doch uit een combinatie van zeifstandige groepen van firma's in verschil
lende steden bestond. De concurrentie tussen deze "Kamers" werd echter 
beperkt door onderlinge regelingen betreffende de verkoopprijzen van traan 
en balein en aangaande de omvang van de walvisvangst, waardoor de Noordse 
Compagnie een treffende gelijkenis vertoonde met een hedendaags kartel. 
In een belangrijke studie, in 1909 in de Bijdragen en Mededelingen van het 
Historisch Genootschap verschenen, wist Van Brakel het tevoren reeds in 
zijn dissertatie geschetste beeld van de Noordse Compagnie - op grond 
van nieuwe door . voortgezet archiefonderzoek gevonden gegevens -
in belangrijke mate aan te vuilen en te verduidelijken. In de Vierteljahr
schrift ffir Sozial- u. Wirtschaftsgeschichte van 1907 heeft hij de organisatie 
der Merchant-Adventurers behandeld. 

In 1910 verscheen een interessant artikel van zijn hand: De Directie van de 
Oostersche handel en reederijen te Amsterdam, een pas in de aanvang der 
18e eeuw opgericht orgaan ter behartiging van de belangen van de Oostzee
vaart; en in 1914 publiceerde hij een stu die: Rostocker scheepvaartstatis
tieken, een controlemiddel op de Sonttolregisters (evenals het vorige artikel 
verschenen in de Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheid
kunde). In 1916volgde de publicatie van: Een tiental vennootschapsacten uit 
de 17e eeuw (Bijdr. en Meded. Hist. Gen. XXXVII) en in 1918 in ons Jaar
boek die van: Bescheiden over den slavenhandel der West-Indische Compagnie. 
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Voorts worde nog een studie over onze handel op Rusland vermeld: Statis
tische en andere gegevens betreJfende onzen handel en scheepvaart op Rusland 
gedurende de 18e eeuw (Bijdr. en Meded. Hist. Gen., 1913). 

Na die tijd heeft Van Brakel- wiens werkkracht meer en meer werd op
geeist door de juridische studie en praktijk - geen verdere historische 
detailstudies gepubliceerd. · Van zijn blijvende belangstelling voor de eco
nomische geschiedenis getuigden echter en tweetal in 1923 in De Gids 
verschenen artikelen: Economische historie en historische economie en Over 
Werner Sombart en zijn opus magnum. 

Kenmerkend voor Van Brakel was zjjn afkeer van rhetoriek en schijn
geleerdheid. Zijn betoog was steeds helder en zakelijk; het mocht soms 
wat nuchter schijnen, altijd drong het door tot de kern van de zaak. Een 
geboren docent als hij was, hield hij er van iets uit te leggen; de meest inge
wikkelde juridischekwesties wist hij aan leken duidelijk te maken. Zelfbewust, 
somsietwat autoritair in zijn optreden, hadhij over velerlei zaken zeer positieve 
meningen. Toch was hij ruim in zijn denken; zelfs een schrijver als Sombart, 
wiens fantastische onzakelijkheid hij scherp kritiseerde, wist hij te waarderen 
als gangmaker, als een auteur die tot nadenken prikkelt. "Werden veIe 
boeken naar dezen trant geschreven, de wetenschap zou spoedig tot een 
hallucinatie worden" schreef hij in het bovengenoemde Gidsartikel. Maar 
dan voIgt de erkenning, dat de verschijning van een werk als dat van Som
bart toch ook "bevruchtend kan werken". 

Met zijn forse gestalte, krachtige stem en evenwichtige geest was Van 
Brakel voorbestemd om leiding te geven. Zijn leiding werd meestal gaarne 
aanvaard. Geen wonder dat een man van zo'n grote activiteit en zoveel 
praktische zin zitting heeft gehad in vele organen en commissies en bestuurs
lid is geweest van tal van verenigiIigen. Het gaat niet aan al die functies hier 
op te sommen. Vermeld worde zijn langdurig lidmaatschap der Commissie 
voor 's Rijks Geschiedkundige Publicatien en zijn functie in het bestuur 
van het Provinciaal Utrechts Genootschap. Door zijn vestiging te Utrecht 
kwam Van Brakel ook in nauwere aanraking met het Historisch Genoot
schap, dat in deze stad zijn zetel heeft; gedurende een lange reeks van jaren 
is hij lid van het bestuur geweest. Toen te Utrecht een Historische Kring 
werd opgericht, sprak het vanzelf dat Van Brakel daarvan deel zou uitmaken; 
tot zijn overlijden bleef hij dit gezelschap trouw, waar zijn voordrachten 
steeds grote waardering genoten. 

In het begin van de Duitse bezetting van ons land behoorde Van Brakel 
tot de "gijzelaars" die naar Buchenwald werden gevoerd, doch reeds na 
enige maanden werd hij om gezondheidsredenen weer in vrijheid gesteld. 
Later trof hem de zware slag dat zijn enige zoon in een Duits concentratie
kamp overleed. Hoe smartelijk dit ook was, hij heeft zich door dit leed niet 
laten neerdrukken en troost gevonden in zijn werk. Ook na zijn aftreden 
als hoogleraar bleef hij actief op velerlei gebied. Midden in zijn werk is hij, 
zonder een eigenlijk ziekbed, ten gevolge van een hartaanval uit het leven 
gescheiden, door velen betreurd. 

J. G. VAN DILLEN 



A. LE COSQUINO DE BUSSY 

Bloemendaal, 19 Juni 1884 - Amsterdam, 24 Jull 1953 

De mens, die van het aardse leven scheidde, kan een levendige en scherpe 
herinnering achterlaten door het werk, dat hij tot stand bracht; maar ook 
door zijn persoonlijkheid. Arthur Ie Cosquino de Bussy heeft behoord tot 
degenen, die vooral door hun persoon een leegte achterlaten. 

Zijn loopbaan is spoedig verteld. Hij studeerde in de rechtswetenschappen 
te Leiden, waar hij door zijn proefschrift over "Het ontstaan van de Satis
factie van Utrecht" (1910) reeds blijk gaf, dat zijn belangstelling in histori
sche richting ging. De jonge meester in de rechten koos een loopbaan bij 
het archiefwezen; hij werd geplaatst aan het rijksarchief te Utrecht. Daar 
heeft hij onder de stimulerende leiding van de singuliere Sam Muller zijn 
vorming als archivaris ontvangen. Zijn werk over de Marken in Utrecht, 
alsmede diverse inventarissen van Utrechtse rechterlijke archieven, werden 
de blijvende vrucht van zijn werkzaamheid in de Domstad. In 1928 volgde 
hij Breen, die overleden was, als gemeente-archivaris van Amsterdam op: 
een functie, die hij tot zijn pensionering op het einde van 1949 zou behouden. 

De Bussy's werkzaamheid te Amsterdam heeft meer buiten dan binnen 
het archiefgebouw aan de Amsteldijk gelegen. Hij werd aanstonds na zijn 
plaatsing in de hoofdstad secretaris van het genootschap Amstelodamum, 
om tien jaren later deze functie te verwisselen voor het voorzitterschap. Zijn 
bestuurslidmaatschap van de bond Heemschut en zijn toetreding tot ver
schillende commissies stelden hem in staat, te strijden voor wat hij liefhad: 
het stadsschoon van Nederland, in het bijzonder van Amsterdam. Van het 
in het begin der eeuw te Amsterdam opgerichte Historisch Gezelschap, 
welks secretaris hij werd, was hij een toegewijd lid. Daarnaast ging zijn be
langstelling uit naar de wereld der Doopsgezinden, in heden en verleden. 
Onder deze omstandigheden kwam hij niet tot publicaties; maar het Maand
blad van het genootschap Amstelodamum bevat menig artikel, waarin hij 
zijn welversneden pen in dienst stelde van de strijd voor het behoud van 
Amsterdams schoonheid. 

Zoals De Bussy schreef, zo sprak hij. Hij was een man van eruditie en 
van esprit; de woorden duiden reeds aan dat hij een Franse geest bezat. 
Of hij nu een vergadering presideerde, een verzoekschrift had te schrijven 
dan weI een voordracht te houden, altijd was er een tinteling van humor, een 
vleugvan snaaksheid. Terecht sprak Mr Oldewelt in het Nederlands Archie
venblad van zijn "humoristische welbespraaktheid". Hij cultiveerde die 
ook; zijn redevoeringen op de jaarlijkse bijeenkomsten van oud-Ieden van 
het Leidse studentencorps, waar hij Amsterdam "de tweede stad van 
Nederland" kon noemen en waar hij gewag kon maken van "de juridische 
faculteit en de gemakkelijke faculteiten" genoten vermaardheid. Zijn goed-
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moedige spot kwetste nooit; hij had veel vrienden en geen vijanden, want 
zijn karakter was gaaf. 

Ret Nederlandseh Eeonomiseh-Ristorisch Arehief benoemde hem, zodra 
hij arehivaris van de stad Amsterdam was geworden, tot lid van zijn Raad 
van Advies. In 1936 werd hij lid van het bestuur; voorts was hij lid van de 
commissie voor het Arehief. Ook in deze kring zal hij niet worden vergeten. 

I. J. BRUGMANS. 



E. HELDRING 

Amsterdam, 21 September 1871 - Amsterdam, 29 April 1954 

Amsterdam aan het begin en aan het einde. Deze bereisde man, die ook 
Nederland als een van zijn grote mannen heeft opgeeist, had in Amsterdam 
zijn bakermat en bleef in deze stad zijn milieu, zijn werkterrein, zijn thuis 
vinden. 

Van huis uit waren de Heldrings echter geen Amsterdammers. De groot
vader van vaderszijde van Ernst Heldring was O. G. Heldring, predikant 
te Hemmen, de bekende christenphilantroop, de stichter ook van de bekende 
Heldring-gestichten. Het herderlijk ambt bleef nog een genera tie lang in 
deze tak van de familie Heldring behouden, want twee van de vijf zonen van 
O. G. Heldring volgden de vaderlijke roeping. Maar niet aldus Balthasar 
Heldring, de vader van Ernst, die zich al vroeg tot de handel en het financie
wezen voelde aangetrokken en zijn grote dadendrang op dit terrein te Am
sterdam wist te bevredigen. Deze vader was in zijn jonge jaren de eerste 
directeur van de in 1865 opgerichte Kas-Vereeniging en werd van daar uit, 
vanwege zijn bekwaamheid, maar ook vanwege zijn economische publicis
tiek in De Gids en andere tijdschriften, welke van helder doorzicht en 
gedurfde visie getuigde, in 1880 geroepen om een vrijgekomen zetel in de 
directie van de Nederlandsche Handel-Maatschappij in te nemen. 

In dit driehoofdig college was Balthasar Heldring ruim vijf en twintig 
jaren de stuwende kracht. Bij zijn optreden in 1880 beyond zich de Handel
Maatschappij in een periode van trage activiteit, te zeer afhankelijk als zij 
was van haar consignatie-contract met de Staat, dat haar weliswaar een 
jaarlijkse winst waarborgde, maar haar, doordat deze winst te automatisch 
binnenkwam, jarenlang in eigen ontplooiing had belemmerd. De Han
del-Maatschappij moest om zich als machtig comrnercieel en financieel 
lichaam te handhaven ook andere wegen inslaan dan de tot dusverre 
gevolgde. Het terrein, verkozen voor nieuwe werkzaamheid, was dat der 
bankzaken. Balthasar Heldring was het, die de weg daartoe heeft vrij
gemaakt, en weI met stuwkracht en voortvarendheid. De laatste zeven 
jaren van zijn leven was hij President der Maatschappij, welke positie 
een veertig jaar later door zijn zoon Ernst zou worden bekleed. 

Het was geen wonder, dat de jonge Ernst, van een gelijke maatschappe
lijke en commercieIe belangstelling bezield, met dit vaderlijk voorbeeld voor 
ogen, als inleiding tot de school des levens het reizen verkoos boven de 
voorbereiding aan de universiteit. In het derde levensdecennium maakte hij 
drie grote reizen, voorafgegaan en onder broken door stage's bij Amster
damse en Londense handelskantoren. De eerste reis, op 21 jarige leeftijd 
ondemomen, was naar Zuid-Amerika. Drie jaren later, in opdracht van de 
firma W. Heybroek & Co., bezocht hij wederom dit werelddeel, maar nam 
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tevens de gelegenheid te baat ook de Verenigde Staten te bezoeken. 
In 1897 ondernam hij een reis naar Oost-Azie en het toenmalig Nederlands
Indie, een studiereis, welke meer dan twee jaren in beslag nam. Zijn op deze 
reis vergaarde indrukken heeft hij na zijn thuiskomst neergelegd in een boek 
"Oost-Azie en Indie", goed gedocumenteerd en onderhoudend geschreven. 
Bovendien bad dit geschrift een evocatieve kracht, in dien zin, dat dit proza 
niet louter beschrijvend of constaterend was, maar tevens aanwijzingen 
bevatte voor plannen, verbeteringen en profijtmogelijkheden. Zo beeft hij 
daarin het initiatief ontwikkeld tot de oprichting van bet Zeehaven en Kolen
station "Sabang" op het aan de noordpunt van Sumatra gelegen eiland Weh. 
Hij zette het grote Nederlandse belang uiteen van zulk een transitohaven, 
die de beide Sumatraanse hoofdproducten - rubber en tabak - de omweg 
over Penang en Singapore naar Europa zou besparen om ze uitsluitend met 
Nederlandse scheepvaartlijnen langs de directe en kortste route naar patria 
te vervoeren. Mede door Heldring's scherpe observatie van de topografische 
gesteldheid van bet eiland Weh en de Sabang-baai en van zijn op eigen 
waarneming berustende rapporten, welke tot de kern van de kwestie door
drongen, werd het handelsstation reeds in 1903 geopend en kwam het in 
directe mailverbinding met Nederland. Het kolenstation was op Weh reeds 
sedert 1895 gevestigd, maar kon, verbonden met een uitstekend geoutilleerde 
zeebaven, tbans uitgroeien tot een van de voornaamste bunkerplaatsen, 
waarop oorlogs- en koopvaardijscbepen zich op de reis naar en van de 
Oost van kolen konden voorzien. 

In het boek "Oost-Azie en Indie" komen nog andere behartigenswaardige 
wenken voor ten aanzien van het bestuur en de economische ontwikkeling 
van het groteeilandenrijk, waarover het bewind toenmaals aanNederland was 
toevertrouwd. Zo breekt de auteur zowel een lans voor een verbeterde 
bestuursinrichting van Nederlands-Indie als voor een grotere doel
matigbeid van de in China, Brits-Indie en Japan gevestigde Nederlandse 
consulaire dienst in dier voege, dat de arbeid van de in deze landen gevestigde 
consulaten rijker vruchten voor het vaderlandse bedrijfsleven zou afwerpen. 
Deze in zijn jonge jaren ontwaakte belangstelling voor een zowel waardige 
als doelmatige vertegenwoordiging van Nederland in den vreemde heeft Hel
dring heel zijn leven behouden. Nog op hoge leeftijd bekleedde hij bet voor
zitterscbap van de commissie voor het afnemen van de diplomatieke examens, 
waarin hij ook in persoon de taak van examinator vervulde. 

Heldring beschikte over een omvangrijke kennis en, wat van hoger waarde 
is, over een kennis, die goed geordend en onderling gecoordineerd was. Het 
door studie en eigen waarnerning verworvene was hem uitgangspunt en 
steun voor zijn talrijke beldere expose's. Zo kwamen zijn logische betoog
trant, zijn ontledend denken, door veelsoortig weten gesteund, treffend tot 
uiting in zijn Jaarreden voor de Amsterdamse Kamer van Koophandel, 
welker voorzitterschap hij van 1922 tot 1932 bekleedde. In dit laatste jaar 
werd hij door de Amsterdamse Universiteit honoris causa met het doctoraat 
in de handelswetenschappen omkleed. 

