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DE ZUIDERLIJNEN 

Opzet en bestrijding der spoorlijnen beneden de grote rivieren 

DOOR DR. M. HARTGERINK-KOOMANS 

INLEIDING 

De handel op de oeverstaten van de Rijn en de rijnvaart als zelfstandige 
tak van bedrijvigheid waren omtrent het midden van de negentiende eeuw 
voor de hollandse koopsteden weI de ruggegraat van hun economie - ze 
waren niet het een en het aI, ze waren dat zeker niet voor de hoofdstad. De 
zeevaart terzijde gelaten - zodra in 1838 een spoorweg-verbinding met 
Keulen verzekerd scheen, werden in Amsterdam ook andere wensen naar 
voren gebracht: een lijn naar Munsterland en het koninkrijk Hannover, een 
verbinding met Nieuwe Diep en een spoorweg naar Antwerpen. 

Voor de lijn naar noordwest Duitsland werd in 1845 concessie verleend 
aan de Overijsselsche Spoorwegmaatschappij, die met de uitvoering een daad
werkelijk begin maakte, maar haar ten slotte niet kon volbrengen1). Na 1847 
werd haar oorspronkelijke concessie omgezet in een voor de Overijsselsche 
Kanalen; die leverden wei geen internationale handelsroute op, maar al
thans een weg voor aan- en afvoer ten bate van de twentse industrie. 

De lijn naar Nieuwediep yond naast fervente voorstanders ook felle be
strijders. De capaciteit van het Noordhollands Kanaal was eigenlijk voor 
de schepen van de grote vaart niet voldoende en de voorstanders van een 
spoorlijn wezen op het voorbeeld van andere landinwaarts-gelegen handels
steden (Bremen, Hamburg etc.), die er naar streefden met hun voorhavens 
door spoorwegen te worden verbonden. Vergeefs - de ligging van den Helder 
was al te gunstig; wanneer men daar overslag toestond2) - zo meende de 
tegenpartij, en de Algemeen Inspecteur van de Spoorwegen, Ir. Van der 
Kun S), was het daarmee eens - zou niet te voorkomen zijn dat er zich han-

') Vgl. mijn: Handelsbetrekkingen en spoorwegverbindingen, in Economisch
Historisch Jaarboek 1956, biz. 34-38. 

2) De kop van Noordholland, ongeveer vanaf Schoor! noordwaarts, was onvrij 
militair terrein, waar geen laden, lossen of opslag van handelsgoederen mocht plaats 
hebben. Bij het graven van het Noordhollands Kanaal waren op aandrang van 
Amsterdam aan de marine-basis nog enkele beperkingen opgelegd: geen construc
tiewerven, geen fabrieken. Pas in 1851 werd den Helder "geemancipeerd" ; inder
daad hebben de K.N.S.M. en de Maatschappij Nederland Nieuwe Diep enigejaren 
als thuishaven voor hun grotere schepen gebruikt, tot in 1876 het Noordzee Kanaal 
werd geopend. (zie M. G. De Boer, De haven van Amsterdam en haar verbinding 
met de zee, biz. 49 vlgg.) 

3) Leopold Johan Anton Van der Kun, 1801-1864, werd in 1831 toegevoegd 
aan de hoofdingenieur van de Rijkswaterstaat, Ir. Goudriaan, en was al in de der
tiger jaren onder diens leiding betrokken bij de nederlandse spoorwegplannen. Van 
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delshuizen vestigden en de expeditie-handel op de oevers van de Zuiderzee 
en op de I1sselsteden, misschien zelfs de handel op de Oostzee zou voor Am
sterdam verloren gaan. Of schoon zich herhaaldelijk ondernemers hebben 
gemeld VOOr de aanleg van een spoorweg door Noord Holland, de amster
damse handel heeft het gevaar steeds weten te keren; de lijn werd pas in 1866 
gebouwd, toen ook reeds was besloten tot de aanleg van het Noordzeekanaal, 
dat haar aile handelsbetekenis zou ontnemen. 

Interessanter is de geschiedenis van de verbinding met Antwerpen. De 
eerste, bij ons weten, om daarvan te spreken, was Ir. Brade. Na de revolutie 
uit Belgie overgekomen, was hij in Holland weldra ingeschakeld bij de begin
nende spoorwegbouw. Daarbij bleef zijn aandacht nog op het zuiden ge
richt 1) . Reeds in 1838, toen de eindregeling met Belgie in ' t zicht kwam, 
diende hij een memorie in om te wijzen op de wenselijkheid, zodra de com
municatie hersteld zou zijn, Amsterdam door middel van een spoorlijn met 
Antwerpen te verbinden. Die lijn zou bij Utrecht van de (ontworpen) Rijn
spoor kunnen uitgaan. Hij koos daarvoor de route, die ook de diligences en 
vrachtwagens van Van Gend en Loos volgden: over Vianen-Gorcum-Breda 2) . 
Hem stonden voor de geest een ijzeren hangbrug bij Vianen en een stoom
pont bij Gorcum. In 1841 diende hij een enigszins gemodificeerd plan in, dat 
drie hangende bruggen bevatte: een bij Vianen, een bij Gorcum over de Waal 
naar Loevestein en een derde van daar naar Woudrichem. Het was een min 
of meer fantastisch project en in elk geval - de Rijnspoor waar hij op wilde 
aansluiten kampte nog met de moeilijkheden van de onteigening der gron
den - voorbarig; op het Departement werd het evenals de vroegere memorie 
eenvoudig ter zijde gelegd 3). 

1842-1845 was hij belast met de leiding van de Rhijnspoorwegmaatschappij, sinds 
dien met het toezicht op aanleg en exploitatie van al de spoorwegen die er waren of 
later zouden worden aangelegd. (K.B. van 25/10/1845, No. 93.) 

1) Ir. Brade was een van die noord-nederlanders, die tengevolge van de afscheiding 
hun positie in de zuidelijke Nederlanden hadden verloren. Willem I, aan wiens pro
jecten ze meerendeels hadden gewerkt, voelde zich blijkbaar min of meer voor hen 
aansprakelijk ; aan Brade, die als technicus gestationeerd was geweest in het Walen
land, werd na enige jaren een goede kans geboden bij de Hollandsche Spoorweg
maatschappij, later - na moeilijkheden en ontslag - opnieuw, bij de Rijnspoor. 
Maar hij wist zich niet te voegen, keer op keer rekwestreerde hij aan de Koning: 
altijd te kort gedaan, nooit in staat zijn gezin behoorlijk te onderhouden, nimmer ge
hoor vindend als hij met de meest-profijtelijke plannen kwam aandragen ... (vgl 
A.R.A., Waterstaat, Spoorwegen 23/5/1845, No. 58) 

2) Zie de kaart der diligence-routes 1826-1864 in het gedenkboek 150 jaar Van 
Gend en Loos. 

S) A.R.A., waterstaat, Spoorwegen, 21/8/1838, No. 127; 7/9/1838, No. 21; 
13/5/1844, No. 36. 

In 't algemeen zijn de in dit opstel verwerkte gegevens ontleend aan de dossiers 
van het departement van Binnenlandse Zaken, afdeling Waterstaat, in het Algemeen 
Rijksarchief te 's Gravenhage. 