Naar de tijd gemeten is bet grootste deel van Heldring's maatschappelijk 
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leven in beslag genomen door de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot 
Maatschappij, welker directeur bij is geweest van 1899 tot 1937, dus bijkans 
40 jaar lang en niet veel minder dan de helft van de hem ruirn toegemeten 
mensenleeftijd. Ondanks het gewicht van deze belangrijke redersfunctie ont
leende hij daaraan het grote aanzien, dat bij in stad en land genoot, toch 
niet geheel en al. Heldring was, in tegenstelling met zijn dynamischer vader, 
die zijn volle werkkracht en energie had geworpen op de Nederlandsche 
Handel-Maatschappij, een man van "public spirit", die zich gaame op 
gezaghebbende wijze in vele geledingen van het maatschappelijk leven be
woog. Als commissaris, veelal ook als president-commissaris, nam hij deel 
aan het gehele Nederlandse bedrijfsleven. Voor de scheepvaart vervulde 
hij de commissariaten van de Stoomvaart Maatschappij "Nederland" en 
van de Java-China-Japan Lijn, aan de oprichting van welke laatstgenoemde 
rederij hij in 1902 had medegewerkt - op het gebied van de financien dat 
van de Nederlandsche Bank, op het gebied van de groot-industrie de com
missariaten van de Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken 
en van de Stoommeelfabriek "Holland". Doch ook het geestelijk leven van 
ons land trok zijn actieve aandacht. Ais voorzitter van de Vereeniging 
Rembrandt heeft hij het meermalen mogelijk gemaakt, dat waardevol 
kunstbezit voor ons land bleef behouden en de kunstschatten met indruk
wekkende aankopen werden verrijkt. Hij zelf was ook collectionneur en 
tevens een toegewijd museumbezoeker. Daamaast maakte hij ook deel uit 
van de Commissie van Toezicht op de Rijksacademie van Beeldende 
Kunsten. 

Na aan het hart lag hem ook het Nederlandsch Aardrijkskundig Genoot
schap, waarvan bij tientallen jaren achtereen het voorzitterschap heeft 
bekIeed. Niet te verwonderen ,wanneer men bedenkt, dat Heldring niet 
placht te reizen als toerist, maar als reiziger in de historische betekenis van 
dit woord. Nog in zijn rijpere jaren heeft hij zijn geografisch begrip verleven
digd en verruimd, toen hij omstreeks 1935 een tweede reis maakte naar Oost
Azie en Nederlands-Indie. Zijn belangstelling voor het gemenebest bracht 
hem in 1938 in de Eerste Kamer der Staten-Generaal, waar hij deel uit
maakte van de kIeine liberale fractie. Na de bevrijding heeft hij deze Kamer
zetel nog enige jaren bezet en in de vergadering nog eens een programrede 
uitgesproken, waarin hij de in koers gedaalde liberale beginselen verdedigde. 
Heldring, kind van zijn tijd en van zijn milieu, beleed een leerstellig libera
lisme, voor hem het gegeven kader voor zijn denken en handelen. Voor 
dogmatische verstarring bewaarden hem zijn gemeenschapszin en zijn on
verzwakte belangstelling in de publieke zaak. 

In het najaar van 1939 werd Heldring op een tijdstip, dat dit lichaam 
uiterlijk waameembaar zijn beleid wilde wijzigen, aangezocht tot het 
presidium van de Nederlandsche Handel-Maatschappij, N.V. Deze instel
ling wilde toen aan haar top hebben een man van onbetwisbaar gezag en 
heeft daarmede in de persoon van Heldring de juiste keuze gedaan. 

De zich in Mei 1940 voltrekkende Duitse bezetting had tengevolge, dat 
Heldring al spoedig na zijn optreden als President werd genoopt tot een 
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houding van passiviteit, welke hem weliswaar geenszins eigen was, maar die 
hij met wijsheid wist te bewaren, wanneer de omstandigheden die van hem 
verlangden. Na de bevrijding heeft hij als President nog drie en een half jaar 
zijn bijdrage geleverd aan de opbouw en de reconstructie van de Maatschap
pij. Op 30 December 1948 nam hij zijn afscheid, door de Nederlandse 
Regering begiftigd met het commandeurschap in de orde van de Neder
landsche Leeuw. 

L. J. PLEMP VAN DUIVELAND. 





JAARVERSLAGEN 1952-1954 





VERSLAG VAN RET BESTUUR OVER RET JAAR 1952 

De plaats, die de Vereniging in het wetenschappelijk leven 
in Nederland inneemt, begint geleidelijk aan betekenis te winnen. 
De bibliotheek bleef voldoende belangstelling ondervinden, al 
zou de toeloop nog groter kunnen zijn; het Bestuur overweegt 
dan ook maatregelen waardoor de boekerij grotere bekendheid 
zal verkrijgen. Ret bezoek aan het Archief bleef zich bevredigend 
ontwikkelen, terwijl het aantal aanvragen om inlichtingen, 
vooral uit het buitenland, zich in stijgende lijn bewoog; boven
dien getuigden diverse aanbiedingen van archiefcollecties van de 
groeiende bekendheid van het Archief. 

Van de archieven, die in 1952 werden verworven, verdienen 
hier ter plaatse vermelding de stukken en bescheiden, afkomstig 
van wijlen Prof. Mr. G. W. J. Bruins, en het archief van de firma 
A. C. A. Nolet, branders te Schiedam. Voorts werd de zeer be
Iangrijke toezegging verkregen, dat het zich in uitstekende staat 
bevindende archief van de Nederlandsch-Indische Spoorweg
maatschappij in 1953 in ons depOt zal kunnen worden opgenomen. 

Dat in 1952 de verwerving van archieven geen grotere omvang 
heeft aangenomen vindt zijn oorzaak in moeilijkheden ten aan
zien van de bergruimte, welke het noodzakelijk maakten ver
schillende definitieve regelingen op dit punt tot 1953 uit te 
stellen. Zoals in het vorig verslag reeds werd vermeld zegde het 
gemeentebestuur van 's-Gravenhage ons het gebruik op van de 
bovenverdieping van het schooigebouw in de Colensostraat, 
daar deze ruimte voor het onderwijs nodig was geworden. Niet 
aanstonds konden wij tot ontruiming overgaan, doordat een 
andere berggelegenheid moeilijk te vinden bleek. Op 17 Januari 
1952 berichtten Burgemeester en Wethouders van 's-Gravenhage 
ons, dat de zoider van de paardenstal in het Openbaar Slachthuis 
beschikbaar kon worden gesteld. Deze ruimte bleek voor het 
doel ongetwijfeld geschikt; dat wij haar niet voetstoots konden 
aanvaarden was het gevolg van de omstandigheid, dat inge
volge de verordening op het Openbaar Slachthuis een jaar
lijkse huursom van ± t 2500 zou moeten worden betaald, terwijl 
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de localiteiten in de Colensostraat steeds kosteloos ter beschikking 
waren geweest. Een onzerzijds gedaan verzoek om aan de Ver
eniging een subsidie toe te kennen ten bedrage van de te betalen 
huursom werd door Burgemeester en Wethouders afgewezen, 
terwijl wij tevens gesommeerd werden het perceel in de Colenso
straat per I Maart 1952 te ontruimen. Wij konden moeilijk 
anders do en dan hieraan gevolg te geven; eind Februari had de 
verhuizing naar het Slachthuis plaats. Ten einde de onkosten 
van het gebruik van deze nieuwe bergruimte zoveel mogelijk 
te beperken werd slechts een deel van de zolder geoccupeerd, 
waardoor de huursom op ongeveer f rooo 's jaars kwam. Dit 
betekende dat de archiefstukken, waaronder het archief van 
de Haagse bankiersfirma Scheurleer, zo compact moesten worden 
opgestapeld, dat zij onbereikbaar waren geworden; van op
berging op rekken kon immers geen sprake zijn. 

Ret spreekt vanzelf, dat wij in deze hoogst onbevredigende 
toestand niet konden berusten: tegen betaling van t rooo 's jaars, 
welke som zij onmogelijk dragen kon, had de Vereniging de 
beschikking verkregen over een depOtruimte, die wegens de 
geconcentreerde opberging der stukken niet voldeed aan de 
meest elementaire eisen van archiefbewaring. Een bespreking 
van de Directeur met de Wethouder voor het Onderwijs, ge
volgd door een bezoek van deze functionaris aan het archief
gebouw aan de Laan Copes van Cattenburch, bracht aan het 
licht dat het Gemeentebestuur een deels onjuiste deels onvol
ledige voorstelling had gehad omtrent aard en betekenis der 
Vereniging, zodat bij die gelegenheid verschillende misverstanden 
konden worden rechtgezet. Voorts wendde Zijne Excellentie 
de Staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 
die van de gang van zaken niet onkundig was gelaten, zich in 
J uli tot Burgemeester en Wethouders met het verzoek, de 
belangen onzer Vereniging andermaal te overwegen. 

Een en ander leidde tot een brief van Burgemeester en Wet
houders van 's-Gravenhage aan de Staatssecretaris van IS. 
Augustus 1952, waarin te kennen werd gegeven, dat het college 
van plan was aan de gemeenteraad voor te stellen, de Vereniging 
een subsidie te verlenen ten bedrage van de huursom, ver
schuldigd voor het gebruik van de ruimte in het Slachthuis. 
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Aan het einde des jaars was een voorstel van die strekking 
echter nog niet bij de gemeenteraad ingediend. Ret Bestuur 
vertrouwt, dat het college van Burgemeester en Wethouders 
spoedig zijn belofte zal inlossen en de Vereniging daarmede zal 
bevrijden uit de impasse, waarin zij geheel buiten eigen toedoen 
is geraakt. Wij mogen intussen niet verhelen dat de houding 
van het Raagse gemeentebestuur ten opzichte van onze te 
's-Gravenhage gevestigde vereniging voor ons een teleurstelling 
is geweest. 

Dat het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
voor onze belangen op de bres heeft gestaan werd reeds ver
meld. Rieraan kan worden toegevoegd, dat het Ministerie de 
kosten voor zijn rekening nam van het transport der omvang
rijke archiefcollecties van de Colensostraat naar het Openbaar 
Slachthuis, ten bedrage van ruim t 2500. Ret zij ons vergund 
te dezer plaatse onze grote erkentelijkheid uit te spreken aan 
de Staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 
Zijne Excellentie Mr. J. M. L. Th. Cals, zonder wiens hulp en 
tussenkomst het jaar 1952 voor de Vereniging een crisisjaar 
zou zijn geworden. 

Kon in 1951 aan de leden en donateurs deel 12 van de 
"Werken" worden verzonden - het eerste deel van de studie 
van Prof. van Winter over de hoogstaangeslagenen in het 
departement van de Westereems in de Napoleontische tijd -
in Augustus 1952 verscheen het 25e Economisch-historisch 
Jaarboek. Ten einde de onkosten dezer publicatie in te perken 
werd van een ander lettertype dan tot dusver gebruik gemaakt, 
hetgeen tot vermindering van het aantal der benodigde blad
zijden leidde; ook werd een goedkopere papiersoort gebezigd. 
Ret stemt tot voldoening dat op deze wijze, dank zij de mede
werking van de firma Brill, toch een jaarboek is verkregen dat 
in uiterlijk voorkomen niet voor de voorafgaande onderdoet. 
Wat de inhoud van het jaarboek betreft dient hier ter plaatse 
aIleen nog vermeld te worden, dat het Bestuur tenslotte is 
terug gekomen van zijn ten vorige jare genomen beslissing, de 
jaarverslagen niet meer in het jaarboek op te nemen. Ret 
nieuwe jaarboek bevatte derhalve de jaarverslagen over 1950 
en 1951, echter zonder de winst- en verliesrekeningen, balansen 
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en begrotingen, welker vastlegging in het jaarboek minder 
noodzakelijk scheen dan de tekst der verslagen zelf. 

Omtrent de publicaties die in voorbereiding zijn kan het 
volgende worden medegedeeld. Prof. van Winter had aan het 
einde van het jaar zijn tekst voor het tweede deel van zijn hier
boven vermelde studie gereed ter verzending naar de drukkerij, 
zodat verwacht mag worden, dat deze als deel 13 in de serie 
"Werken" van de Vereniging in de loop van 1953 zal kunnen 
verschijnen. Van Prof. van Dillen werd bericht ontvangen, 
dat hij bezig is de laatste hand te leggen aan zijn publicatie 
betreffende het inschrijvingsregister voor de Kamer Amsterdam 
der Oost-Indische Compagnie. Dr. Stapel, die door zijn minder 
gunstige gezondheidstoestand zijn zorg aan dit onderwerp moest 
onttrekken, stelde de door hem samengestelde inleiding in 
handen van de heer van Dillen ter vaststelling van een eind
redactie. Zodra laatstgenoemde het gehele materiaal persklaar 
aan ons zal overleggen, hetgeen in de loop van 1953 het geval 
zal zijn, zuHen wij ons hebben te beraden over de wijze van 
publicatie. 

In vorige verslagen is herhaaldelijk gewag gemaakt van de 
gegevens, door Dr. J. Woltring verzameld betreffende de uit
voer van Amsterdam in de jaren 1543-1545. Dat de bijdrage 
ons destijds voor de uitgave van dit materiaal verstrekt door 
het Koningin Wilhelmina fonds, in verband met gestegen 
druk- en papierkosten ontoereikend was geworden, werd ten 
vorigen jare reeds in het licht gesteld. Een aanvullende sub
sidie, door ons in 1951 bij de Nederlandsche Organisatie voor 
Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek ingediend ten einde pu
blicatie mogelijk te maken, werd begin 1952 afgewezen. Ge
lukkig kunnen wij thans vermelden dat op een hernieuwde 
aanvraag, in de loop des jaars ingediend, bij de aanvang van 
1953 gunstig werd beschikt, zodat aan de publicatie thans geen 
financiele beletselen meer in de weg staan en het drukken een 
aanvang zal kunnen nemen zodra Prof. Posthumus zijn weten
schappelijke inleiding heeft voltooid. 

Omtrent de destijds door de heer A. W. Wichers Hoeth be
werkte vonnissen in averij-grosse over de jaren 1700-1810 kan 
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worden medegedeeld, dat de Directie der Oostersche handel 
en reederijen in het verslagjaar een bedrag van f 1000 beschik
baar stelde ter voortzetting en gedeeltelijke publica tie van het 
onderzoek. De bedoeling is dat de heer Schaffer, die dit onder
zoek he eft verricht, de door hem uit het materiaal verzamelde 
gegevens betreffende de Oostzeehandel zal publiceren in het 
eerstvolgende Economisch-historisch J aarboek. De bewerking 
van het materiaal nopens andere handelsgebieden zal worden 
voortgezet. Gaame betuigen wij genoemde Directie ook op deze 
plaats onze bijzondere dank voor haar gewaardeerde gift. 

Ret Bestuur heeft in 1952 de leden en donateurs nog op 
andere wijze publicaties op economisch-historisch gebied do en 
verwerven. Wij hebben overwogen, dat hier te lande meermalen 
door industriele ondememingen, bankinstellingen, rederijen 
en andere bedrijven werken worden gepubliceerd, al dan niet 
ter gelegenheid van een jubileum, waarin de geschiedenis van 
het bedrijf wordt geboekstaafd. Dikwijls worden dergelijke 
werken slechts in beperkte kring verspreid; in de handel zijn 
zij gewoonlijk niet. Wij besloten daarom reeds ten vorigen jare 
om in bepaalde gevallen te bevorderen, dat de leden der Ver
eniging tegen een naar verhouding geringe prijs in het bezit 
zouden worden gesteld van dergelijke bedrijfsgeschiedenissen. 
In het najaar van 1952 deed zich de eerste gelegenheid daartoe 
voor, toen onze Secretaris Prof. Brugmans onder de titel "Van 
Chinavaart tot Oceaanvaart" een geschiedenis van de Java
China-Japanlijn [Koninklijke Java-China-Paketvaart Lijnen] 
gedurende de eerste 50 jaar van haar bestaan in het licht zond. 
Dank zij de tegemoetkomende houding van de Raad van Be
stuur dezer rederij, die wij daarvoor gaarne dank zeggen, konden 
wij dit jubileumboek, dat niet in de handel verkrijgbaar was, 
tegen de prijs van f 5.- beschikbaar stellen voor diegenen 
onzer leden, die het verlangen daartoe hadden te kennen ge
geven. Drie en zestig leden maakten van deze aanbieding ge
bruik. Nu dus blijkt dat de leden een en ander op prijs stellen, 
zal het Bestuur op dit punt diligent blijven. 

Evenals de laatste jaren het geval was bleven ook in het 
verslagjaar de financien van de Vereniging het Bestuur zorg 
baren, en weI als gevolg van de omstandigheid, dat de uitgaven 

EcON.-HIsT. ]AARBOEK XXVI 19 



XXX VERSLAG VAN RET BESTUUR OVER 1952 

een tendens tot automatische stijging blijven vertonen, terwijl 
de inkomsten stabiel blijven zolang geen bizondere maatregelen 
worden genomen. Verhoging der inkomsten bleef dus een ge- . 
biedende eis, en inderdaad werd in die riehting een en ander 
bereikt. De Direeteur bracht in September een bezoek aan Noord
Brabant dat tot resultaat had, dat een aantal grote bedrijven 
te Breda, Eindhoven, Helmond en Oss tot de kring onzer dona
teurs toetraden. Mede als gevolg hiervan bedroeg het nadelig 
saldo over het verslagjaar t 1587.04, terwijl een tekort van 
t 3735·- was geraamd. Aangezien de begroting voor 1953 met 
een tekort van t 915 sluit, kan uiteindelijk van enige verbetering 
van de financiele positie worden gesproken. Het Bestuur is zich 
intussen ervan bewust, dat de financien bij voortduring de volle 
aandacht dienen blijven te behouden ten einde te bereiken, dat 
de jaarlijkse nadelige saldi een einde nemen. 

Het aantal donateurs steeg van 50 op het einde van 1951 tot 54 
op 31 December 1952. Op laatstgenoemd tijdstip waren er voorts 
280 leden (v. j. 293), alsmede 14 donateurs voor het leven en 
II donateurs van het Publicatiefonds. 

In de samenstelling van het Bestuur kwamen ook in 1952 
enkele veranderingen voor. Tot nieuwe bestuursleden werden 
in de op 17 Mei gehouden algemene vergadering benoemd de 
heren Prof. Dr. M. van Haaften en Mr. H. van Riel; de laatste 
werd tevens opgenomen in het Dagelijks Bestuur ter vervulling 
van de plaats, die was opengekomen door het overlijden van 
Mr. P. Hofstede de Groot. Herbenoemd als bestuursleden werden 
de heren J. W. B. Everts, Mr. W. Cnoop Koopmans, Prof. Dr. 
J. G. van Dillen, Jhr. Dr. D. P. M. Graswinckel, Jhr. Mr. F. C. J. 
van Rijckevorsel en Prof. Dr. Jhr. P. J. van Winter. De Raad 
van Advies onderging uitbreiding met de heren Dr. J. F. G. M. 
de Meyer van Delft en Dr. W. J. Wieringa. 

De penningmeester der Vereniging Dr. F. Ph. Groeneveld 
gaf bij het einde van 1951 te kennen, dat zijn veelvuldig 
verblijf in het buitenland voor hem een bezwaar opleverde 
zijn werkzaamheid als zodanig te continueren. Op ons verzoek 
verklaarde hij zich echter bereid zijn functie nog niet aanstonds 
neer te leggen en stemde hij in met de door ons voorgestelde 
regeling om over te gaan tot de benoeming van een plaatsver-
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vangende penningmeester, die gedurende de afwezigheid van de 
heer Groeneveld het beheer der financien op zich zou kunnen 
nemen. Wij von den de heer W. H. Hoyer te Amsterdam bereid, 
ais plaatsvervangend penningmeester op te treden. Gaame 
zeggen wij op deze plaats de heer Hoyer dank voor hetgeen hij 
gedurende 1952 ten behoeve van de Vereniging heeft verricht. 

De Kascommissie, bestaande uit de heren Prof. Dr. M. van 
Haaften en H. J. Manschot, rapporteerde in haar verslag, dat 
zij de financiele stukken betreffende het jaar 1951 accoord had 
bevonden. Dienovereenkomstig werd het Bestuur in de jaar
vergadering gedechargeerd van het financiele beleid over ge
noemd jaar. De vergadering benoemde als leden van de Kas
commissie voor 1952 de heren H. J. Manschot en Dr. W. J. 
Wieringa. 

Vermeiding verdient ten siotte, dat de heer Dr. H. Klomp
maker, die gedurende verscheidene jaren ais adjunct-secretaris 
de bestuurs- en ledenvergaderingen had bijgewoond en geno
tuleerd, in het verslagjaar niet meer in de gelegenheid was als 
zodanig op te treden wegens verandering van werkkring. Wij 
hebben aan Dr. Klompmaker een brief doen uitgaan waarin hem 
dank werd gebracht voor de vele moeite, die hij zich steeds voor 
de Vereniging en haar Bestuur heeft getroost. 
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Het aantal bezoeken aan de Economisch-historische Biblio
theek was in 1952 iets kleiner dan in het voorafgaande jaar, 
n.l. 670 tegen 696 in 1951. Hier staat tegenover dat aanzienlijk 
meer boeken werden uitgeleend dan in 1951. Waren het er toen 
663, thans bedroeg het aantal uitgeleende boeken 1002. De be
zoekers waren ook dit jaar grotendeels studenten. Van buiten
landse belangstelling valt te vermelden het bezoek van Prof. Dr. 
E. Soderlund en van de heren Bjorn Tell en Sven Gerentz, allen 
afkomstig uit Stockholm. Laatstgenoemde raadpleegde littera
tuur over de Nederlandse handelspolitiek ten opzichte van de 
scheepvaart en scheepsbouw in de periode van ± 1650 tot 1720. 

Het colloquium onder leiding van Prof. Romein en Dr. Suys 
werd evenals tevoren op een avond in de week in de studiezaal 
gehouden. 

Het aantal nieuw ingeschreven en gecatalogiseerde boeken 
bedroeg in 1952 212, wat schijnbaar een aanmerkelijke achter
uitgang betekent in vergelijking met het voorafgaande jaar, 
toen melding gemaakt kon worden van 303 nieuwe aanwinsten. 
In dit laatste getal waren echter ook begrepen de meer dan 
130 Amerikaanse gedenkboeken, die de bibliotheek in 1951 ont
ving, terwijl dergelijke grote zendingen in het afgelopen jaar 
achterwege bleven. 

Van de schenkingen die de bibliotheek in 1952 ontving ver
dienen vermelding een groot aantal brochures, meest handelend 
over Amerikaanse spoorwegwaarden en daterend uit de vorige 
eeuw, die de Provinciale Bibliotheek van Friesland afstond. 
Mr. J. P. Willeumier te Amsterdam stelde een reeks j aargangen 
van het Staatkundig en Staathuishoudkundig Jaarboekje, 
lopende van 1850 tot 1900, alsmede een aantal Werken van het 
Historisch Genootschap uit de jaren 1870 tot 1890 ter beschik
king van de bibliotheek. De firma Hofmann, SchOffer en Co., 
koffiehandelaars te Amsterdam, schonk een hoeveelheid boeken 
en tijdschriften betreffende de koffiehandel. Tenslotte stelde 
het Koninklijk Instituut voor de Tropen de bibliotheek in de 
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gelegenheid een keuze te doen uit aldaar aanwezige nationaal
socialistische litteratuur. Van enige Universiteitsbibliotheken 
werd de toezegging ontvangen, dat aan de bibliotheek voortaan 
een exemplaar van die dissertaties zal worden afgestaan, die 
voor de economische geschiedenis van belang zijn. Een derge
lijke afspraak werd gemaakt met de Universiteitsbibliotheek 
en met de Bibliotheek van de Vrije Universiteit te Amsterdam 
en met de Bibliotheek van de Nederlandse Economische Hoge
school te Rotterdam. In ruil hiervoor zullen de genoemde 
bibliotheken dan in de gelegenheid gesteld worden een keuze 
te do en uit de doubletten die in de E. H. B. eventueel aanwezig 
zijn. Met de Utrechtse Universiteitsbibliotheek zijn bespre
kingen hierover nog gaande. 

In de tijdschriftabonnementen werden in het afgelopen jaar 
geen veranderingen aangebracht. 

Aan de reorganisatie van de afdeling Nederland, die bij het 
vertrek van de heer Driesen op 22 December 1951 vrijwel was 
voltooid, werd in 1952 de laatste hand gelegd, evenals aan het 
catalogiseren van de collect ie- Van Deventer door de bibliothe
caresse Mej. SACHSE. De boeken die tot laatstgenoemde verza
meling behoren zijn in een aparte kamer geplaatst, die daarmede 
de naam "Van Deventer kamer" heeft gekregen. Het plan om 
binnenkort een tentoonstelling van boek- en plaatwerken uit 
de Van Deventer Bibliotheek te houden, teneinde aan het be
staan van deze voor Nederland unieke collectie meer bekendheid 
te geven, verkeert reeds in een vergevorderd stadium. 

De assistente Mej. Zeeman hield zich bezig met het doorlopen 
van de gehele alphabetische catalogus, om daaruit kaartjes van 
boeken, die in de loop der tijd zijn z<fekgeraakt, te verwijderen 
en andere ongerechtigheden te corrigeren. Dit is een zeer tijd
rovend werk dat slechts langzaam vordert. 

Op 16 Juni werd opnieuw een werkloos hoofdarbeider door de 
Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken op de bibliotheek 
tewerkgesteld, n.l. de heer W. E. J. M. Hoppenbrouwers. De 
heer Hoppenbrouwers, die over archief-ervaring beschikt, heeft 
het op de zolders aanwezige materiaal opnieuw geordend en is 
thans bezig hiervan een lijst samen te stellen. 

Ook dit jaar werd weer enige malen materiaal beschikbaar 
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gesteld voor tentoonstellingen. Ten behoeve van de ten to on
stelling "De Camera Obscura in Woord en Beeld", die in de zomer 
in de Vleeshal te Haarlem werd gehouden, werden enige boeken 
en tijdschriften uit de collectie- Van Deventer uitgeleend. Voor de 
tentoonstelling "Doopsgezind Amsterdam" werd tijdelijk een 
journaal uit het archief van L. T. de Vogel afgestaan. 

Van gemeenteweg werden reparaties aan het dak van het 
bibliotheekgebouw uitgevoerd. Verder werd de vloer in de bad
kamer van de concierge vernieuwd en werden nieuwe vitrages 
aangebracht in de vier benedenkamers. Daar het onderhoud van 
het gebouw voor de concierge alleen te zwaar bleek, werd in J uni 
een werkster aangenomen voor een dag per week. De tuin werd 
ook dit jaar goed onderhouden en kreeg door het vernieuwen 
van de grasranden een meer verzorgd aanzien. 

Van verschillende zijden werd in het verslagjaar belangstelling 
getoond voor onze archiefcollecties. De Heer G. Ubbels te 
's-Gravenhage raadpleegde het archief van de plateelbakkerij 
"Rozenburg" voor een onderzoek naar de Parijse tentoonstelling 
in 1899. De heer Mr. A. S. Chabot, lid van de firma Chabot te 
Rotterdam, raadpleegde de collectie zee-assurantiepolissen, ter
wijl Mevr. N. Chabot-Ours diverse stalen bezichtigde van oude 
kant in de 16e, 17e en 18e eeuw. De heer H. Schmitz, hist. drs. 
te Rotterdam, verrichtte onderzoekingen in het archief Loopuyt, 
de heer H. J. D. Dieters, econoom aan de Herstelbank te 
's-Gravenhage, bezocht het archief voor een algemene orientatie 
betreffende de Nederlandse industrie. De heer B. W. de Vries, 
ec. drs. te Amsterdam, raadpleegde het archief van de Maat
schappij van Nijverheid en de verzameling Enschede met het 
oog op de geschiedenis van de papierindustrie hier te lande. 
De heer M. H. Huygens, ambtenaar van het Ministerie van Land
bouw, visserij en voedselvoorziening, vernchtte onderzoekingen 
op het gebied van de oude meekrapindustrie. Dr. H. A. Enno 
van Gelder te 's-Gravenhage verrichtte onderzoekingen in de ver
zameling-Velle. De heer H. K. Bruin, ingenieur te 's-Gravenhage, 
raadpleegde het archief van scheepswerf De N agtegaal ter ver
krijging van loongegevens. De heer P . L. Kleyburg, oud-Iand
bouwkundige van de Arbeidsinspectie te Zeist, zocht in het 
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archief van de Maatschappij van Nijverheid naar gegevens over 
witbloeiend vIas in Friesland. Ditzelfde archief werd geraad
pleegd door de heer A. M. van de Waal, archivaris van de Neder
landsche Bank. De heer J. Hirdes, ambtenaar van het Ministerie 
van Wederopbouw en volkshuisvesting, verzamelde gegevens 
betreffende de bouwnijverheid; de heer H. van der Schaaf 
te Pijnacker zocht gegevens over de binnenscheepvaart en de 
beurtvaart in de verzameling-Enschede. Ten slotte dient te 
worden vermeld dat de heer M. G. Buist, hist. cando te Groningen, 
een onderzoek instelde naar een lening aan Frankrijk omstreeks 
het jaar 1817; tot dit doel werden een twintigtal boeken uit het 
archief-Sillem naar de Universiteitsbibliotheek te Groningen 
ter inzage verzonden. 

Ook in het verslagjaar bleek het Archief door buitenlanders 
te worden gebezigd als centrum ter verkrijging van schriftelijke 
inlichtingen op economisch-historisch gebied. De heer R. H. 
Kirby te Bromley [Kent] verkreeg uitvoerige informaties be
treffende bezem- en borstelmakerijen in Nederland in het begin 
van de Ige eeuw. De heer ]. Mathiex te Marseille werd ingelicht 
omtrent de relaties tussen Nederland en de Barbarijse staten 
en over scheepsverzekering in de I8e eeuw. Met Prof. Johan 
Schreiner te Oslo werd gecorrespondeerd over houtprijzen 
in de I7e eeuw. Prof. E. Soderlund te Stockholm verkreeg ge
gevens over de houthandel in de 2e helft der Ige eeuw en over 
de Nederlandse Staatsschuld in de I8e en Ige eeuw. 

De Vereeniging ontving in 1952 de volgende archiefcollecties: 
Ie. Archief van de mijnbouw Maatschappij Salida [Sumatra] 

[1910-1931], afgestaan door de Heer Ir. A. D. R. Verbeek 
te 's-Gravenhage [zie bijlage IJ. 

ze. Bescheiden en stukken afkomstig van Prof. Mr. G. W. ]. 
Bruins, afgestaan door Mevrouw A. C. Bruins-van der Hoop 
te Wassenaar. [zie bijlage 2J. 

3e. Archief van het Departement Rotterdam van de Maat
schappij voor Nijverheid en Handel over de jaren 1938-1950, 
afgestaan door dit Departement. 

4e. Archief van de firma A. C. A. Nolet, branders te Schiedam, 
over de jaren 1867-1914, afgestaan door de Koninklijke 
Drukkerij J. ]. Viirtheim en Zoon te Rotterdam. 
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5e. Archief van de Vereniging voor waardevast geld, I934-I940, 
afgestaan door Mr. H. Bogaardt te 's-Gravenhage [zie 
bijlage 3]. 

6e. Archief van Hofmann Schaffer en Co, koffiehandelaars te 
Amsterdam, I838-I939, afgestaan door de directie. 

7e. Archief van de Holland-Bombay Maatschappij te Amster
dam, I890-I939, afgestaan door de directie. 

In dit verband dient te worden vermeld, dat het archief van 
de firma Vlaer en Kol, bankiers te Utrecht, dat in de oorlogs
jaren tijdelijk naar genoemde firma was teruggezonden, weder 
in het depOt der Vereniging kon worden geplaatst. 