In de betreffende index zijn ze tot en met 1845 gerangschikt onder het hoofd, 
Spoorwegen. Te beginnen met 1846 zijn ze verdeeld over verschillende genummerde 
dossiers. D. 184 (na 1850 D. 58) behelst stukken aangeduid als: Spoorwegen alge
meen; D. 179 (later 59) betreft de Hollandsche Spoorwegmaatschappij; D. 185 
later 60) de Rijnspoor; D. 197 (later 65) de Zeeuwsch Limburgsche spoorweg-
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In 1842 werd een ander plan aangeboden - een zekere Visser te Raams
donk vroeg in samenwerking met de firma F. Sano en Co. te Lillo concessie 
aan voor een spoorweg Antwerpen-Breda-Tilburg-'s Hertogenbosch (met 
mogelijke verlenging naar Nijmegen); met een zijtak naar de Moerdijk zou 
zijn onderneming zich tevens op Rotterdam richten. Aan grote rivierover
gangen hadden de ontwerpers zich wijselijk niet gewaagd. Dit zoveel minder 
ambitieuze plan kreeg meer aandacht; in regeringskringen meende men dat 
de aanleg van belang zou kunnen zijn speciaal voor Amsterdam; n.l. wanneer 
de ontworpen straatweg van Utrecht (rijnspoor) naar den Bosch tot stand 
zou zijn gekomen. De betrokken departementen: Binnenlandse Zaken, 
Financien, Defensie en in dit geval ook Buitenlandse Zaken bevalen het in 
1843 bij de Koning aan. Deze gaf van weinig animo blijk, eerder van enig 
wantrouwen; de uitvoering van de verdragen met Belgie liep nog uiterst 
stroef, men moest eerst maar eens naar de financiele positie der aanvragers 
informeren, mogelijk werden ze slechts naar voren geschoven als "prete 
noms", of dacht de belgische aannemer van nederlands kapitaal te profiteren 
voor eigen doeleinden? In elk geval zou nog aan enkele voorwaarden met 
name van Defensie zijn te voldoen. Of schoon de ingewonnen inlichtingen 
alleszins gunstig luidden, speciaal wat betreft de belgische firma Sano, werd 
de aanvrage na lang wachten en onderhandelen afgewezen. Intussen had Brade 
er van gehoord en hij herinnerde er de minister aan, dat hij een zeker recht 
van ancienniteit bezat; hij verklaarde zich echter tot samenwerking gaarne 
bereid. Meteen diende bij weer een nieuw plan in "z6 oppervlakkig en onbe
kookt" oordeeJde Ir. Van der Kun, dat het zonde was van de tijd, die men er 
aan besteedde het te lezen. Toch werd hij niet direct definitief afgewezen. -
Nog een andere liefhebber, ditmaal een zuiver belgische combinatie onder 
de naam Gihoul Matthieu, meldde zich in hetzelfde jaar, nu voor een plan 
Antwerpen-Moerdijk 1). 

In de jaren van het Verenigd Koninkrijk was Rotterdam-Antwerpen een 
van de druktste handelsroutes geweest, veel sneller dan in de rijnvaart was 
bier destijds het verkeer tot leven gekomen. De minister van Binnenlandse 
Zaken was dan ook sterk voor dit plan geporteerd: zulk een lijn zou een 
handelsverbinding opleveren niet aIleen met Belgie en Frankrijk, maar ook 
met Engeland (dacht hij hierbij aan hollandse handel via Antwerpen?) en 
Nederland zodoende minder afhankelijk maken van ren enkele handelspart
nero Ook in de aanleg als zodanig zag hij aIlerIei voordelen voor de betrokken 

maatschappij, enz. Zolang geen voorlopige concessie was verleend, vie1en de stuk
ken betreffende iedere spoorlijn onder Spoorwegen algemeen. 

Slechts bij uitzondering zuilen de stukken, die in de registers van Waterstaat zijn 
gemdiceerd, hier beneden in de voetnoten met datum en nummer worden opgegeven. 

1) In deze richting liepen reeds oude verbindingen, die een indicatie vormen voor 
het belang van het verkeer Rotterdam-Antwerpen. AI in 1821 treffen we een stoom
veer Moerdijk-eiland Dordrecht aan; in 1826 stelde de Nederlandsche Stoomboot
maatschappij te Rotterdam een dagelijkse dienst op Antwerpen V.V. in. Deze was 
blijkbaar na 1839 hervat, want voor 1845-46 werd aan Joh. Ooms en Co. concessie 
verleend voor een stoombootdienst Rotterdam-grens "in de richting van Antwer
pen". 
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landstreek. Maar de directeur van het Kabinet des Konings, die hem de stuk
ken toezond, had er al op aangetekend, dat Z.M. niet voor spoorwegen voelde, 
tenzij ze tegelijkertijd de defensie dienden, en een andere hand heeft op het 
rekest genoteerd, dat men de Kamers van koophandel in de hollandse steden 
over dit plan zou moeten horen "een onmiddellijk transport op Antwerpen 
is toch van tederen aard". 

De aanleg van de Rijnspoor was intussen tot Arnhem gevorderd en in 1845 
kwam een reorganisatie tot stand, waarbij de spoorweg-onderneming werd 
overgenomen door een N.V. met grotendeels engels kapitaal 1). Haar conces
sie omvatte ook Rotterdam-Utrecht (nog aan te leggen) en zij verkreeg tevens 
optie voor Utrecht-Breda-belgische grens, en voor Breda-Moerdijk. Zulks 
waarschijnlijk op aandrang van Brade, die in deze jaren in haar dienst stond. 
Dit zal wei een van de redenen zijn geweest, waarom men Gihoul Matthieu 
nog aan 't lijntje had gehouden, met hem zou de Rijnspoorweg Maatschappij 
eventueel een schikking bebben te treffen 2). De maatschappij had echter 
aan de uitvoering van baar eigenlijke concessie de handen al meer dan vol 
en de beurscrisis van 1846-47, gevolgd door de revoluties van 1848 met de 
nasleep daarvan in Frankrijk, deden aIle spoorwegplannen in een nevelige 
toekomst verdwijnen. 

Tijdens de overleggingen waren enkele vraagstukken naar voren gekomen, 
die bij de hervatting der spoorwegplannen na 1850 een grote rol zouden spe
len. Dat waren ten eerste de "plannen Dronkers" ten tweede de kwestie van 
de rivierovergangen. 

I 

Onder "plannen Dronkers" verstaan we het concept om een spoorweg aan 
te leggen van Vlissingen naar de duitse grens, waartoe de regering in licht
zinnig optirnisme in 1845 concessie verleende aan de firma Dronkers en Co., 
aannemers van publieke werken te Middelburg. 

Deze plannen moet men nen tegen de achtergrond van de weinig floris
sante economie van Zeeland. Het einde van de franse bezetting had daarin 
geen opleving gebracht - in tegendeel! En bij de materiele malaise voegde 
zich een zeker onbehagen over de politieke nivellering. Zeeland had met Hol
land de kern gevormd van de oude republiek, onder het nieuwe bestel waren 
alle provincies gelijk en Zeeland genoot stellig niet de boogste aandacht der 
regering. Met een zekere nostalgie berinnerde men zicb de nauwe banden 
met bet Huis van Oranje en welk een aandeel de Zeeuwen genomen badden 
in de vrijheidsstrijd tegen Spanje. Was het niet Vlissingen dat de Schelde had 

1) Overgenomen van wie? Zoals bekend had Willem I de maatschappij opgericht, 
nagenoeg geheel met eigen kapitaal en haar gesteld onder beheer van het departe
ment van Binnenlandse Zaken. De feitelijke leiding lag sinds 1842 in de handen van 
Jr. Van der Kun. Willem IT heeft toen de financien te kort schoten nog royaal ge
suppleerd, maar wenste de bestaande verhouding toch niet te zien bestendigd. 

2) Wetten en Besluiten betreffende de spoorwegen in Nederland, uitg. De Ge
broeders Van Cleefte 's Gravenhage, Dee! I 1832-1859, biz. 219 ; en zie daarbij A.R.A. 
Waterstaat 1845, Spoorwegen 17(10 No. 45. Ookmet Vissers en Sano had men hem 
indertijd al in contact gebracht; Gihoul beschikte over kapitaal. 
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gesloten gehouden? helaas! in 1813 was - zoals een pamfietschrijver het uit
drukt - weI de Prins teruggekomen, maar de Schelde was open gebleven 1). 

Inderdaad was de positie grondig veranderd; zolang in Nederland het 
nationale leven geheel naar de zee gekeerd was geweest, had niemand Zee
land kunnen beschouwen als een afgelegen gewest. Vlissingen beheerste 
de Schelde en in Middelburg kwam het vierde gedeelte der aanvoeren van 
de O.I.e. binnen, ook Zierikzee evenals aanvankelijk zelfs Veere2) was nog 
een handelsstad van betekenis. Water, zelfs moeilijk vaarwater als de zeeuwse 
stromen, bood een natuurlijke verkeersweg en de eilanden - weI verre van 
te lijden onder een gelsoleerde ligging - voelden zich door die wateren ver
bonden: onderling en met het achterland. In de franse tijd werden die ac
centen verlegd; van een zeevarend yolk moesten de Nederlanders deel wor
den van een continentale staat ; de handel, al in de achttiende eeuw over haar 
hoogtepunt heen, was te niet gegaan, de haven van Middelburg (destijds nog 
te bereiken vanuit het Veerse Gat) had men laten verzanden. Evenwel was 
het voor de landbouw een periode van vlotte afzet tegen hoge prijzen - .Na 
1813 daalde de opbrengst der landbouwproducten ; daarbij bleef de Schelde 
open ten dienste van Antwerpen, dat zich gretig ontwikkelde, terwijl de 
zeeuwse handel en scheepsbouw er niet in slaagden opnieuw van de grond 
te komen. De werkloosheid nam toe, van rijkdom was geen sprake meer; 
al waren er dan nog, met name in Middelburg "aanzienlijke handelskapita
len" aanwezig, ze functioneerden niet; van de aanvoeren der Nederlandsche 
Handelsmaatschappij werd aan Middelburg in plaats van 25% nog slechts 
5% toegewezen! 

Misschien zou het Verenigd Koninkrijk op den duur aan dit doorgangs
gebied nieuwe kansen hebben geboden. Een aanduiding daarvoor zien we in 
de plannen, die Koning Willem I tussen 1827 en 1830 door de Rijkswater
staat heeft laten uitwerken voor een kanaal dwars door Zuid Beveland onge
veer in het verlengde van dat van Gent naar Terneuzen, met gelijktijdige af
damming van de Oosterschelde. De Nederlandsche Handelsmaatschappij 
had behoefte aan de producten der vlaamse textiel-industrie en ook het 
groeiende verkeer tussen Rotterdam en Antwerpen vroeg om een betere 
vaarweg dan de zeeuwse stromen boden: de Oosterschelde was van oever 
tot oever niet meer dan een uitgestrekte kwelder 3), het Sloe was verraderlijk 

1) J. C. Van den Broecke (pseud. Zelandus) : Zeelands Vemedering, Middelburg 
1858: "Het blijkt hoe men in den Haag op de Zeeuwen neerziet". 

(Prov. Bibliotheek van Zeeland). 
2) Een beurtveer Rotterdam-Veere-Antwerpen wordt nog genoemd tijdens de 

regering van Willem I (De Nederlandsche Hermes, No. 1, 1826) .Het bedoelde kanaal 
zou voor Gent van eminent belang geweest zijn, zo als het Kanaal van Hansweert 
naar Wemeldinge dat nog heden ten dage is, getuige het aanvankelijk verzet van die 
stad tegen een Schelde-Rijn kanaal uit vrees dat, nu eenmaal tot die aanleg is beslo
ten, het oude kanaal niet zal worden verbreed naar de eisen van de duwvaart. 

(Algemeen Handelsblad 1/7/1964) 
3) In december 1825 had men in de Oosterschelde twee scheepjes aangetrofi'en, 

kleine scheepjes die de vaart door het Sloe niet hadden aangedurfd, het eene was 
aan de grand gelopen; het andere was bij tegenwind al acht dagen onderweg door 
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door zijn diepe maar smalle vaargeul bij sterk wisselende stromingen. In 
1830 zouden de plannen gereed zijn geweest, maar de scheiding tussen Noord 
en Zuid heeft de uitvoering verhinderd. 

Die afscheiding, die nog een ogenblik het luchtkasteel had voorgetoverd 
van een hernieuwde sluiting der Schelde, maakte Zeeland nu inderdaad tot 
een afgelegen gewest, dat ook in het verkleinde koninkrijk weinig meer mee
telde. De zorg van de regering bepaalde zich tot geharrewar met Belgie over 
de afwatering door Zeeuws Vlaanderen en het verplichte onderhoud der 
Schelde, (die men in Vlissingen en Middelburg waarschijnlijk liever had zien 
verzanden). Het komt ons voor dat deze stemming van malaise, dit gevoel 
van in de steek gelaten te worden, treffend aan den dag treedt waar wordt ge
zegd, dat "de drie zuidelijke provincies", door de grote riveren afgescheiden 
van de meer bevoorrechte gewesten, de handen in elkaar zullen moeten slaan 
om samen uit het moeras te geraken. Het eertijds zo fiere Zeeland wordt hier 
klakkeloos op een noemer gebracht met het vroegere generaliteitsland Bra
bant en het nieuw-samengeflanste hertogdom Limburg, nauwelijks een ne
derlandse provincie te noemen, lid nog van de Duitse Bond. En het is een 
Zeeuw die zo spreekt! 1) 

In de jaren van de status quo was men zich in Zeeland zijn gei'soleerde 
ligging pijnlijk bewust geworden, daarbij was het leven min of meer geimmo
biliseerd; pas toen de vrede ontspanning bracht, scheen het zin te hebben 
weer voor de toekomst te gaan werken. Maar er geberude niet veel; een brief
schrijver van 1843 legt de yinger op de wonde: uit Antwerpen varen tegen
woordig weer schepen de Rijn op, zou dat dan vanuit Middelburg niet kun
nen? Evengoed als uit andere nederlandse havens zouden er rederijen op 
Engeland kunnen varen, b.v. op Hull. En zouden er niet meer beurtveren kun
nen zijn naar andere provincies? Er werkten nu alleen twee diensten Middel
burg-Zuid Holland en een dienst Vlissingen-Antwerpen. Behalve dan dat er 
met provinciale subisdie een vaste verbinding tussen Vlissingen en Staats 
Vlaanderen werd onderhouden. 