In het verslagjaar werden voorts enige belangrijke toezeg
gingen gedaan betreffende het afstaan van archieven aan onze 
Vereniging. Te noemen zijn het archief van de Nederlandsch
Indische Spoorwegmaatschappij te 's-Gravenhage, het archief 
van de Associatie Cassa te Amsterdam en dat van de Koninklijke 
Drukkerij J. J. Viirtheim en Zoon te Rotterdam. 

Door aankoop werd verkregen een in de Latijnse taal gesteld 
handschrift betreffende de tiende penning, afkomstig van 
Viglius van Aytta. Een onderzoek, waarbij de Directeur der 
Universiteitsbibliotheek te Amsterdam zijn gewaardeerde hulp 
verleende, heeft uitgewezen, dat de tekst van dit contemporaine 
handschrift afwijkt van het reeds bekende, zoals deze in I743 is 
afgedrukt door Hoynck van Papendrecht in zijn Analecta 
Belgica. Een nauwkeurige vergelijking van de teksten is reeds 
aangevangen. 

Mej. van der Burg, die met de dagelijkse leiding in het archief
gebouw is belast, inventariseerde de hierboven onder I, 2 en 5 
vermelde nieuw ingekomen archieven. De verzamelingen 
Enschede en Hartkamp werd door haar opnieuw uitgezocht en 
verpakt en verkregen een betere plaatsing. Voorts kwam de 
inventarisatie tot stand van het archief der scheepswerf De 
Nagtegaal, dat reeds in I932 was verworven [zie bijlage 4]. De 
inventarisatie van de collectie- VelIe werd voortgezet. Dit tijd
rovende werk yond langzaam voortgang doch begint desondanks 
de voltooiing te naderen. 

Zoals in het verslag van het Bestuur is uiteengezet had eind 
Februari de verhuizing van het archiefdepOt Colensostraat 
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naar de zolder in het Openbaar Slachthuis plaats. De over
brenging, waarmede een vijftiental verhuizers gedurende een 
volle week bezig waren en die van Mej. van der Burg zeer veel 
inspannende arbeid vergde, leidde tot het resultaat, dat de aldaar 
aanwezige archieven niet meer voor raadpleging in aanmerking 
komen, daar voorshands met het oog op de te betalen huursom 
de geoccupeerde ruimte zo klein mogelijk moest worden gehouden. 
Een achttiental archieven, waaronder dat van het bankiershuis 
Scheurleer en Zonen te 's-Gravenhage, van de Overzeese Hard
hout Import Maatschappij en van de Nijverheidsraad, zijn dus 
voor het onderzoek onbereikbaar. Dat zulks een hoogst ongewen
ste toestand moet heten vereist geen betoog. Het is te hopen, dat 
het gemeentebestuur van 's-Gravenhage de Vereniging spoedig 
door het verlenen van subsidie in staat zal stellen, de zolder in 
zijn geheel te occuperen; de archivalia zullen alsdan, zoals dit 
behoort, op rekken kunnen worden opgesteld en aldus weder ter 
raadpleging beschikbaar komen. 

Het archiefdepot in de Hilversumsestraat werd geheel schoon 
gemaakt, waarbij enkele archieven beter werden opgesteld. 
De ruimte in dit depOt is thans ten volle ingenomen, zodat nieuwe 
collecties aldaar geen plaatsing meer kunnen vinden. 



Bijlage I. 

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF DER 

MIJNBOUW MAATSCHAPPIJ SALIDA 

I Grootboek, incl. Verantwoording, 19II-1912 

2-3 Kasboeken, 1910-1912, 1912-1913 

4 Indische verantwoording, 19II-1912 

5 Kleinkasboek van de directeur, 19II-1912 

6 Rekeningcourantboek, 1910-1912 

7 Kladrekeningcourantboek met de Firma de Bas en Jarman 
& Zonen., 1913-1919 

8 Kladrekeningcourantboek met de firma de Bas en Jarman 
& Zonen, 1920-1922 

9 Agenda van ingekomen en uitgaande stukken, 1912-1922 

10 Uitgaande stukken, 19II-1912 

II Notulen Commissarissenvergaderingen, 1910-1926. Con
cept notulen. 

12 Aantekeningen over Oorlogswinstbelasting 1918 en op
roep ter vergadering 

13-14 Telegramboekjes, 1910-1912 

15-28 Balans, winst- en verliesrekening van de Salida en de 
Kinandam Sumatra Mijnbouw Maatschappij, 1914-1927 

29 Copieboek, 1910-1912 

30 Copieboek, 1922-1924 

31 Ingekomen brieven en rapport en van het Bestuur, 
1913-1 9 14, 1915-1 9 18 

32 Correspondentie en afschriften rapport en van het Be
stuur, 1913-1922 

33 Correspondentie Hoofdadministratie, 19II-1912 

34 Correspondentie van de Directeur A. M. van Oostveen 
met C. S. Edmondson te Leiden, 1925 

35 Officiele bescheiden, 19II 

36 N otariele acten: 
Verbeek-Hoogenhuyze, 21 Juli 1910, oprichting der N.V. 
Salida te 's-Gravenhage, 20 Oct. 1910. Wijziging contract 
tussen den heer Verbeek en Girobank, 25 Oct. 1910. 

Proces verbaal Alg. Verg. 24 Aug. 19II, afschrift acte 
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statutenwijziging. Proces verbaal Aig. Verg. 5 December 
19II. Mededelingen enz. der Salida goudmijn van Arthur 
Clay-Stanley Clay. Rapporten van den heer Kieckhaus, 
1 Juli I9I2. Reisverslag van de Directeur der mijnbouw 
Mij. Salida in I9II. Concept schema voor een mijnbouw
onderneming in Nederlands 1ndie door den accountant 
Karel de J ong. 

38 Correspondentie en nota van de Giro-Bank, I9II-19I2 

39-47 1n-, en uitgaande brieven, I9I2-I92I 

Presentielijst, notulen en couranten, Aig. Vergaderingen, 
I9I2-I92I 

48 1n- en uitgaande brieven I922 

49 1n- en uitgaande brieven I923-I925 

50 1n- en uitgaande brieven 1926-193I 

Presentielijst, notulen, alg. Verg. 2 Juli I930 

5I 1n- en uitgaande brieven van en aan Mr. Th. Bodde, 
I9I8- I 925 

52 Rapporten van de heren Kieckhaus & Hoogeraad over 
19II, met ertsbecijferingen 

53 Stukken van Mr. W. Franken, overgelegd blijkens brief 
van 2I Febr. I928 aan Mr. B. C. J. Loder. Originele pro
ducties van Mr. W. Franken, over het plaatsen van 
aandelen van de Kinandam-Sumatra Mijnbouw Mij. 

54 Processtukken, verzekeringspolis en eindrekening Salida
bedrijf, I928-1929 

55 Salidaverzendingen, 1912 

56 Salidabestellingen, 1912 

] aarverslagen, prospectussen enz. 
De erts-afzettingen bij Salida, afd. Painan, Gouvernement 
Sumatra's Westkust, door M. B. SpaUlding, mijningenieur, 
Salida I899 

Mededelingen, exploratie-rapporten, essay-analyses, 
kaarten en bescheiden, benevens het financiele plan van 
de N.V. Salida tot exploitatie dezer mijn, 1907 

Nota over de verrichtingen der Oost-1ndische Compagnie 
bij de ontginning der Goud- en Zilveraders te Salida op 
Sumatra's Westkust, door Reinier D. Verbeek, I9IO 
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Reisverslag van den directeur der Mijnbouw-Maat
schappij "Salida", 19II 

Ordonnantie op de Oorlogswinstbelasting, in Ned. lndie, 
1917. 
Bericht over de N.V. Mijnbouw maatschappij "Salida", 
te 's-Gravenhage, 1918 

Verslag van de inspectie der Salidamijn, uitgevoerd voor 
de Kinandam Sumatra Mijnbouw maatschappij, in 
September 1920, door Prof. S. J. Vermaes m.i. 
Jaarverslagen van de N.V. Mijnbouw Maatschappij 
"Salida" gevestigd te 's-Gravenhage, 19II-1920, 1929-

1930 

Jaarverslagen van de Kinandam-Sumatra Mijnbouw 
Maatschappij, te Amsterdam, 19II, 1916-1920 

Concessie en vergunningsterrein der omstreken Salida 
Uitspraak door het Scheidsgerecht over het geschil 
tussen de N.V. Mijnbouw Maatschappij Salida en de 
N.V. Kinandam Sumatra Mijnbouw Maatschappij te 
's-Gravenhage, 1q28 



Bijlage 2. 

INVENTARIS DER BESCHEIDEN EN STUKKEN, AFKOMSTIG 

VAN PROF. MR. G. W. J. BRUINS 

I Invoer algemeen, Commissie I933 
2 Internationale Kamer van Koophandel, 29 Maart I9I5-22 

December I928, verlaging van invoerrechten 
Bestuursvergaderingen, I933-I934 

3 Commissie van Advies nopens de bevordering der econo
mische samenwerking tussen Nederland en Ned. Indie, I933 

4 Verslag van de Commissie voor de Indische vennootschaps
belasting, I923 

5 Commissie plaatselijk Giroverkeer 
Commissie van Advies inz. wederopenstelling postcheque
en girodienst, I922 

6 Staatscommissie tot wettelijke regeling van het handels-
onderwijs en het accountantswezen, I9I8-I920 

7 Socialisatie-Commissie, I920-I923 
8 Staatscommissie inzake de duurte, I en II, I920-I924 
9 Staatscommissie voor het Muntwezen, I92I-I923 

IO Internationale Vereniging voor financieel en fiscaal recht, 
congres te Scheveningen, I939, I-V 

II Instituut International de Finances Publiques (Congres 
II-I3 Juli I938 in Parijs) 

I2 Het Belgisch-Nederlandsch Verdrag, I925-I926 
I3 Ec. Comite v. d. Volkenbond (Nasleep van Ec. en Fin. 

conferentie) 
I4 Comite van controle der garanderende staten voor de Oosten

rijksche Volksbondsleningen, I-III 
I5 Comite, ingesteld door de Ige Volkenbondsvergadering voor 

de schaalverdeling betr. bijdragen der verschillende landen 
in de kosten van de Volkenbond. 

I6 Intergeallieerde schulden 
I7 Deensche goudleningen I925 en I928. Advies aan Buiten

landsche Zaken 
Stukken Gouddelegatie Volkenbond, o.a. Verslag uiteen
zetting G. W. J. Bruins, I93I. 
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18 Belastingwetenschap, commissie 1944 e.v. 
19 Electrisch bedrijf, Gelderland 
20 Collignon / A.T.O. (van Gend en Loos / N.V. Algem. Trans

port Mij). 
21 La situation economique de la Hollande (aantekeningen en 

doorslagen) . 
22 Institut International de Finances Publiques (M. de Peyster) 

1939 
Institut International de Finances Publiques, Congres I7-19 
Juli 1939, te Brussel (rapporten) 
Charlis Rist, Parijs. Onuitgegeven ontwerp van antwoord, over 
het loslaten van de gouden standaard, 1936 

23 Stukken over Brazilie, I927 
24 Entw. des Reichsbankstatuts, 1930 

Generalrat, op de vergadering uitgedeelde statistieken 1926-
1938 

25 Congres te Geneve, 3 Juni 1930 
Conferentie Genua, I922 
Stukken over Polen 

26 Roemenie: 
Rapport Roemenie, (Fransche tekst) 1934 
Rapport Roemenie, (voorlopige Fransche tekst) 1934 
Officiele rapporten Roemenie, (Engelsche tekst) 
Chemins de Fer, Roemenie 
Latere brieven, Roemenie 

27 Deutsche Bank, I926 
Questie Vissering-Wassermann 

28 Internationale Landbouw Hypotheekbank, 1913 
Landbouwcredieten (Mr. Kan) 

29 Kanaalquestie Maastricht 
30 Wijziging van de wet 25 Juli I932 (Clearingwet) 
3I Correspondentie met de Minister van Economische Zaken, 

over uitbreiding Clearing-Instituut, 1934 
32 Beslissingen deviezenbesluit, 1941-1942 
33 Reichsbank, alg. correspondentie, I930 
34 Redevoeringen 
35 Societe d'economie politique de Belgique, Brussel, I927 
36 Voorbereiding Economische Wereldconferentie, 1930-I933 



VERSLAG VAN DE DIRECTEUR OVER I952 XLIII 

37 Rijnvaart, co mite financier, Straatsburg 2-5 Mei I932 
Rijnvaartcommissie 

38 Wetsbesluit van 7 Juni 1940 
39 J ongste ontwerpen reis- en grensregeling (J uli 1943) 
40 Statuten en instructie Ned. Clearing instituut en Ned. 

Deviezen Instituut, 28 Juni I940 
4I N.V. Maatschappij voor Industrie-financiering 1937 
42 Fotocopieen Trade with the Enemy Act, 7 Juni 1940 
43 Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek, vergaderingen van 

Commissarissen en goedkeuring der balansen, 1934-1944 
44 Questie N ederl. Middenstandbank 
45 Golddiskontbank, jaarverslagen I924-I929 
46 Commissie van onderzoek inzake de Cooperatieve Meel

fabriek "de Hanze", voorjaar-November 1924 
47 Arbitrale uitspraak: R. K. Tabaksbewerkersbond St. Wille

brordus te Eindhoven contr. N. V. Sigarenfabriek v.h. Gebr. 
Claassen te Hapert, I922 
Commissie steunregeling uitgetrokken sigarenmakers (lonen, 
sigarenmakers en bakkers). 

48 Kapitaalpositie Zwitserland, naar den stand van Oct.-Dec. 
1942 

49 Vereen. v. d. Effectenhandel, betreffende Roemeensche 
schulden, 1934 

50 Brieven en stukken uit Boekarest 1934, I-II Handelsver-
wachtingen, 1934 

51 International financial conference, 1920 
52 Commissie van advies inzake exportcredieten, 1923 
53 Exportcredietgarantie, 1931-1934 
54 Economische Raad, 1938-1939 (Algemeen) 
55 Rapporten Congr. de Stresa pour la reconstruction economi

que de l'Europe centrale et orientale, 1932 



Bijlage 3. 

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF DER 

NEDERLANDSCHE VEREENIGING VOOR WAARDEVAST GELD 

Oprichting 

Oprichtingsbescheiden, 20 Oct. 1934. 
Knipsels betrekking hebbend op oprichting en samenstelling van 

het Bestuur, 1934 
Statuten, 1935 
Preadviezen, 1936, 1937, 1938 
Bestuursvergadering, 1939 
Studiekring, persdienst 1934-1936 
Studiecommissie, 1934-1935 
Correspondentie van het Bestuur I934-I940 
Correspondentie met leden v. d. Vereeniging, 1934-1940 
Correspondentie, 1934-1943 
Correspondentie (diverse), 1934-1939 
Correspondentie met Prof. dr. N. J. Polak, I934-I937 
Commissie voor devaluatie, Inl. en beantw. vertegenwoordigers, 

1935-I 936 
Adhaesiebetuigingen, verzonden propaganda, 1936 

Circulaires, voordrachten, lezingen, brochures enz. 

Adres gouden standaard aan de Minister, door Prof. dr. N. J. 
Polak, I934 

Concept-Circulaires en Open brieven 
Feiten over devaluatie politiek, dr. J. G. Stridiron 
Verloop der groot- en kleinhandelsprijzen in de "goudlanden", 

prof. Verrijn Stuart 
Brochure van Prof. Goudriaan, I937 
Debat prof. Goudriaan-Willems, I938, "Wat is Uw plan"? 
Circulaires verzonden door het Hoofdbestuur, 1934-1943 
Internationale stabilisatie, 19 November 1935 
Gegevens Comite Devaluatie 
Krantenknipsels Comite Devaluatie 
Congres 10 October I935 
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Commissie benoemd door de Vereen. van Waardevast geld, 
9 April 1941 

Bijdragen voor het Orgaan van de Vereeniging 
Afrekeningen met de Tijd en Fidelitas, 1935-1936 
Uitbreiding Redactie, 1937 
Nieuw Tijdschrift nummer. 1937 
Advertenties en correspondenhe, 1936 
Krantenknipsels, een pak en 2 plakboeken 

Financiifle Ajdeling 
Grootboek, 1934-1939 
Journaal Grootboek, 1934-1943 
Journaal, 1934-1949 
Kasboekjes, 1934-1943 
Afrekening Kascommissie, 1934-1943 
Declaratie en verschotten, 1934-1943 
Dossier Dagrekening-courant v. d. Twentsche Bank, 1936-1940 
Girostortingen 1935-1943 

ECON.-HIST. JAARBOEK XXVI 20 



Bijlage 4. 