De plannen Dronkers nu waren een poging om aan die economische stag
natie een einde te maken. Nog in 1839, in hetjaar zelfvan de regeling met Bel
gie, hadden de heren Dronkers en Van Sorge 2) zich tot de Koning gewend 

het Kreekerak, waar de vaargeul te smal was om behoorlijk te laveren. (Dr. F. C. 
Gerretson, De Tusschenwateren, biz. 157 vlg., nota uit 1826, toegevoegd aan No. 
118. VgI hierbij A.R.A., Waterstaat 1848, D. 197, No. 37, 2/1) 

') Beschouwingen over het doelmatige van eenen Spoorweg uit de hoofdstad 
van Zeeland door de provincien Noord Brabant en Limburg, met een kaart. door 
D. Dronkers, Middelburg 1845. 

Over de positie van Limburg zie men J. C. Boogman, Nederland en de Duitse 
Bond 1815-1851, deel I passim; en mijn opstel, Een spoorlijn voor Nederlands 
Limburg, Bijdr. v/d Geschiedenis der Nederlanden XVII, 1962/2, biz. 83-89. 

2) Dirk Dronkers, uit Zeeuws Vlaanderen afkomstig, had zich in Middelburg 
gevestigd, een zeer roerig man met grote belangstelling ook voor de publieke zaak. 
Behalve bij de aanleg van open bare werken vinden we hem ook genoemd als con
cessionaris of mede-concessionaris van verschillende stoombootdiensten: een tussen 
Vlissingen en Rotterdam, een op de Oosterschelde en van het bovengenoemde ge
subsidieerde veer tussen Vlissingen en Breskens. 
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met het voorstel om Walcheren en Zuid Beveland aan de vaste wal te ver
binden door afdamming zowel van het Sloe als van de Oosterschelde. Ze 
voegden er aan toe, dat hun voor de toekomst een spoorweg over die dam
men voor de geest stond. Deze plannen werden geseponeerd; het scheidings
verdrag legde ons de plicht op de wateren tussen Rijn en Schelde in behoorlijk 
bevaarbare staat te houden (althans niet minder bruikbaar dan ze op die tijd 
waren) daarbij werden Sloe en Oosterschelde beide genoemd, een voorstel 
tot afdamming kon dus voorlopig niet ter sprake worden gebracht. 

Bestudeert men het "Tableau der grote communicatie-wegen van het Rijk", 
dan staat daar weI als eerste in de serie noord-zuid de "maritieme weg" van 
Leer (in Oost Friesland) naar Duinkerken 1), maar over Groningen-Harlin
gen-Helder-Maassluis-Brielle-Vlissingen was het meer een idee voor een 
mogelijke reisroute dan een verbinding. Wie uit Middelburg naar de centra 
van bestuur en bedrijvigheid wilde, nam eerder route IX: van Middelburg 
naar Arnemuiden, waar men zich over het Sloe liet zetten, dan verder per 
wagen over Goes naar Ierselke, dat door een veerdienst met Stavenisse op 
Tholen was verbonden, van de stad Tholen had men dan nog slechts de 
smalle Eendracht over te steken om de brabantse wal te bereiken, waar men 
eindelijk de diligence naar Antwerpen of naar Rotterdam kon nemen. Welk 
een verbetering zou het plan van Dronkers te weeg brengen! 

In afwachting daarvan kwamen de beide Zeeuwen in 1842 met een ander 
project, nu aIleen voor een kanaal Vlissingen-Middelburg-Veere, gecombi
neerd met dichting van het Sloe. Het kanaal zou, terwijl het 't vertier in de 
walcherse steden deed herleven, aan Belgie een betere en veiliger vaarweg 
bieden naar het Veerse Gat. Het provinciaal bestuur was direct voor dit 
denkbeeld gewonnen. Ditmaal werd er een commissie van deskundigen be
noemd uit de rijkswaterstaat en van de marine (Vlissingen was oorlogshaven) 
om de plannen te onderzoeken. Begin 1845 bracht zij voorlopig rapport uit 
aan koning Willem II en weldra kwam er in Middelburg bericht, dat de rege
ring het voorstel "in gunstige overweging had genomen" 2). Maar reeds eer
der had een der ingenieurs, die met het onderzoek belast waren, Ir. Van Dig-

Van Sorge was te Middelburg werkzaam als journalist, hij was iemand met uitge
sproken sociale belangstelling. Zelf zonder enig kapitaal kan hij aan de plannen van 
Dronkers aIleen hebben meegewerkt als aan een vorm van werkverschaffing. In 
1843 heeft hij Middelburg verlaten om een betrekking bij de bedelaars-kolonies te 
Veenhuizen teaanvaarden. (inlichtingen uit de Provinciale Bibliotheek van Zeeland.) 

1) De strekking van deze weg verraadt duidelijk de aikomst der plannen uit de 
franse tijd, toen Oost Friesland met de provincie Groningen het departement van 
de Eems vormde. Hoewel onze eerste grote straatwegen door de volksmond op naam 
van Napoleon plachten te worden gesteld, was van de ontwerpen der franse regering 
in 1813 nog maar weinig tot uitvoering geraakt. De regering van Willem I heeft ze 
ongewijzigd overgenomen, naar blijkt uit det bovengenoemde "tableau". (Stuart, 
laarboeken der Nederlanden, 1816/11.) 

Over de reis van Middelburg naar Bergen op Zoom, zie M. P. De Bruin, De aan
nemer Dirk Dronkers en het drama van de Zeeuwsch-Limburgsche Spoorweg. 
(Zeeuwsch Tijdschrift XII, 1960) 

2) A.R.A., Waterstaat D 184. 
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gelen, een brochure doen verschijnen 1) waarin onder herinnering aan de af
dammingsplannen van v66r 1830, gewezen werd op de grote behoefde der 
zeeuwse eilanden aan onderlinge communicatie en verbinding met het achter
land; als daar niets aan werd gedaan, zou de provincie bij haar afgezonderde 
ligging steeds meer achterop raken. "Daarentegen, een spoorweg die de 
drie zuidelijke provincies, te weten omstreeks een kwart van ons vaderland, 
met het overige Europa zou verbinden, brengt de steden Vlissingen -be
langrijk door haar ligging onmiddellijk aan zee - en (bij een verbeterde in
richting van de haven) Middelburg, met zijn aanzienlijke kapitalen en rela
tien en schaars overtroffen inrichtingen voor den handel, ten aanzien van de 
hele wereld in de gunstigste Iigging. Ook zoude al verder voor de verschillende 
steden van Noord Brabant en Limburg een dadelijke gemeenschap worden 
geopend met een der grote haven- en handelssteden des Rijks en hierdoor 
zouden wederkerige voordelen ontstaan, die niet in die mate waren te ver
wachten door de handelsrelatien van de ene of de andere stad afzonderlijk 
met de noordelijke gewesten". De afdamming van het Sloe zou op deze weg 
een eerste doelmatige stap zijn. Aldus aangemoedigd, zoals hij zelf zegt, 
haalde Dronkers zijn oorspronkelijk plan weer te voorschijn en breidde zijn 
concessie-aanvrage uit met het verzoek een spoorweg te mogen aanleggen 
door Zeeland, Noord Brabant en Limburg tot Maastricht. 

Tegelijkertijd verscheen de boven reeds genoemde brochure van zijn hand, 
die ook aan de autoriteiten werd toegezonden. Hij wees er daarin op, dat 
reeds voor aile andere nederlandse gewesten spoorwegen werden ontwor
pen 2) en dat het mede daarom zaak was, ook in 't zuiden aan de slag te gaan. 
Hij stelde voor aileen het Sloe te dichten (volgens het reeds geaccepteerde 
plan); het Kreekerak kon open blijven, door middel van een stoompont wilde 
Dronkers zijn treinen langs de gebruikelijke reisroute schuin over de Ooster
schelde lei den van Ierseke naar het eiland Tholen en van daar naar de bra
bantse wal. Het bij de brochure afgedrukte kaartje geeft bij Tilburg een ver
deling in drieen aan, naar respectievelijk de Moerdijk, 's Hertogenbosch en 
Maastricht. Dat laatste was de hoofdlijn, daarvoor aileen werd concessie 
aangevraagd ; de twee noordelijke zijlijntjes worden in de aanvrage niet ge
noemd, zij geven blijkbaar slechts een eventuele mogelijkheid aan voor later. 
In het geschriftje wordt uiteen gezet, hoe voor de drie zuidelijke provincies, 
geen van alle welvarend, tot dan toe noch door het rijk, noch door de Neder
landsche Handelsmaatschappij ook maar iets was gedaan. De hier aange
vraagde spoorlijn beloofde als het ware een eigen zeehaven voor Noord Bra
bant met zijn industrie en voor de Iimburgse kolen- en steengroeven, verder 

1) B. P. G. Van Diggelen, ingenieur van de rijkswaterstaat. Zijn brochure laat 
de schrijver volgen door de boven-gememoreerde "brief". (Middelburg 1844) . 

• ) Gedoeld wordt op de Overijselsche Spoorweg Maatschappij, op de concessie
aanvrage Balkema voor Drente en Groningen en die van Haages en Derkinderen 
voor spoorwegen in Friesland. Vgl. hierover rnijn opstel, Handelsbetrekkingen en 
spoorwegverbindingen in het midden der negentiende eeuw. (Econom. Hist. Jaar
boek XXVI, bIz. 5-11). 
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snelle verzending ten bate van de visserij 1). Voorts zou men als de lijn Maas
tricht-Aken klaar was, verbinding hebben met het duitse spoorwegnet; hoe 
lang de Rijnspoor daar nog op zou moeten wachten, was niet te voorzien. 
Aansluiting op buitenlandse lijnen lag n.l. in de bedoeiing, alleen die op Ant
werpen moest zo lang mogelijk worden vermeden. Hier zette de middelburgse 
aannemer zich dus schrap tegen plannen, die al sinds zo vele jaren in besprek 
waren. 

Het is meer dan waarschijnlijk, dat Dronkers tot het doen van dit voorstel 
niet alleen is aangemoedigd door Ir. Van Diggelen maar ook van engelse 
zijde; misschien bij gelegenheid dat hij in Londen - zoals destijds iedere on
dernemer deed - kapitaal trachtte te vinden voor zijn waterstaatswerken. 
De samenwerking met engelse "kapitalisten" van 't begin af blijkt overduide
lijk ook hier uit, dat hij rekende met een geregelde stoombootdienst naar 
Vlissingen in aansluiting op zijn spoorlijn; zo zou via Maastricht reisgelegen
heid ontstaan van Londen naar Keulen en later waarschijnlijk ook naar Luik. 
Bij een "liberaal steisel van doorvoer en voor personen en voor goederen, 
waarbij alle visitatien kunnen vermeden worden" zou Middelburg als over
slaghaven makkelijk de voorkeur krijgen boven Antwerpen. 

In de zomer van hetzelfde jaar 1845 kwam Dronkers nieuws ter ore, dat 
hem aanleiding gaf zijn plannen te modificeren. Verontrustend was het be
richt, dat er in Antwerpen werk werd gemaakt van een spoorweg door de 
Kempen en via Roermond naar Dusseldorf (lees Neusz aan de linker Rijn
oever). Dit zou een zware concurrentie betekenen voor de door hem ontwor
pen lijn; ook de Rhijnspoorweg-maatschappij was voor zulk een mededinging 
zeer beducht 2). Maar tegelijkertijd werden er in Duitsland plannen geventi
leerd voor spoorwegen door het noordelijk Rijnland. Hun constructie zou 
hem weer nieuwe kansen bieden, daarop aansluitende zou hij ook toegang 
krijgen tot de industriestreek rond Dusseldorf: Crefeld, het Ruhrbekken en 
het Bergerland. - De rijnlanders waren daarop zeer gesteld; in een brochure, 
die ook in engelse vertaling werd verspreid, werd voorzegd dat deze lijn "eine 
grosze Wohltat" zou blijken voor de omgeving van Dusseldorf en zelfs voor 
Keulen, en werd Dronkers opgewekt om zich met een gedrukt prospectus 
ook tot het duitse publiek te richten. 

Aldus geanirneerd 3), kwam hij dan ook al in juli met een aanvullende 

1) Belgie bemoeilijkte de invoer van vis door hoge invoerrechten en contingen
tering (zie beneden bIz. xx); een mogelijkheid tot snelle verzending naar verder af
geIegen streken zou daarom welkom zijn. 

2) Verg. mijn opstel, De corridor door Limburg. (Bijdragen voor de ge
schiedenis der Nederlanden XIX, 1964-'65, bIz. 217-225) 

8) A.R.A. Binnenlandse Zaken, Waterstaat 1846 D. 197, Bijlage A 1846/4991 bis 
(31/12). 
De duitse spoorwegcomite's in dit deel van het RijnIand wachtten op hun plannen 
nog de goedkeuring uit Berlijn en hoopten die bespoedigd te zien door pressie van 
nederlandse zijde. Een zekere Claessen te Keulen stelde zich om die te verkrijgen in 
verbinding met Dronkers en Van Sorge, in de hoop dat die druk op hun eigen regering 
zouden kunnen uitoefenen. Hij stond een lijn voor van VenIo over Crefeld naar 
Keulen waar, zoals hij aanvoert, de hele duitse handel in koloniale waren was ge
concentreerd. Dit zou slechts hebben betekend, dat het traject Roermond-Maas-
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concessie-aanvrage; van Roermond of eventueel van Venlo verzocht Dron
kers een zijtak te mogen bouwen direct naar de duitse grens; hij had de ver
zekering, dat de rijnlandse spoorweg-maatschappij dan aan de overkant weI 
voor aansluiting zou zorgen. Zijn engelse geldschieters waren klaarblijkelijk 
al niet rninder begerig naar deze verbinding, want enige maanden later hebben 
ze de nederlandse regering £ 40.000 aangeboden voor de militaire verster
kingen die een brug over de Maas nodig zou maken. 