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF DER 

SCHEEPSWERF DE NAGTEGAAL TE NIEUWENDAM 

A. A f del i n g W e rf 

I Kasboeken 1850-1865, 1873-1877, 1888-1909 

2 Rekening-courantboeken met de werf te Nieuwendam 1861-
1874, 1890-1895 
Rekeningcourantboek 1854-1874 
Rekeningcourant-Grootboek, 1901-1902, 1902-1903 
Memoriaal, 1857-1869 

3 Brievencopyboek, 1876, 1877, 1884-1886, 1892- 1896 
Copieboeken, 1902-1903, 1907-1908 

4 Rekeningen copieboeken, 1886-1894, 1899-1905 

5 Dagloonboeken, 1858-1863, 1870-1878, 1878-1882, 1899-
1902, 1905-1908. Arbeidsloon Engelse bot en, 1891-1892 

6 Oudwerkboeken, 1850-1854, 1857-1860, 1868-1877, 1898-
1902, 1907-1908 
Oudwerkboek van Timmerwerk, 1877-1881 

7 Boek over uitkomst en kosten van aanbouw, 1879-1902 
Berekeningen en prijsopgaven, 1884-1907 
Uitrekening kosten van vaartuigen, 1881-1902 

8 Mastenmakersboek, 1857-1863 
9 Kostenboeken van de bouw van schepen: Van Galen, 1890; 

IJsbreker Christiaan Brunings, 1899-1900; Gemeente stoom
pont, 1899-1900; Lichtschip 1891-1892; Gaffelschip Gerda, 
1910; Sleepboot Zes gebroeders, 1910; Zeiljacht Senior, 1902 

10 Lijst van gemaakte tekeningen, 1895-1907 
Rekeningen en kwitanties over geleverd materiaal, 1862-1870 
Gegevens over compositiebouw, octrooien en tentoon
stellingen 

II Houtladingen en verkoop voor de firma Bontekoning en 
Aukes, te Amsterdam, 1877-1878 

12 Inkoopboek, 1862-1865, 1869-1871, 1881-1888, 1907-1908 
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B. A f del i n g mac h i n e f a b r i e k, s m e d e r ij e n 
k e tel m a k e r ij 

M achinefabriek 

I Dagloonboeken, 1883-1908 
Inkoopboeken, 1884-1888, 1907-1908 

2 Begrotingen en prijsopgave machines, 1886-1903 
3 Rekeningen machinefabriek, 1885-1887, 1889-1892, 1906-1908 

Rekeningen copieboek, 1904-1908 

4 Berekeningen machines en ketels, 1890-1900 

5 Diverse diagrammen 

Afdeling Smederij 

I Oudwerk, smidswerk, 1881-1887 

2 Smidswerkboek, 1874-1881 

3 Smederijboeken, 1893-1901, 1902-1908 

Afdeling Ketelmakerij 

I Vergunning van het gemeentebestuur van Amsterdam voor 
een stoomketelhuis en machinefabriek, met tekeningen, 1892 

2 Dagloonboeken, 1883-1893, 1903-1908 
3 Rekeningboeken, 1903-1908 
4 Reparatiewerk ketels, machines en ijzerconstructie, 1882-1885 

5 Begrotingen en prijsopgave van ketels, 1887-1908 

C. A f del i n g red e r ij 

I Afrekenboek en volksgageboeken, 1871-1887 
Afrekening en brieven over de reizen onder kapt. L. Stuut 
van het schoenerschip Anna, 1871-1887. (Gestrand en ver
loren op de Zuid-Amerikaansche kust te Aracaty. Lading enz. 
verkocht in 1887) 

2 Afrekening en brieven over de reizen onder kapt. H. J. Klasen 
van het barkschip Anna-Elisabeth, 1870-1874 

3 Afrekening en brieven over de reizen onder kapt. W. J. 
Lourens, van de brik Anna Lena, 1856-1857 
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4 Afrekening en brieven over de reizen onder Kapt. E. T. Jager 
van de schoener Anna Maria, 1863-1870 

5 Afrekening en brieven van de reizen met het brikschip 
Astrea, onder kapt. E. T. Jager, 1871-1882 

6 Afrekening en brieven van de reizen onder kapt. H. J. Beek
man, van de bark Australie, 1872-1873. (Verongelukt in de 
Sond bij Saltholm. Processtukken en bewijzen. Lading enz. 
verkocht in 1873) 

7 Uitreding van het barkschip Baam, 1880 
Afrekening en brieven van de reizen onder kapt. B. H. 
Reinders, 1881-1886, onder kapt. S. R. Brouwer 1887-1896, 
onder kapt. F. Veldman, 1897-1898. 
(Het schip is in 1898 verkocht naar Noorwegen). 

8 Afrekening en brieven van de reizen onder kapt. E. T. Jager, 
van het schoenerschip Concordia, 1861-1863 

9 Afrekeningboek van de schooner Hooite Wigher, 1860-1876, 
onder Kapt. H. J. Klasen, 1860-1870; kapt. J. Klosen Hz. 
1871-1873; kapt. P. P. Feensma 1874; kapt. K. Klasen, 
1875-1876. 
Bescheiden en brieven over de reizen, 1860-1877 

10 Afrekening en brieven over de reizen met de brik Ida Geer
truida onder kapt. H. van Moerkerken, 1866-1874 

II Boek over aanbouw en kosten van de schoonerbrik Ida, met 
uitreding, 1867-1876. 
Afrekening en brieven van de reizen met de Ida, onder 
Kapt. B. W. Kuypers, 1870-1877 

12 Boek over de bouw en uitreding van het barkschip Mr. Jacob 
van Lennep, 1869. 
Rekeningen en kwitanties, 1880-1882 
Afrekeningen en brieven over de rei zen met de Jacob van 
Lennep onder kapt. B. Berkelbach v. d. Sprenkel 1869-1871; 
1872-1883 Kapt. H. J. Beekman. (Verkocht in Mei 1883, 
voor I 25000.-) 

13 Afrekening en gageboeken van het barkschip Jan Frederik, 
1864-1888 
Afrekening en brieven van de reizen met de Jan Frederik, 
onder kapt. K. Klasen, 1864-1888. (Verkocht in 1888 voor 
f 2000). 
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14 Afrekening en brieven van de rei zen met het schip Jeannette 
en Agatha, onder kapt. A. I. Cleijndert, 1858-1860 

15 Afrekenboeken van het schoonerschip Johanna, 1855-1874 
Afrekening en brieven van de reizen, onder kapt. B. van der 
Baan, 1855-1868, en onder kapt. H. H. Potjer, 1869-1873 

16 Afrekenboek met gagelijst van het barkschip Johanna Alida, 
1855-1858. Afrekening en brieven van de reizen, onder kapt. 
S. Vismans, 1855-1858 

17 Afrekening en brieven van de sleepboot Johanna Wilhelmina, 
1912-1916, onder kapt. B. Kramer 

18 Afrekenboek van het barkschip Kersbergen, 1877-1892. 
Afrekeningen en brieven over de rei zen met de Kersbergen, 
onder kapt. J. M. Klasen, 1877-1892. (Verkocht in 1893) 

19 Afrekenboek van het barkschip de Nagtegaal, 1884-1898 
10 boeken met afrekeningen en bescheiden over de eerste en 
laatste reis van dit schip, 1884-1898 
Dispache en andere stukken, 1898 

20 Afrekeningen en brieven van de reizen met de brik Raphael, 
onder kapt. G. Molenaar, 1876-1878, kapt. G. J. Pronker 
1879; kapt. B. Bijholt 1880. (In 1880 gestrand op de Deensche 
kust. Lading enz. verkocht) 

21 Afrekening en bescheiden over de reizen van de schepen, 
Slamat 1876; Thorbecke, 1874-1875; De zeevaart Anje, 
1850-1852. Kapt. H. C. Klein. 
2 boeken over bouw en uitreding en afrekening, van de Slamat 
en de zeevaart Anje. 
Afrekeningsboek Thorbecke, 1874-1875 

22 Afrekening en brieven over de reizen van het schoonerschip, 
Stelle-Matutina, 1866-1873, kapt. H. J. Beekman en K. K. 
Hagendoorn 

23 Afrekening en brieven over de reizen van het barkschip 
Willem Barentz, onder kapt. C. Jaski, 1854-1857. 

24 Stoombootrederij van Amsterdam en de Zaanstreek op Almelo 
vice versa 
Bescheiden over de oprichting en verdere jaren 1888-1893 
Kasboek 1890-1893 
Kopieboeken 1890-1893 
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Vrachtlijsten van Almelo op Amsterdam, r890 
Rekeningen, r890-r89r 

25 Staat van aandelen in schepen, r839-r894 
26 Vrachtberichten van de firma voorheen J. Daendels & Co. 

te Amsterdam, r890-r899 



VERSLAG VAN RET BESTUUR OVER RET J AAR 1953 

Indien men de toestand, waarin de Vereniging in 1953 ver
keerde, zou vergelijken met die van het voorafgaande jaar, dan 
zou gewag moe ten worden gemaakt van verbetering en van 
achteruitgang. Verbetering voor wat betreft de drie sectoren 
waarin de werkzaamheden zijn te verdelen: het verzamelen en 
toegankelijk maken van bedrijfsarchieven, het exploiteren van 
de Economisch-historische Bibliotheek en het verzorgen van 
publicaties op economisch-historisch gebied; achteruitgang voor 
zover de financiele toestand der vereniging aangaat. 

De belangstelling voor het archief te 's-Gravenhage bleef 
bevredigend, zowel in de vorm van het aantal bezoekers en 
het aantal aanvragen om inlichtingen als in die van aanbiedingen 
van archivalia ter opneming in het depot. Wat dit laatste 
betreft verdient vermelding de verwerving van het volle dig 
archief van de Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij, 
thans in liquidatie (1863-1940), dat in uitstekende staat verkeert, 
en van het archief van de opgeheven Associatie-Cassa te 
Amsterdam, dat minder volledig bleek en zich beperkte tot de 
grootboeken 1822-1921 en de kasboeken 19II-192I. In het 
verslag van de directeur kan een opgaaf worden aangetroffen 
van aIle in 1953 verworven archiefcoIlecties. Ook enkele toe
zeggingen omtrent te deponeren archieven wijzen op de groeiende 
bekendheid, die de Vereniging als beheerster van bedrijfs
archieven geniet. In dit verband dient nog gewag te worden 
gemaakt van de verwerving van de gegevens, die de Heer 
H. G. Schuddebeurs te Rotterdam gedurende lange jaren heeft 
verzameld betreffende de geschiedenis van het verzekeringswezen 
hier te lande. Dat dit omvangrijke en unieke materiaal kon 
worden verworven was te danken aan het feit, dat de N.V. 
Verenigde Assurantie Bedrijven Nederland te Amsterdam de 
collectie van de Heer Schuddebeurs aankocht en haar ver
vol gens aan onze Vereniging aanbood ter plaatsing in het 
archief. Wij zijn de directie van genoemde vennootschap ten 
zeerste erkentelijk voor haar bemoeiingen. 
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De bibliotheek te Amsterdam vertoonde eveneens groei, 
zowel wat het aantal bezoeker:5 als het aantal uitgeleende 
boeken betreft; ook het aantal nieuw verworven boeken nam 
toe. Erkend moet echter worden dat de financiele middelen 
van de bibliotheek meer en meer ontoereikend blijken om in 
voldoende mate tot aanschaffing van nieuw verschenen boek
werken over te gaan. 

Een belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van de biblio
theek was de tentoonstelling, die van 24 November tot 4 Decem
ber werd gehouden van boek- en plaatwerken uit de ver
zameling-Van Deventer, waarmede een lang gekoesterd voor
nemen tot uitvoering kwam. De tentoonstelling, die door de 
Burgemeester van Amsterdam werd geopend en veel belangstel
ling trok, had een grot ere bekendheid van de Van Deventer
bibliotheek en daarmede ook van de Economisch-historische 
Bibliotheek tot gevolg. 

De bibliothecaresse Mej. D. Sachse verzocht aan het Bestuur 
eervol ontslag uit haar functie met ingang van I J anuari 1954 
wegens aanvaarding van een be trekking bij het Middelbaar 
Onderwijs. Als opvolger benoemden wij de heer J. Th. W. Payens, 
hist. dr.>., die zijn werkzaamheden op 16 Januari 1954 aanving. 
Gaarne zeggen wij Mej. Sachse op deze plaats dank voor de 
toewijding en nauwkeurigheid, waarmede zij haar functie ge
durende 31/2 jaar heeft vervuld. 

Publicaties van de Vereniging zagen in het verslagjaar niet 
het licht. Zoals uit het verslag over 1952 blijkt had het in de 
bedoeling gelegen, het tweede deel van de stu die van Prof. van 
Winter in 1953 aan de leden toe te zen den ; een en ander is 
echter niet verwezenlijkt doordat de drukkerij geen gelegenheid 
kon vinden om met het zetten van de geheel persklaar ingeleverde 
tekst een aanvang te maken. Wij mogen dus de stellige ver
wachting uitspreken dat de publicatie in 1954 een feit zal worden. 
In verband hiermede zal de verschijning van hI. i 26e Economisch
historisch Jaarboek, waarvoor de copie reeds gereed ligt, eerst 
in 1955 plaats vinden. 

Dichter bij de eindpaal is een andere publicatie gekomen, 
waarvan in vorlge verslagen reeds herhaaldelijk gewag is gemaakt: 
die van het oudste aandeelhoudersregister van de Kamer 
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Amsterdam der Oost-Indische Compagnie. Niet alleen was 
Prof. van Dillen met zijn bewerking van het materiaal tegen 
het eind des jaars vrijwel gereed, maar ook werd de vereiste 
financiele basis voor publicatie gelegd doordat de Directie der 
Nederlandsche Handel-Maatschappij geldelijke steun toezegde 
ter aanvulling van de nog ontbrekende middelen. Wij maken 
met grote erkentelijkheid van deze brede geste van de Neder
landsche Handel-Maatschappij gewag. 

Omtrent de publicatie van de Amsterdamse uitvoercijfers 
over de jaren 1543-1545 is weinig nieuws te melden. De 
bewerker Prof. Posthumus is thans bezig het zeer omvangrijke 
cijfermateriaal te verifieren en tabellarisch te verwerken; de 
daaraan verbonden arbeid blijkt omvangrijk te zijn, zodat nog 
niet kan worden voorspeld wanneer dit werk gereed zal komen. 

Het onderzoek van de vonnissen in averij-grosse over de jaren 
1700-1810, waarvan in vorige verslagen reeds gewag werd ge
maakt, werd voortgezet door de assistent van Prof. Brugmans, 
de heer J. de Vries. Nu de gegevens betreffende de Oostzee
handel grotendeels verwerkt zijn ·kon een aanvang worden ge
maakt met de bewerking van het materiaal dat op andere 
handelsgebieden betrekking heeft, met name West-Indie, dat 
in de destijds door de heer Wichers Hoeth vervaardigde af
schriften ontbreekt. 