De plannen voor de zeeuws-limburgse spoorweg vonden in de drie be
trokken provincies veel sympathie. Middelburg zag wederopleving van de 
handel in het verschiet, Gedeputeerden van Zeeland hoopten dat de aanleg 
de heersende werkeloosheid zou lenigen, de staatsraad gouverneur, Jhr Van 
Vredenburgh steunde Dronkers dan ook krachtig bij zijn collega's. Limburg, 
waar de "groote rijksweg" noord-zuid door de provincie, tussen Venlo en 
Beek nog slechts een "veeltijds onbegaanbare aardenbaan" was, verwachtte 
uit zijn isolement verlost te worden, Venlo en Roermond betwistten elkaar 
reeds de te verwachten spoorbrug. De brabantse steden met hun industrie, 
zelfs Tilburg, waren tot dan toe van goede verkeerswegen verstoken; in hun 
situatie bood het plan Dronkers eindelijk uitkomst. Volgens zeggen was het 
enthousiasme in die streken z6 groot, dat gronden voor de spoorweg gratis 
werden aangeboden 1). Alleen de stad 's Hertogenbosch en het provinciaal 
bestuur reageerden koel; in deze kringen was men van gevoelen, dat de hoofd
stad der provincie tevens centrum behoorde te zijn van handel en verkeer, en 
met die eis was het plan Dronkers niet in overeenstemming. Het boven reeds 
genoemde rijkswegenplan stelde in dat opzicht meer in het vooruitzicht: een 
straatweg Utrecht-'s Bosch als onderdeel van de "grote rijksweg VIII", 
Amsterdam-Brussel-Parijs, en de "grote route IX", van Tholen via Breda en 
's Hertogenbosch naar Grave zouden met de reeds bestaande straatweg naar 
Luik de stad tot een knooppunt maken. 

Maar ook hier was het meeste nog toekomstmuziek. Wat de noord-zuid 
verbinding betreft - we hebben haar in verband met de plannen van Vissers 
en Sano boven reeds genoemd - zij was in 1845 van de voltooiing nog ver 
verwijderd; uit een stuk van 1850 blijkt, dat men toen, vijf jaar later, nog 
bezig was aan de verharding van het eerste stuk, tussen Utrecht en Vianen. 
Met de bestrating van de oost-west verbinding was in de buurt van Bergen 
op Zoom reeds v66r 1830 een begin gemaakt, maar na de scheiding was dat 
werk blijven liggen, daar immers het materiaal (boven de rivieren klinkers, 
maar in Brabant keien) uit Belgie zou hebben moeten komen 2). In het napo-

tricht werd vervangen door een spoorlijn over duits gebied; de nederlandse instan
ties voelden dan ook meer voor samenwerking met spoorwegen, die direct op Dus
seldorf of Ruhrort zouden aanlopen. N.B. een brug over de Rijn was er nog op geen 
van deze drie plaatsen. 

1) Adressen van verschillende steden in A.R.A., Waterstaat 1845, Spoorwegen 
22/11/1845 No. 140; vgl. ook R. A. Limburg, 24/5/1845 No. 17, 1/8/45 No.6 en het 
schrijven van de Staatsraad-Gouvemeur 11/8 No. 49. 

2) R.A. Noord Brabant, Provinciale Verslagen. 
Wat betreft de moeilijkheid met de invoer van keien, de onmisbaarheid van dit 

materiaal had ook bij de aanleg van de straatweg naar Eindhoven herhaaldelijk 
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leontische schema moet deze weg, die zich in Breda vertakte naar Antwerpen, 
van groot belang geweest zijn als onderdeel van de verbinding tussen noord
west Frankrijk en het koninkrijk Westfalen. Ben dergelijk belang hechtten 
de spoorweg-ondernemers van de negentiende eeuw aan de lijn 's Hertogen
bosch-Grave (Nijmegen-Arnhem). We zien hoe, zo dikwijls er sprake kwam 
van een spoorlijn die uit het zuid-westen den Bosch zou naderen, zich ook 
voor dat oostelijker traject gegadigden meldden. Zij beschouwden het dan 
als een onderdeel van de verbinding Antwerpen-Rheine. (plannen voor een 
lijn door Twente waren altijd wei in de maak.) Maar hier kwam naar de toen
malige denkwijze het belang van de spoorweg-ondernemers in conflict met 
dat van de nederlandse handel. Achtte aanvankelijk de regering een aanslui
ting tussen de "zuiderlijnen" en die (ontworpen) door noord-oost Nederland 
weI wenselijk, Rotterdam en Dordt verzetten 2"ich weldra uit aIle macht tegen 
deze verbinding, die bestemd scheen om aan Antwerpen over nederlands ge
bied toegang te verschaffen naar noord-west Duitsland. Toch was het een 
aangewezen weg 1); hoezeer de hoUandse koopsteden zich ook verzetten 
tegen een spoorwegverbinding 's Hertogenbosch-Arnhem, "tegenhouden zul
len ze het niet", aldus in 1859 Ir. Fijnje 2). Dat de lijn regionaal belang zou 
krijgen, was destijds niet te verwachten; toen in 1852 het beurtveer's Bosch
Nijmegen kwam te vaceren, meldde zich daarvoor geen enkele gegadigde. 

Terugkomendop de aanspraken van de hoofdstad der provincie, vagevoor-

stagnatie te weeg gebracht. Zie, Dr. F. E. M. Vercauteren, De aanleg van de straat
weg 's Hertogenbosch-Best, 1740-1745 (1956). 

1) Zie Handelingen Staten GeneraaI1858-59, Voorlopig verslag op een wetsont
werp ter bekrachtiging van enige artikelen der verleende concessie voor den N oorder 
Spoorweg. - Hierbij werden ook de zuiderspoorwegen ter sprake gebracht. "Som
migen" achtten die bedenkelijk: "aan den Antwerpschen handel zoude daardoor 
een gelegenheid te meer worden verschaft om over ons grondgebied goederen naar 
den Rijn en zelfs naar Rheine te vervoeren". 

Hoe zeer deze verbinding aan de geografisch-economische gesteldheden beant
woordt, blijkt treffend als men in het Algemeen Handelsblad van 21 januari 1964, 
dus meer dan een eeuw later, leest: "De weg den Bosch-Nijmegen heeft intematio
nale betekenis voor het verkeer tussen Belgie en noord- west- Frankrijk enerzijds, 
noord-oostelijk Nederland en Duitsland anderzijds. Straks komt er nog de aanslui
ting op een duitse snelweg op de linker Rijnoever bij." - Het zal blijken dat in het 
midden der negentiende eeuw zelfs ook die aansluiting op de linker Rijnover reeds 
meesprak . 

• ) J. G. W. Fijnje, ingenieur van de Rijkswaterstaat. In 1853 kreeg hij verlof uit 
's lands dienst om op te kunnen treden als hoofdingenieur bij de constructie van de 
lijn Antwerpen-Moerdijk. Later verleende hij zijn medewerking aan de plannen van 
het Dordtse spoorwegcomite (zie beneden, hoofdstuk 3) en nadat hij hier moeilijk
heden had gekregen zien we hem optreden als adviseur van U. Suermondt, toen die 
zich tussen 1857 en 1860 inspande om de plannen Dronkers eindelijk te realiseren. 
Ook al eerder zou hij met opmetingen voor Vlissingen-Venlo belast zijn geweest, 
toen die ondememing in handen was van de Banque Generale Suisse. (Nieuw Ned. 
Biografisch Woordenboek, deel I p. 911.) 

Van zijn hand verschenen in 1858 en 1859 twee lijvige "Bijdragen" betreffende de 
aanhangige spoorwegplannen en de belangen, die ze zouden dienen. Hij toont zich 
daarin als goed thuis in de materie, maar, in overeenstemming met zijn wisselende 
positie, niet altijd standvastig in zijn opinies. De aangehaalde uitlating in, Bijdrage 
1859, biz. 227. 
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uitzichten ontbraken niet, maar de werkelijkheid van 1845 leek met die pre
tentie toch weI in strijd. Vanuit Holland was de stad te water bereikbaar, of
schoon niet zonder moeite van wege de zandplaat, die telkens weer opoieuw 
werd opgekruid ter plaatse waar de Dieze in de Maas valt. In zuid-oostelijke 
richting liep dan de Zuid Willemsvaart, naar de maatstaven van die tijd vrij 
druk bevaren: er was een geregelde dienst met "volksschuiten" op Maas
tricht en we vernemen, dat.in 1855 ruim 4000 schepen te 's Hertogenbosch 
het kanaal zijn binnen gevaren 1). lets westelijker liep in ongeveer dezelfde 
richting de straatweg over Eindhoven naar Luik; het verkeer schijnt er oiet 
druk te zijn geweest en openbare vervoermiddelen trof men op deze weg niet 
aan. WeI werden in het gunstige seizoen over onverharde wegen diligence
diensten onderhouden op Nijmegen (over het beurtveer werd boven al ge
sproken) en op Tilburg en verder werd de stad vanuit Breda bereikt door de 
dienst van Van Gend en Loos. In 't westen der provincie had n.l. deze firma 
een betrekkelijk dicht net van diligence- en vrachtwagendiensten in bedrijf: 
Utrecht-Gorcum-Breda; Breda-Bergen op Zoom; Rotterdam-Bergen op 
Zoom-Antwerpen; Breda-Antwerpen; Breda-Moerdijk; Breda-Tilburg ; 
Breda-'s Hertogenbosch. 

Gezien de centrum-positie die Breda reeds had valt het te begrijpen dat 
men in den Bosch op de plannen Dronkers maar koel reageerde; zijn lijn zou 
de hoofdstad op aanzienlijke afstand voorbijgaan en men zag het gevaar 
opdoemen tussen deze lijn ten zuiden en de Rijnspoor ten noorden als op 
een eiland te blijven liggen. Het provinciaal bestuur en de Kamer van koop
handel droegen bovendien kennis van andere plannen (hoe vaag en onrijp 
die merendeels waren, beseften ze blijkbaar niet), waarbij spoorwegen uit 
verschillende richtingen direct op de stad zouden aanlopen: aftakkende van 
de Rijnspoor bij Utrecht dwars door de Betuwe en de Bommelerwaard 2); 
van Nijmegen langs Grave uit het oosten; en door de Langstraat uit het 
westen. Geen wonder dat men daar meer in zag! De correspondentie over 
deze plannen met andere daarbij betrokken steden vult het archief van de 
Kamer van koophandel uit deze jaren. Men sprak van een belofte des Ko
nings: geen spoorlijn door Noord Brabant, die den Bosch oiet zou aandoen; 
en hoopte dan ook dat bij het verlenen van de concessie door de regering 
verandering van tracee zou worden bedongen. 

Intussen werd ze op 28 augustus "voorlopig" verleend. Zij omvatte de 

1) Memorie van I. J. Bredius, begeleidende zijn concessie-aanvrage voor een 
spoorweg Dordt-Tilburg-Eindhoven-Maastricht. AR.A. Waterstaat 1855, D. 58. 

2) De bovengenoemde rijksweg van Utrecht over Kuilenborg en Zalt Bommel 
naar 's Hertogenbosch, een "militaire weg" die de zuidelijke provincies met het 
hart van Nederland moest verbinden, was tot nog toe bij de Waal blijven steken. 
Begin 1846 vroeg nu Mr. W. F. C. van Lidt de Jeude te Tiel concessie voor de aanleg 
van een spoorlijn langs dit trace. Hij meende dat deze (met een zijlijn naar Tiel) beter 
zou voldoen dan de spoorlijn eerder voorgesteld door M. J. Versteegh c.s. (allen 
grondeigenaars in die streek) langs Wijk bij Duurstede en over Tiel zelf naar het 
zuiden. Als strekking van deze plannen, die natuurlijk in de eerste plaats geweste
lijke belangen moesten dienen, wordt opgegeven: vereniging van de zeeuws-limburg
se met de rijnspoor. AR.A Waterstaat D. 184, 18/11/45 No. 31; 2/1/46 No. 62, 
7/1/46 No. 114. 
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haven- en kanaalwerken op Walcheren, die nog mede op naam van Van 
Sorge stonden, de afdamming van het Sloe en een spoorlijn van Middelburg 
(met een embranchement naar Vlissingen) 1) over Bergen op Zoom-Breda
Tilburg-Eindhoven naar Roermond en vandaar langs de rechter Maasover 
naar Maastricht. Voor Roermond-Gladbach (of Venlo-Viersen) werd aan 
Dronkers later optie verleend. Van de richting over Tholen en het passeren 
der Oosterschelde per stoom pont wordt niet meer gerept - het leek deregering 
juister over de slikken van het Kreekerak van weerszijden dammen aan te 
leggen en die ter hoogte van de vaargeul over een breedte van M. 600 door een 
brug te verbinden. Te verwachten viel dat de getijdestroom in die smalle 
door gang samengeperst, de vaargeul beter op diepte zou houden en de brug 
zou dan ter wille van de scheepvaart een beweeglijk vak moeten hebben. Zo 
meende Nederland aan zijn tractaatsverplichting tegenover Belgie ruim
schoots te voldoen. 

Toen de heer Dronkers op 12 november 1845 met de verworven concessie 
uit den Haag thuis kwam, was men in Middelburg al op de hoogte; hij werd 
er met een grootscheepse huldiging ingehaald, de burgerij begroette hem als 
de weldoener, ja - de redder van stad en gewest 2). 