Zoals reeds in de aanhef van dit verslag werd aangegeven 
was de financiele toestand van de Vereniging bezwaarlijk 
gunstig te noemen. De verwachting, dat de jaarlijkse tekorten 
in 1953 tot het verleden zouden behoren, werd niet vervuld, 
voornamelijk ten gevolge van het feit dat de aanwas van het 
aantal donateurs, waarop gerekend was, nagenoeg achterwege 
bleef, doordien na de stormramp van I Februari alle voor sociale 
en culturele doeleinden in de bedrijfswereld beschikbare middelen 
besteed werden tot leniging van de nood in de getroffen gebieden. 
Het aantal donateurs steeg van 54 op bet einde van 1952 tot 
59 op 31 December 1953 terwijl het aantal leden nagenoeg 
constant bleef (resp. 280 en 276); bovendien waren er 14 dona
teurs voor het leven en II donateurs van het Publicatiefonds. 
Wij stellen ons voor, in het komende jaar maatregelen te be
ramen ter verhoging van het aantal leden en donateurs, en 
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daarbij vooral de grot ere bedrijven tot steun aan onze Ver
eniging aan te moedigen, inzonderheid ten behoeve van de 
bibliotheek, welker achterstand met de jaren steeds groter wordt. 

Over gebrek aan steun van overheidswege had de Vereniging 
in het verslagjaar niet te klagen. De gemeente Amsterdam ver
hoogde haar jaarlijks subsidie te beginnen met I954 van f 7400 
tot f 9400, waardoor wij in staat werden gesteld de bezoldiging 
van de bibliothecaris, die zeer onvoldoende was, op het peil te 
brengen van die, welke voor overeenkomstige functies in over
heidsdienst wordt toegelegd. Voorts besloot de gemeenteraad 
van 's-Gravenhage in zijn vergadering van 30 November, onze 
Vereniging een subsidie toe te kennen ten bedrage van de huur, 
welke wij sinds I Maart I952 hadden te vol do en voor de zolder
ruimte in het Openbaar Slachthuis. Het verheugt ons het 
gemeentebestuur ten slotte tot de overtuiging te hebben ge
bracht, dat onze Vereniging de financiele lasten van het gebruik 
dezer archiefruimte, die de tevoren kosteloos beschikbare loka
liteit in het schoolgebouw aan de Colensostraat moest vervangen, 
onmogelijk zelf kon dragen. Dank zij deze beslissing van de 
gemeente 's-Gravenhage is het mogelijk geworden de gehele 
zolder te occuperen en dus de archivalia naar behoren op rekken 
te plaatsen, zodat zij weer ter raadpleging open staan. Daar 
de zolder niet verwarmd is, dienden deze werkzaamheden echter 
tot het volgende voorjaar te worden uitgesteld. 

In verband met de jaarlijkse tekorten op het budget der 
Vereniging wendden wij ons tot de Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen met het verzoek de Rijkssubsidie, 
die reeds verscheidene jaren op f 4200 's jaars was gefixeerd, 
te brengen op f 6000. Een antwoord op dit verzoek was op 
het ogenblik, dat dit verslag werd samengesteld, nog niet 
ontvangen. 

In het Dagelijks Bestuur van de Vereniging had in het verslag
jaar de belangrijke wijziging plaats, dat de heer Dr. F. Ph. 
Groeneveld als penningmeester aftrad wegens drukke werk
zaamheden. Ook de heer W. H. Hoyer, die de heer Groeneveld in 
I952 gedurende diens veelvuldige afwezigheid had vervangen, 
kon deze werkzaamheden niet langer op zich nemen wegens ver
huizing naar 's-Gravenhage. Met ingang van I Februari trad de 
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heer Gerlof Verwey als penningmeester op. Wij willen niet nalaten 
de heer Groeneveld onze grote dank te betuigen voor de vele moeite, 
die hij zich gedurende zeven jaren voor het penningmeester
schap, dat vele en velerlei beslommeringen geeft, heeft getroost. 
Ook de heer Hoyer zijn wij erkentelijk voor de wijze, waarop 
hij de belangen van de Vereniging als waarnemend penning
meester he eft behartigd. Doordat in de jaarvergadering de 
heer Groeneveld tot lid van het Algemeen Bestuur, de heer 
Hoyer tot lid van de Raad van Ad vies werd benoemd, bleven 
de beide aftredenden aan de leiding der Vereniging verbonden. 
Tot nieuw Bestuurslid werd voorts benoemd de heer Mr.]. Dutilh 
]r. te Rotterdam. De Raad van Advies werd, behalve met de 
heer Hoyer, aangevuld met de heren Mr N. Kolff te Leiden en 
W. B. H. van Deventer te Amsterdam. Als Bestuurslid werden 
in de jaarvergadering herbenoemd de heren: Prof. Mr. N. W. 
Posthumus, Mr. ]. Baert, M. Taudin Chabot, C. ]. Baron Collot 
d'Escury, Mr. A. Ie Cosquino de Bussy, Mr. L. C. van Eeghen, 
]. Hudig W. Czn., Prof. Dr. L. G. J. Verb erne en Prof. Dr. 
P. ]. Bouman. 

Wij hadden in het afgelopen jaar het overlijden te betreuren 
van Mr. A. Ie Cosquino de Bussy, die de Vereniging welhaast 
twintig jaren a1s lid van het Bestuur had gediend. Een ander 
verlies bestond in het overlijden van Prof. Mr. Dr. S. van Brakel, 
die van de oprichting in 1914 af lid der Vereniging is geweest 
en die haar vooral m de aanvangsjaren door menig advies tot 
steun is geweest. 

In de jaarvergadering bracht de Kascommissie, bestaande 
uit de heren H. ]. Manschot en Dr. W. ]. Wieringa, verslag 
uit van haar bevindingen, op grond van hetwelk het Bestuur 
werd gedechargeerd van zijn financieel beleid over 1952. Tot 
leden van de Kascommissie voor 1953 werden benoemd de 
heren Dr. W. ]. Wieringa en Mr. H. ter Meulen. 
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Het aantal bezoekers aan de Economisch-historische Biblio
theek vertoonde in I953 een stijgende lijn en evenzo het aantal 
uitgeleende boeken. Respectievelijk waren deze getallen 7I2 en 
II25, tegen 670 en I002 in het vorige jaar. De bezoekers waren 
ook dit jaar merendeels student en. Afzonderlijke vermelding 
verdient het bezoek, dat Prof. van Dillen met een groep 
Utrechtse student en aan de bibliotheek bracht. De bibliotheek 
telde ook nu weer een aantal buitenlanders onder haar bezoekers. 
Het waren Prof. Julian P. Boyd van Princeton University, die 
het archief van de Holland Land Company raadpleegde Lv.m. 
de uitgave van het archief van Thomas Jefferson; Prof. Dr. 
Karl Helleiner uit Toronto, die gegevens zocht over de be
volking in de verschillende Europese landen tussen I500 en 
I800; Dr. W. J. de Kock, lector in de geschiedenis aan de 
Universiteit van Pretoria, met het oog op historische onder
zoekingen op het vasteland van Europa over de periode I876-
I902 in de Zuid-Afrikaanse geschiedenis, en de heer Jean 
Richard uit Parijs i.v.m. de voorbereiding van zijn proefschrift 
over de Benelux. Voorts ontving de boekerij bezoek van Prof. 
Dr. K. G. Hildebrand uit Upsala en Prof. Frederic Mauro uit 
Toulouse. Ook in I953 werd op een avond per week gast
vrijheid verleend aan het colloquium van student en in de ge
schiedenis, dat thans onder leiding staat van Prof. Romein en 
Prof. Jansma. 

Het aantal nieuw ingeschreven en gecatalogiseerde boeken 
bedroeg in I953 24I, tegen 2I2 in I952. Van het Ned. Instituut 
van Accountants, de Twentsche Bank N.V. en de Firma 
Labouchere en Co. te Amsterdam werden schenkingen ont
vangen, voornamelijk bestaande uit tijdschriften, waarmede 
reeds aanwezige series konden worden gecompleteerd. In de 
tijdschrtft-abonnementen werden geen veranderingen aange
bracht. 

De belangrijkste gebeurtenis voor de bibliotheek in het af
gel open j aar was de in het vorige verslag reeds aangekondigde 
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tentoonstelling van boeken en plaatwerken uit de Van Deventer
Bibliotheek, die van 24 November tot 4 December in de studie
zaal werd gehouden. Deze tentoonstelling, waarvoor Burge
meester d' Ailly de openingsplechtigheid verrichtte, mocht zich 
in een grote beJang3telling verheugen. Gedurende de korte tijd, 
dat zij geopend was, konden ruim 350 bezoekers worden geteld. 
Een woord van bijzondere dank verdient Prof. dr. F. W. S. van 
Thienen, die bij de inrichting van de tentoonstelling met raad 
en daad terzijde stond. De belangstelling voor de Van Deventer
collectie is door deze tentoonstelling merkbaar gestegen, hetgeen 
blijkt uit de grote toeneming van het aantal personen, die 
werken uit deze collectie ter inzage vragen. 

Door de bibliothecaresse Mej. D. Sachse werd de afdeling 
Techniek gereorganiseerd. De boeken werden, evenals die van 
de andere afdelingen, systematisch gerangschikt en moesten 
dientengevolge opnieuw worden genummerd. De assistente 
Mej. W. Zeeman zette de controle van de alphabetische catalogus 
voort en maakte met dit werk goede vorderingen. De heer 
Hoppenbrouwers kwam gereed met het ordenen van het op 
de zolders aanwezige materiaal, waarvan hij tevens een lijst 
samenstelde. Hij is vervolgens afgedaald naar de kelder, waar 
hij allereerst de daar opgeborgen tijdschriften en jaarverslagen 
aan een nauwgezette controle onderwierp. Toen dit werk 
voltooid was nam hij de ordening ter hand van de in de kelder 
aanwezige vakbladen, waarmee hij binnenkort gereed zal komen. 

Van gemeentewege werd het dak van het gebouw geheel 
vemieuwd. Verder werden de stoelen in de collegezaal door 
nieuwe vervangen en werden overgordijnen aangebracht in de 
studiezaal en in de twee beneden-voorkamers. 

Het onderhoud van het gebouw was ook dit jaar bij de con
cierge, daarbij terzijde gestaan door een werkster, in goede 
handen. De tuin werd evenals vorige jaren goed onderhouden. 
In verband met een operatie, die de echtgenoot van de con
cierge in September moest ondergaan, moest sinds I October 
van de diensten van een stoker gebruik worden gemaakt. 

De Van Deventer-tentoonstelling gaf aanleiding tot het be
sluit, de verlichting van de studiezaal, die geheel onvoldoende 
was, door het aanbrengen van een aantal z.g. T.L.-buizen geheel 
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te modemiseren, hetgeen een grote verbetering genoemd mag 
worden. 

Het bezoek aan het Archiefgebouw te '3-Gravenhage overtrof 
dat van het voorafgaande jaar. Ook het aantal verzoeken om 
schriftelijke inlichtingen en fotocopieen vertoonde een toeneming. 
Omtrent de geraadpleegde archivalia kan het volgende worden 
medegedeeld. Het archief van de Maatschappij voor Nijverheid 
en Handel werd geraadpleegd door de heren E . J. Muller en 
W. van Hall, onderscheidenlijk voorzitter en secretaris van het 
departement 's-Gravenhage van genoemde maatschappij . Mede 
werd dit archief geraadpleegd door de heer A. Dekker, chern. 
can d., met het oog op een stu die over de fabricage van blik 
en email. In verband met het 150-jarig bestaan van de Maat
schappij voor Nijverheid en Handel werd ten behoeve van het 
hoofdbestuur dier maatschappij te Haarlem een aantal foto
copieen vervaardigd. De heer Ninck Blok, ambtenaar bij het 
Ministerie van Marine te 's-Gravenhage, · en de heer P. Vink 
te Rotterdam bestudeerden het archief-Fijenoord, onder
scheidenlijk met het oog op marinecontracten en de steenkool
handel op Zuid-Wales. Mej. E. Weyl raadpleegde de verzameling 

. jaarverslagen ter verkrijging van een overzicht van de drukke
rijen en uitgeverijen hier te lande. Vermelding verdient voorts 
de toenemende belangstelling voor onze Surinaamse archieven; 
een tweetal Leidse studenten, de heren R. S. Wassing en 
P. C. N. Baesjou, onderzochten de archieven van verschillende 
Surinaamse plantages, terwijl eerstgenoemde bovendien het 
archief van Louis Bienfait en Soon doomam. Prof. Julian P. 
Boyd van Princeton University verrichtte onderzoekingen in 
het archief van Stadnitski en van Heukelom met het oog op 
een studie over de geschiedenis van de Holland Land Company. 
Besprekingen werden met hem gevoerd omtrent de mogelijkheid 
om het archief van laatstgenoemde maatschappij, dat zich in 
de Economisch-historische Bibliotheek te Amsterdam bevindt~ 
in zijn geheel te doen fotocopieeren door middel van microfilms. 
Vermelding verdient ten slotte dat de heer Richard M. Westebbe~ 
student van de Harvard University, gedurende de tweede helft 
des jaars het archief regelmatig bezocht in verband met de 
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vervaardiging van een academisch proefschrift over de finan
ciering van de N ederlandse industrie in de tweede helft der 
Ige eeuw; tot dit doel raadpleegde hij o.a. het archief-Fijenoord 
en dat van de Leidse textielfabrieken van Le Poole en De 
Heyder en Co. 

Gedurende het verslagjaar ontving het archief tweemaal 
bezoek van georganiseerde groepen, die belangstelling hadden 
voor economisch-historische archieven in het algemeen, n.l. van 
de Nederlandse documentalistenkring en van de oud-Ieerlingen 
van de Archiefschool te 's-Gravenhage. Beide malen werd het 
bezoek ingeleid door een voordracht van de Directeur, waarin 
een uiteenzetting werd gegeven van het doel en van de betekenis 
van het Economisch-historisch Archief. Dat op deze wijze het 
archief in ruimere kring aandacht heeft gevonden - het aantal 
deelnemers bedroeg onderscheidenlijk 46 en 30 personen - mag 
ongetwijfeld als een verheugend verschijnsel worden aangemerkt. 

In 1953 ontving de Vereniging de volgende archiefcollecties 
in eigendom of in bruikleen: 

1. Archief van de Associatie-Cassa te Amsterdam. Dit archief, 
dat werd overgedragen in verband met de samenvoeging van het 
bedrljf met de N.V. Kas-Vereniging te Amsterdam, omvat 
a. Grootboeken over de jaren 1822-1921. b. Kasboeken over de 
jaren I9II-1921. (Geschenk van de Directie der N.V. Kas
vereniging, thans Kas-Associatie te Amsterdam.) 

2. Archief van de N.V. Steendrukkerij voorheen H. F. Maks 
te 's-Gravenhage, eerste gedeelte, over de jaren 1931-1936. 
Geschenk van de heer J. Viirtheim te Rotterdam. 

3. Archief van de N.V. Koninklijke Nederlandse drukkerij 
voorheen J. Viirtheim en Zoon te Rotterdam. Van dit archief 
werd in het verslagj~ar slechts een gedeelte ontvangen; het 
resterende gedeelte zal in de loop van 1954 door de directeur 
van de vennootschap, de Heer J. Viirtheim te Rotterdam, 
worden overgebracht. 

4. Archief van de Nederlandsch-Indische Spoorwegmaat
schappij te 's-Gravenhage in liquidatie. Dit omvangrijke, uit
stekend onderhouden archief omvat de archivalia van de op
richting van 1863 af tot 1940, en werd verkregen door bemidde
ling van Prof. Ir. J. Klopper te 's-Gravenhage. 
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5. Archief van de Ontginningsmaatschappij Hoenderloo (1848-
1910). Geschenk van Mr. Chr. P. van Eeghen te Amsterdam. 

6. Verzameling knipsels over diverse onderwerpen op econo
rnisch gebied, verzameld door de heer A. van Vollenhoven, 
afgestaan door Mevrouw A. van Vollenhoven-Weiss te 's-Gra
venhage. 

Evenals vorige jaren werden in 1953 grote hoeveelheden 
jaarverslagen, tijdschriften, vakbladen en courant en ontvangen 
van het Centraal Bureau voor de Statistiek en van het Centraal 
Planbureau, beide te 's-Gravenhage. De Verzekeringskamer te 
Amsterdam zond een groot aantal jaarverslagen van levens
verzekeringsmaatschappijen en spaarbanken, die een welkome 
aanvulling bij de reeds aanwezige collecties vormden. De 
directeur van het Nederlands Postmuseum, Dr. R. E. J. Weber, 
schonk een tweetal boeken betreffende de Internationale 
Postunie. 

Vermelding verdient nog, dat Mevrouw E. A. L. Modderman
Modderman te Amersfoort een handschrift uit het jaar 1784 
ten geschenke gaf, waarin een uit Iserlohn in Westfalen af
komstig koopman een uitvoerig verslag uit Londen aan zijn 
vader uitbrengt betreffende onenigheden met zijn compagnon 
en de slechte gang van zaken tijdens zijn verblijf te Kaap 
Franyois, Philadelphia en elders. 

De verwerving van al deze archieven en publicaties maakte 
verschillende interne maatregelen noodzakelijk. Voor het om
vangrijke archief van de Nederlandsch-Indische Spoorweg
maatschappij moest de grote voorkamer op de 2e etage ge
deeltelijk worden ontruimd en twee der daar aanwezige archieven 
naar het depot in de Hilversumsestraat worden overgebracht. 
Ook de in die kamer aanwezige jaarverslagen moesten ten dele 
worden verplaatst, hetgeen veel arbeid vergde. 

De werkzaamheden van Mej. van der Burg, die met het dage
lijks beheer der archieven belast is, bestonden voorts uit het 
uitzoeken en sorteren der nieuw verworven archieven. Twee 
kist en met bescheiden van het archief-Daniel Crommelin en 
Soonen werden door haar uitgepakt en na sortering in porte
feuilles gedaan. Voorts hield zij zich onledig, voor zover de tijd 
het toeliet, met de verdere inventarisering van de collectie-VelIe, 
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welke omvangrijke arbeid binnenkort zal kunnen worden be
eindigd. 

Zoals in het verslag van het Bestuur is vermeld besloot de 
Gemeenteraad van 's-Gravenhage in November, onze Ver
eniging een subsidie toe te kennen ter vergoeding van de on
kosten, verbonden aan het gebruik van de zolderruimte in het 
Openbaar Slachthuis. Daarmede werd de mogelijkheid geopend 
de thans in bedoelde ruimte opgestapelde archiefstukken be
hoorlijk op rekken te plaatsen en aldus weer voor het wet en
schappelijk onderzoek beschikbaar te do en komen. Een en 
ander zal in de loop van 1954 kunnen plaats hebben. Hoewel 
alsdan enige ruimte open zal blijven voor onderbrenging van 
nieuw verworven archieven, blijft het ruimtevraagstuk netelig, 
nu de zoider in het schoolgebouw aan de Hilversumse straat 
geheel vol is en ook het hoofdgebouw in de Laan Copes geen 
mogelijkheid tot onderbrenging van nieuwe archieven van 
enige omvang meer biedt. Deze zaak dient dus de volle aandacht 
te behouden, opdat de Vereniging niet in de situatie zal komen 
te verkeren dat zij aangeboden archieven zal moeten weigeren 
wegens plaat.>gebrek. Dat nieuwe aanbiedingen van archief
collecties in de toekomst niet zullen uitblijven mag weI als 
vaststaand worden beschouwd. 

Ingevolge een voorstel, gedaan door het Bestuurslid Dr. W. S. 
Unger, wendde de Directeur zich medio 1953 tot de Kamers 
van Koophandel hier te Ian de (behalve die te Amsterdam, 
Rotterdam en 's-Gravenhage) met een verzoek om opgaa£ van 
bedrijven, die beschikten over archivalia welke van v66r 1920 
dateerden. De wijze, waarop de diverse Kamers op dit verzoek 
reageerden, was zeer uiteenlopend. Sommige gaven inderdaad 
de opgaaf in de vedangde vorm, andere verstrekten een lijst 
van bedrijven die reeds in 1920 bestonden, weer andere beperkten 
zich tot indiening van een lijst der grotere bedrijven in hun 
ressort. Werd dus op deze wijze zeker niet een volledig beeld 
van de in aanmerking komende bedrijfsarchieven verkregen, de 
enquete Ieidde in ieder geval weI tot waardevolle aanwijzingen. 
Zo zegde de textielfirma E. Ter Kuile en Zn. te Enschede toe, haar 
oude archief aan de Vereniging te zul1en overdragen zodra het 
perc eel, waarin het thans is ondergebracht, wegens verkoop zal 
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moeten worden ontruimd. De stijfselfabriek "De Bijenkorf" te 
Zaandijk bleek niet bereid haar oude archief af te staan, doch 
gaf aan de Directeur de bevoegdheid zich geregeld van de goede 
toestand van opberging te overtuigen. In het algemeen he eft 
het nut van het gehouden onderzoek hierin bestaan, dat de 
grondslag is gelegd voor een inventarisatie van de oude bedrijfs
archieven hier te lande. 

De in het vorige verslag gemaakte opmerking, dat het aantal 
vragen om inlichtingen op econornisch-historisch gebied toe
nemende is, vooral van buitenlandse zijde, kan worden herhaald. 
Voor zover mogelijk werd aan deze verzoeken voldaan. 

De onderhoudstoestand van het gebouw te 's-Gravenhage 
was goed te noemen. Ret dak werd van nieuwe leien voorzien, 
terwijl de goot aan de voorzijde werd hersteld, zodat lekkages 
niet weer zullen voorkomen. Bij een der toiletten werd een 
lJieUwe afyo~rbuis aangebracht . Ook de tuin werd goed onder
houden, mede door de goede zorg van Mej. van der Burg. 
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Ret jaar I954 was een jubileumjaar: immers op 2 April was 
het veertig jaar geleden dat onze vereniging werd opgericht. 
Hetgeen zij in die lange periode he eft gepresteerd zou stellig 
een feestelijke herdenking wettigen, doch het Bestuur heeft 
gemeend hiervan te moeten afzien, voornamelijk in verband met 
de ongunstige financiele toestand waarin de vereniging verkeert. 
Een goede vervulling van haar drieledige taak - het bewaren 
van bedrijfsarchieven, het exploiteren van een bibliotheek en 
het uitgeven van wetenschappelijke publica ties - vereist een 
stevige financiele basis. Deze ontbreekt evenwel. De uitgaven 
stijgen in deze dure tijd haast automatisch en de inkomsten 
blijven daarbij ten achter. Ondanks de verhoging der Rijks
subsidie is het nog niet mogen gelukken om aan de jaarlijks 
terugkerende tekorten op de exploitatierekening een einde te 
maken. Aangezien de reserven nagenoeg zijn opgeteerd, is de 
toestand precair geworden. Ret Bestuur heeft zich hierover 
ernstig beraden en is tot de conclusie gekomen dat een krachtig 
beroep moet worden gedaan op het bedrijfsleven om aan het 
nuttige werk van onze vereniging een grot ere financiele steun 
te verlenen dan tot dusverre. Het verheugt het Bestuur te 
kunnen meedelen, dat de volgende vooraanstaande personen uit 
het bedrijfsleven zich bereid hebben verklaard een Financieel 
Comite te vormen, namelijk: Mr. D. A. Delprat, Dr. R. M. 
Hirschfeld, Prof. Mr. A. M. de Jong, Mr. J. Meynen, Mr. M. P. 
L. Steenberghe, W. N. H. van der Vorm en Dr. M. Weisglas. 
Ook onze penningmeester, de heer Gerlof Verwey, maakt deel uit 
van di t Comi teo 

In een op 21 Juli 1954 gehouden gecombineerde vergadering 
van het Dagelijks Bestuur en het Financieel Comite werd be
slot en dat het Comite zich met een circulaire tot het Nederlands 
bedrijfsleven zou wenden en dat daarin de nadruk gelegd zou 
worden op de noodzakelijkheid om de Economisch-Ristorische 
Bibliotheek op peil te houden. De slechte financiele toestand der 
vereniging heeft namelijk ten gevolge gehad dat sinds enige 



LXIV VERSLAG VAN RET BESTUUR OVER 1954 

jaren slechts een uiterst gering bedrag besteed kan worden voor 
aankoop van nieuwe boekwerken. 

Door verschillende omstandigheden he eft het geruime tijd 
geduurd voordat het Comite zijn actie kon beginnen. Toch was 
aan het einde van het verslagjaar reeds een bedrag van circa 
t. 5000 aan giften-in-eens en t. 1500 aan vaste jaarlijkse donaties 
toegezegd. Dit is een goed begin, dat de hoop wettigt dat het 
Comite er in zal slagen de financiele basis der vereniging in 
voldoende mate te versterken. 

In dit verband kunnen wij voorts meedelen dat de Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen de Rijkssubsidie, 
die tot dusverre t. 4200 bedroeg, verhoogd heeft tot f. 6000. 

Zoals men weet, geniet de vereniging vanwege het Departement 
van O.K. en W. bovendien nog voor de uitgave van het Jaarboek 
een aparte subsidie van t 3000 per deel. De voortdurende stijging 
der drukkosten heeft het Bestuur aanleiding gegeven om bij de 
Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek een verzoek 
in te dienen om voor dit doel een aanvullende subsidie te verlenen. 

In verband met een langdurig verblijf van Prof. I.]. Brugmans 
in de Verenigde Staten benoemde het Bestuur Prof. ]. G. van 
Dillen tot waarnemend directeur voor het tijdvak van I Augustus 
1954 tot I September 1955. 

De bibliothecaris, de heer J. Th. W. Payens, heeft met ingang 
van I Februari 1955 ontslag verzocht in verband met zijn be
noeming in een functie aan het Rijksinstituut voor Oorlogsdocu
mentatie. Gedurende de korte tijd dat de heer Payens aan onze 
bibliotheek werkzaam is geweest heeft hij zijn functie tot onze 
volle tevredenheid vervuld, waarvoor wij hem te dezer plaatse 
gaarne onze dank betuigen. Toen het bleek, dat zijn voorgangster, 
mejuffrouw D. Sachse, die reeds gedurende 3! jaar aan onze 
bibliotheek werkzaam is geweest, gaarne bereid was in deze 
functie terug te komen, hebben wij niet geaarzeld haar wederom 
tot bibliothecaresse te benoemen. 

De belangstelling voor het Archief te 's-Gravenhage neemt 
gestadig toe. De aanwinsten waren echter in het verslagjaar 
niet talrijk. Als de belangrijkste mogen hier genoemd worden: 
het archief der in 1831 opgerichte Amsterdamse makelaarsfirma 
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in specerijen Westermann (sinds 1862 J. Th. en W. F. 
Westermann) en het archief van de Nederlandsch-Zuid-Afri
kaansche Maatschappij van vaste goederen, gevestigd te 
Amsterdam (1890-1895). 

Ook de bibliotheek te Amsterdam mocht zich in 1954 in een 
groter bezoek verheugen dan in het voorgaande jaar. Tot de 
nieuwe aanwinsten behoort o.a. een interessante reeks Zwitserse 
dissertaties. Hierboven werd reeds vermeld dat het voor aankoop 
van boeken beschikbare bedrag volstrekt onvoldoende is. Vooral 
ten aanzien van de uitgebreide Engelse en Amerikaanse littera
tuur op het gebied der economische geschiedenis vertoont de 
bibliotheek dan ook zeer vele lacunes. 

In het vorige jaarverslag is vermeld dat de drukkerij der 
firma Brill in 1953 geen gelegenheid he eft kunnen vinden tot 
het zetten der ingeleverde kopij van het tweede deel van het 
werk van Prof. van Winter over de hoogstaangeslagenen in het 
departement van de Westereems in de Napoleontische tijd. 
In de laatste maanden van 1954 is dit boek eindelijk gedrukt 
maar het heeft nog tot Maart 1955 geduurd voordat het aan de 
leden en intekenaars kon worden toegezonden. 

In verband hiermee zal het 26e J aarboek, waarvan de kopij 
bij de drukkerij is ingeleverd, pas tegen het einde van 1955 
kunnen verschijnen. Daarna komt in 1956 de publica tie van het 
oudste aandeelhoudersregister van de Kamer Amsterdam der 
Oost-Indische Compagnie aan de beurt. Prof. van Dillen houdt 
zich nog bezig met enige aanvulling van het biographisch 
materiaal betreffende de aandeelhouders. 

Ten aanzien van de publicatie der statistieken van de Amster
damse uitvoer over de jaren 1543-1545 kan worden medege
deeld, dat de bewerker, Prof. Posthumus, reeds ver gevorderd is 
met de verwerking van het omvangrijke cijfermateriaal in 
tabellen. 

Dr. Elisabeth Zimmermann, afkomstig uit Silezie en thans als 
vluchtelinge in West-Duitsland wonende, die veel studie he eft 
gemaakt van de geschiedenis der Silezische linnennijverheid, 
bood ons ter publicatie aan een verhandeling met bijlagen over de 
activiteit van Haarlemse en Amsterdamse kooplieden ten aanzien 
van het opkopen van linnen in Silezie in het begin der 17e eeuw. 
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Dat veel Silezisch linnen in ons land gebleekt en verhandeld 
werd is bekend, maar van de activiteit van Hollandse koop
lieden in het productiegebied en van hun conflicten met in
heemse kooplieden wet en wij niets af. De verhandeling van 
Dr. Zimmermann is ons dus zeer welkom. Daar deze van be
perkte omvang is, zal het misschien nog mogelijk zijn haar in het 
26e J aarboek op te nemen. 

Tot onze spijt heeft het Gemeentebestuur van 's-Gravenhage 
ons het gebruik van de zolder der school in de Hilvetsumse
straat, waar een groot gedeelte van de door onze vereniging be
waarde bedrijfsarchieven is geborgen, opgezegd, omdat de 
Gemeente deze ruimte voor andere doeleinden nodig heeft. Een 
herhaling dus van hetgeen twee jaren geleden geschied is ten 
aanzien van de bergruimte op de zolder van de school in de 
Colensostraat! Hoewel ons tegelijkertijd door het Gemeente
bestuur een andere geschikte bergruimte voor onze archieven 
is aangeboden, worden wij toch voor grote moeilijkheden ge
plaatst. De verhuizing en herplaatsing van omvangrijke ar
chi even brengt niet aIleen vele beslommeringen mede maar is 
ook een uiterst kostbare aangelegenheid. Voor de in verband 
met deze kwestie met het Gemeentebestuur gevoerde onder
handelingen verwijzen wij naar het verslag van de directeur. 
Wij willen echter niet nalaten de verwachting uit te spreken, 
dat het Gemeentebestuur van 's-Gravenhage begrip zal tonen 
voor onze financiele moeilijkheden. 

Als gevolg van de hierboven vermelde actie van het Financieel 
Comite steeg het aantal donateurs van 59 tot 69. Er zijn boven
dien nog 13 donateurs voor het leven en 10 donateurs van het 
Publicatiefonds. Aangezien 10 leden hebben bedankt en 4 zijn 
overleden en slechts 2 nieuwe leden zijn toegetreden, is het aantal 
leden, dat op 31 December 1953 nog 276 bedroeg, verminderd tot 
264. Uit den aard der zaak is deze vermindering een betreurens
waardig feit. Het Bestuur is dan ook van plan een actie tot het 
werven van nieuwe leden te ondernemen en zal gaarne van de 
leden opgave val! Gandida,ten VQor bet lidmaatschap ver
wachten, 
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De vereniging leed in het afgelopen jaar een groot verlies 
door het overlijden van Dr. E. Heldring, die gedurende vele 
jaren lid is geweest van het Algemeen Bestuur. 

De heer Dr. W. A. Engelbrecht heeft in verband met zijn 
leeftijd gemeend het lidmaatschap van het Dagelijks Bestuur te 
moeten neerleggen. Reeds sinds 1918 heeft hij deel uitgemaakt 
van het Algemeen Bestuur; in 1933 heeft hij zitting genomen 
in het DageIijks Bestuur. Wij willen niet nalaten ook hier ter 
plaatse de heer Engelbrecht dank te betuigen voor de vele 
diensten, welke hij gedurende een lange reeks van jaren aan de 
vereniging heeft bewezen. In zijn plaats benoemde het Bestuur 
Mr. G. H. Hintzen te Rotterdam tot lid van het Dagelijks 
Bestuur. De aftredende bestuursleden Mr. Chr. P. van Eeghen, 
Mr. H. ter Meulen, T. J. Twijnstra en Dr. G. van der Wal werden 
door de aigemene vergadering herkozen. Tot nieuwe Ieden van 
de Raad van Advies werden benoemd Prof. J. H. van Stuyven
berg en Prof. F. W. S. van Thienen. In de vacature in de com
missie voor het Archief, ontstaan door het overlijden van Mr. 
A. Ie Cosquino de Bussy werd voorzien door de benoeming van 
Mr W. F. H. Oidewelt. 

Ten slotte worde nog vermeld dat op advies van de Kas
commissie, bestaande uit de heren Dr. W. J. Wieringa en Mr. 
H. ter Meulen, de algemene vergadering de penningmeester 
heeft gedechargeerd voor zijn beleid over 1953. Tot leden van d~ 
nieuwe Kascommissie werden benoemd de heren Mr. H. ter 
Meulen en Mr. N. Kolff. 
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De Economisch-Historische Bibliotheek verkrijgt langzamer
hand een grotere bekendheid. Dit blijkt o.a. uit de toeneming 
van het aantal bezoekers - dat in dit jaar 805 bedroeg tegen 
712 in 1953 - en van het getal der uitgeleende boeken (II47 
tegen II25 in 1953). Tot de buitenlandse bezoekers behoorden 
Prof. D. P. Mukkerjee uit India en Prof. Dr. Ed. Sabbe, rijks
archivaris te Antwerpen; voorts de heer J. de Witt, docent aan 
de Universiteit van North Dakota, in verband met een onderzoek 
naar de financH~le relaties tussen Nederland en Frankrijk in de 
eerste helft der 1ge eeuw. 

De werkzaamheid van de bibliothecaris, de heer Payens, 
was in het verslagjaar voornamelijk gericht op vergroting van 
het aantal aanwinsten. Aangezien voor aankoop van boeken 
slechts een bedrag van f. 1050 kon worden besteed, kon dit 
doel aIleen bereikt worden door pogingen om boeken ten ge
schenke te verkrijgen, waartoe een uitgebreide correspondentie 
werd gevoerd. Deze pogingen werden met succes bekroond; het 
betrof voornamelijk binnen- en buitcnlandse dissertaties en 
gedenkboeken. Het tot ale aantal der nieuw ingeschreven en 
gecatalogiseerde boeken bedroeg 530 tegen 241 in het voorgaande 
jaar. De bibliothecaris had door tijdsgebrek geen gelegenheid 
om over te gaan tot reorganisatie van verschillende afdelingen 
der bibliotheek. Ret is zeer wenselijk dat dit noodzakelijke werk 
in de eerstvolgende jaren ter hand genom en zal kunnen worden. 

Mejuffrouw Zeeman hield zich o.a. bezig met de catalogisering 
der nieuwe aanwinsten; voorts voltooide zij de controle van de 
alphabetische catalogus. De heer Hoppenbrouwers zette de 
ordening en catalogisering van de op de zolders en in de kelders 
bewaarde tijdschriften, jaarverslagen en vakbladen voort. Het 
is te betreuren, dat het Gemeentelijke Bureau voor Sociale Zaken 
genoodzaakt was - volgens de voor werkloze hoofdarbeiders 
geldende bepalingen - de tewerksteIling van de heer Hoppen
brouwers aan onze bibliotheek per I J anuari 1955 te beeindigen. 
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Evenwel bestaat de mogelijkheid dat hij over enige tijd wederom 
bij ons te werk gesteld zal worden, zodat hij dan zijn nuttig 
werk zal kunnen voortzetten. 

De bibliotheek ontving een collectie boeken ten geschenke 
van de Eerste N ederlandsche Verzekeringmaatschappij te 
Dordrecht. Voorts werden schenkingen ontvangen van Dr 
H. M. Hirschfeld, van de Handels-Economische Bibliotheek te 
Amsterdam, van het Sociaal-Economisch Centrum van Limburg, 
van de Arbeidsinspectie te Amsterdam en van de Haveninspectie 
te Amsterdam. 

Van gemeentewege werden aan het gebouw en het meubilair 
de volgende werkzaamheden verricht: een nieuwe vloer in de 
stookkelder; het schilderen van de muren in de studie-zaal; het 
aanbrengen van nieuwe kussens op de stoelen; het stucadoren 
van het trappenhuis; het schilderen van de glazen lantaarn; het 
aanbrengen van een tegelpad v66r het tuinhuis. Ret Gemeente
bestuur verleende voorts een extra-subsidie van ten hoogste 
I. 1500 ter tegemoetkoming in de kosten van noodzakelijk 
bindwerk. 

Het bezoek aan het Archief te 's Gravenhage was zeer be
vredigend, evenals het aantal schriftelijke aanvragen om in
lichtingen en fotocopieen uit binnen- en buitenland. 

Het me est geraadpleegd werd het archief van de Maatschappij 
voor Nijverheid en Handel, namelijk door de heren: A. Dekker 
betreffende hoogovens; H. F. van den Erenbeemt over gilden; 
B. W. de Vries aangaande de papierindustrie. D. van Balen, 
gemeente-archivaris van Maassluis, raadpleegde brieven over 
E. van der Jagt. De heren Ir. Butler en Ir. Friederich zochten 
gegevens over vlasteelt; de uitgezochte bescheiden werden naar 
Wageningen gezonden voor een tentoonstelling over vIas in de 
Landbouw-hogeschool. De heer J. G. J. Verhey van Wijk, 
voorzitter van het Departement Leiden der genoemde Maat
schappij, raadpleegde stukken over de Oeconomische Tak van 
het jaar 1779. 

De heer A. Tutein Nolthenius raadpleegde het archief van de 
kopermolen te Vaassen; de heer C. Cramme het archief Fijenoord 
en de heer J. M. Sluiter jaarverslagen en andere gegevens be
treffende spoor- en tramwegen. Dr. H. J. A. Duparc raadpleegde 
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de collectie Hartkamp met be trekking tot de Amsterdamsche 
Omnibusmaatschappij en de gemeentetram te Amsterdam. 

De heer J. Hovy, assistent voor economische geschiedenis 
te Utrecht, onderzocht ten behoeve van zijn proefschrift de 
collectie stukken betreffende de Propositie van Willem IV tot 
invoering van een Porto Franco. 

Ook buitenlandse geleerden bezochten ons Archief. Mr. H. 
van der Wee (Antwerp en) raadpleegde de collectie Velle voor 
prijzen en wisselkoersen uit de Ise en 16e eeuw. Ook het bezoek 
van de heer J. M. Price (Smith College, Northampton, Mass., 
U.S.A.) betrof de gegevens over wisselkoersen. Prof. Rondo 
E. Cameron (Univ. van Wisconsin, U.S.A.) raadpleegde het 
archief van de Algemene Maatschappij voor Nijverheid en 
Handel in verband met zijn stu die over het Credit Mobilier te 
Parijs. 

Evenals het vorige jaar was Richard M. Westebbe (student 
aan de Harvard Univ.) een regelmatige bezoeker ten behoeve 
van zijn proefschrift over de financiering der N ederlandse 
industrie in de tweede helft der 1ge eeuw. De reeds als bezoeker 
der Bibliotheek vermelde heer J. de Witt (docent aan de Univ. 
van North Dakota) raadpleegde het archief Sillem. 

De volgende archiefcollectie.3 werden verworven: 

1. Aanvulling archief Stadnitski en Van Heukelom: Journaal 
1915-1921, Grootboek 1913-1921, Balansboek 1908-1921. 
Geschenk van mevrouw J. E. van Heukelom-van Heukelom. 

2. Huishoudboeken van de familie Dr. G. H. Fuhri Snethlage, 
te Overveen, over de jaren 1928-1948. Geschenk van Dr. A. 
E. Cohen te Heemstede. 

3. Correspondentie aangaande exploitatie van een aantal 
huizen te 's-Gravenhage gedurende 1939 en 1940. Geschenk 
van dr. A. E. Cohen te Heemstede. 

4. Werkboek van de timmerman Hofstra te Franeker, 1869-
1875. Geschenk van de bibliothecaris van de Provinciale 
Bibliotheek van Friesland. 

5. Archief van de makelaarsfirma W. F. Westermann en J. Th. 
Westermann te Amsterdam, 1831-1938. 
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6. Archief vande Nederlandsch-Zuid-Afrikaansche Maat
schappij van vaste goederen te Amsterdam, I890-I895. 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek en bet Centraal Plan
bureau zonden weer grote hoeveelheden tijdschriften en cou
IUnten van werkgevers en werknemers. 

Ons Archiefgebouw, dat te zwaar was belast en scheuren ging 
vertonen, is door de verhuizing van 65 M3 archieven naar he t 
nieuwe depOt op de zolders van het Slachthuis enigszins ontlast. 
Het aanzien van de studiezaal is verbeterd door het leggen van 
een mat op de vioer. 

In het nieuwe depOt moesten twaalf nieuwe rekken worden 
aangebracht, hetgeen van onze vereniging een grote uitgave 
hedt gevergd. De commies, mejuffrouw W. van der Burg, heeft 
veel en inspannend werk moeten verrichten met het ordenen 
cn herplaatsen van de uit het vroegere depOt (Colensostraat) 
naar het nieuwe depOt (Slachthuis) overgebrachte archieven. 
Vit den aard der zaak heeft dit werk veel tijd gekost. 

In verb and met de reeds in het verslag van het Bestuur 
vermelde opzegging van het gebruik van de zolder der school 
in de Hilversumsestraat heeft de directeur - voor zijn vertrek 
naar Amerika - nog een vergadering van de commissie voor de 
distributie van gemeenteruimte bijgewoond, waarin hij een 
bevredigende toezegging ontving betreffende de verkrijging van 
een nieuw depot in het voormalige gebouw van Eigen Hulp in 
de Prinsestraat. In October werd een schrijven van Burge
meester en Wethouders ontvangen, waarin de opzegging werd 
bevestigd doch waarin niets werd vermeld betreffende cen 
vergoeding van de voor het nieuwe depOt te betalen huursom 
en van de verhuizingskosten. Over deze kwestie heeft de waar
nemende directeur uitvoerige besprekingen gevoerd met de 
wethouders Dettmeyer (Openbare Werken) en Van Zwijndregt 
(Onderwijs). 

Het bleek dat beide functionarissen weI will end stonden ten 
opzichte van onze wens tot vergoeding van de huursom, aan
gezien het depOt in de Hilversummerstraat gratis ter beschikking 
van onze vereniging was gesteld; zij maakten echter voorbehoud 
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ten aanzien van de kosten der verhuizing. De verdere onder
handelingen met het Gemeentebestuur hebben een traag verloop 
gehad zodat op het moment van het schrijven van dit verslag 
nog steeds geen definitief resultaat was bereikt. Als men be
denkt dat aileen reeds met de verhuizing en herplaatsing der 
bedoelde archieven een bedrag van circa j. 6500 is gemoeid, 
ziet men te beter in dat onze vereniging zich telkens voor zeer 
moeilijke financiele problemen gesteld ziet. Hieruit blijkt eens 
te meer dat het welslagen van de actie van het Financieel Comite 
voor onze vereniging een vitale kwestie is. 



Bijlage 1. 

INVENTARIS VAN DE BOEKEN EN BESCHEIDEN VAN 

DE MAKELAARS W. F. WESTERMANN EN J. TH. WESTERMANN 

TE AMSTERDAM (1831-1938). 

Oprichtingsacte van de vennootschap W. F. Westermann en Co 
1831. 
Acte van vennootschap van J. Th. Westermann en W. F. 
Westermann, 1862. 
Winst en verliesrekening over diverse posten 1864-1883. 
Balansboek, over de jaren- 1902-1938. 
Rekening-courantboek, over de jaren: 1868-I925. 
Dossier en rekeningen met Hooft & Co, teAmsterdam, 1912-1916. 
Dids op de Beurs van Amsterdam, door Henri Muller, 1853. 
Reglement v. d. Vereeniging voor den Nederlandschen Specerij
handel z.j. 
Wekelijks Handels-overzicht; I862, 1863, 1864. 
Proef-notitie v. d. Caneel, die verkogt zal worden door W. E. 
H. Bewindh. der O.I.C. 1794. 
Notitie der specerij-veiling te Rotterdam 25 September 1856. 
Specerij-veiling v. d. Crediet en Handelsvereen. "Banda", 1887. 
Veiling bij de heeren van Overzee & Co, te Rotterdam, J uni 189!. 
Specerij-veiling, Crediet en Handelsvereen. "Banda", 10 Novem
ber 1891. 
Notitie v. d. veiling van Java caneel te Rotterdam, 6 October 
1871. 
Aankondigingen van veilingen van notemuscaat, foelie, lange 
noot en foelieschillen, 13 Februari 1894, te Amsterdam en 
Rotterdam. 
Java-kinabast, beschouwingen en gegevens over de jaren 
1900-1904. 
Specerij-afdoeningen, Amsterdam-Rotterdam, Juni 1897, Sep
tember 1899, September I902, Maart 1905 en Juni I905. 
Java cacao aan de markt te Amsterdam, Januari I927 notitie 
der veiling te Amsterdam. 
Veilingen te Amsterdam van kinabast, 14 Juli 1910, 4 November 
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1914, 10 December 1914,3 October 1917, 21 Juli 1920, IS Decem
ber 1920 en 9 October 1920. 
Java kinabast verschepingen volgens opgaaf van het Neder
landsche Veem, en Java cacao verschepingen, 1892-1916. 
Invoer en aflevering van notemusca<:.t, foelie, peper en nagelen, 
naar de officieele cijfers van de afdeling Handelsstatistiek van 
het Centraal Bureau. 
Enige statistieke gegevens om trent cacao en cacaopoeder, 1891-
1895. Statistiek van notemuscaat en foelie, door W. F. Wester
mann, over de jaren 1892-1903, 1904-1915 
Statistiken zusammengeste:lt von Joswich & Co., Hamburg: 
zucker, caffee, salpeter, kupfer, zinn, kautschuk, December 1912. 
Twee boekjes met aantekeningen over prijzen van amandelen, 
krenten, rozijnen, enz. zonder jaar. 
Twee boekjes met opgave van gekochte en verkochte peper, 
over de jaren: 1912-1920. 
Wet voor de vereeniging Instandhouding (handel in Kruideniers
waren bevorderen), Januari 1865 (Amsterdam). 



Bijlage 2. 

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF DER 

NEDERLANDSCH ZUID-AFRIKAANSCHE MAATSCHAPPIJ 

VAN VASTE GOEDEREN TE AMSTERDAM (1890-1895). 

N otulen van de vergaderingen van de Raad van Commissa
rissen, 1890-189I. 
Oprichtingsacte. Instructie voor de Directeur te Pretoria. Liqui
datieacte. 
Statuten, 22 Juli 1890. 
Grootboek, over de jaren 1890-1894. 
Kasboekje, 1890-1895. 
Staat van inkomsten en uitgaven, 1890-1895. 
Rekening-courant staten, 1891-1895. 
Rekening-courantboek, 1890-1895. 
Rente Kasvereniging, 1891-1895. 
Journaal, 1890-1895. 
Copieboek v. h. hoofdkantoor, Amsterdam, 1891-1895. 
Copieboek Pretoria, 1890-1893. 
Copieboek Pretoria, 1894. 
Correspondentie, Amsterdam, 1891-1895. 
Correspondentie, Pretoria, 1891, 1892, 1894, 1895. 
Aandeelbewijzen groot t 1000, 5 Augustus 1890. 
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