Dat hij nog slechts een voorlopige concessie had gekregen, was de gewone 
gang van zaken. Zij gold als een toezegging van de regering en verleende 
als zodanig de aspirant een status om op de internationale geldmarkt te on
derhandelen, zij animeerde hem om zijn plannen nader uit te werken en de 
daartoe onvermijdelijke kosten voor te schieten, zij verschafte hem via de 
Commissaris des Konings (in 1845 nog Staatsraad Gouverneur) toegang tot 
particulier terrein voor zijn opmetingen, zij opende een periode van onder
handelingen met de betrokken departementen van bestuur betreffende de 
over en weer te stellen voorwaarden. - Hier lagen in dit geval nog verschil
lende moeilijkheden. In de eerste plaats met het departement van defensie; 
de dam door het Kreekerak zou - evenals natuurlijk de ingang van het ka
naal bij Vlissingen - haar verdedigingswerken vergen, die ten laste van de 
ondernemer behoorden te komen 3). Doch daarrnee was de kous niet af. Het 

1) Zo werd het gesteld, blijkbaar om de gevoeligheid van Middelburg te ontzien. 
De ligging van Vlissingen was uitzonderlijk gunstig en de afgunst liet zich gedurig 
horen. Middelburg, later ook Rotterdam en Dordrecht herhaalden uit den treure, 
dat Vlissingen nooit een koopstad was geweest en er de outillage ook niet voor had. 

Wat de passage der beide zeegaten betreft, een brug over het Sloe met zijn grote 
diepte en wisselende stromingen werd als al te moeilijk en kostbaar afgewezen. De 
oude rede van Rammekens was door afslag en aanslibbing toch al niet meer te ge
bruiken, zodat Vlissingen er als marinebasis ten gevolge van de afdamming zeker 
niet op achteruit zou gaan. De Oosterschelde daarentegen zou beter bevaarbaar 
worden. (aid us Ir. Caland aan de minister van Binnenlandse Zaken, Tusschenwate
ren No. 21, 8/Lo/1846, biz. 19.) 

2) Ned. Stoompost 1846, biz. 51. De andere eilanden behalve Walcheren en Zuid 
Beveland telden blijkbaar weinig mee. 

S) Dronkers vond die eisen: een half millioen te besteden bij Vlissingen en nog 
een millioen in Noord Brabant, wei zwaar en protesteerde dat het "wei een heel 
nieuw beginsel in onze staathuishoudkunde" zou zijn "als men handel en nijverheid 
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wantrouwen tegen de zuiderburen, Belgie en Frankrijk, was nog levendig en 
bij Defensie bestond een plan om ten zuiden van de Maas van Geertruiden
berg naar Grave een inundatiekanaal aan te leggen, echter .. . de financiele 
middelen ontbraken. Zou het niet mogelijk zijn de aanvrage van Dronkers 
daaraan dienstbaar te maken? De gedachte was niet nieuw, ook reeds de aan
vrage van Vissers en Sano in 1842 was mede dlilirop gestrand, dat de onder
nemers hadden geweigerd hun lijn door het moerassige gebied van de Lang
straat te voeren. Diezelfde eis stelde men nu ook aan Dronkers en, wanneer 
hij dan van's Hertogenbosch zich richtte op Grave, zou zijn spoordijk over 
de hele lengte tevens kunnen dienen als noordelijke dijk van het inundatie
kanaaI 1). Van Breda over zandgrond rechtdoor naar het oosten, of via Steen
bergen door het noorden der provincie naar Grave en z6 naar Maastricht
het was geen klein verschil! en Dronkers schreef dan ook dat, als hij gedwon
gen werd een z6 kostbare omweg te maken, er niet veel geld over zou blijven 
voor de forten aan het Kreekerak. Daar kwam bij dat zijn geldgevers de 
zeeuws-limburgse spoorweg nu eenmaal zagen als bestemd voor het transito
vervoer van Engeland op Duitsland; hij durfde hun blijkbaar het tracee door 
de Langstraat niet voor te leggen maar, vindingrijk als hij was, zag hij kans 
zich te verstaan met enkele "gegoede personen" uit Heusden en uit den Bosch 
zelf, tot aanleg van een zijlijn Sleeuwijk-Heusden-'s Hertogenbosch en daar
voor vroeg hij afzonderlijk concessie aan. - In verbinding gebracht met zijn 
hoofdlijn bij Tilburg zou dit lijntje zelfs van belang kunnen zijn voor de han
del van Rotterdam op Keulen, zo voegt hij er min ofmeer ironisch aan toe 2). 
De opmerking bewijst, dat Dronkers reeds in dit stadium wist van welke zijde 
hij tegenwerking had te wachten. 

In de hoofdstad der provincie was men met die eventuele aansluiting bij 
Tilburg echter allerminst voldaan. Een gelukkige oplossing scheen bij deze 

de middelen om zicht te ontwikkelen aIleen zou toestaan onder voorwaarde van 
zichzelve met de kosten te belasten voor bunne bescherming of verdediging, of die 
welke voor de staat daarbij ontstaan" ... men lOU de zeehandel weI kunnen belasten 
met de kosten der oorlogsmarine ... Zo heel nieuw was dat beginsel te onzent nu 
ook weer niet; men denke aan de vroegere convooien en licenten, die geheven werden 
ten bate van de admiraliteiten. 

1) Het ingediende plan van Vissers en Sano was afgewezen, maar men had hun "vrij 
gelaten een tracee binnen de lijn van inundatie aan te vragen" Zie over deze kwestie 
Provo Archlef voor Noord Brabant 9/4/1844 No.1 en het Provinciaal Verslag over 
1844; verder A.R.A. Waterstaat 1845, Spoorwegen en 1846 D. 197. 

2) De concessie-aanvrage voor het lijntje naar Sleeuwijk werd ten slotte afgewezen 
omdat Rijkswaterstaat de "grondslag" d.w.z. de aard van het terrein totaal onge
schikt achtte. En dit was nu het lijntje waar Defensie zo op had aangedrongen! Een 
merkwaardig voorbeeld van het gebrek aan contact tussen de verschillende depar
tementen. 

De zijlijn naar de Moerdijk, die voor de handel inderdaad nuttig kon zijn geweest, 
had Dronkers "om der kosten wille" uit zijn aanvrage weggelaten. De Kamer van 
koophandel voor Rotterdam had reeds tegen zijn plannen bezwaar gemaakt door 
de vrees uit te spreken, dat die belemrnering zouden te weeg brengen voor de scheep
vaart op Belgie en Zeeuws Vlaanderen. (A.R.A., Waterstaat 1846, D. 197, daarin 
speciaal het stuk, 31/12/45 No. 60.) 
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stand van zaken te worden geboden door een aanvrage uit Nijmegen 1). 
Daar had zich een spoorwegcomite gevormd, dat op naam van J. van der 
Heijden een verzoek indiende om, wanneer er een spoorlijn uit Noord Bra
bant op den Bosch zou komen te lopen, daarmee verbinding te mogen maken 
door middel van een lijn, voorlopig tot Grave, in de toekomst te verlengen 
tot Nijmegen zelf of misschien tot Arnhem. Uiteraard zou voor die voltooiing 
eerst het probleem van de overbrugging der grote rivieren moeten zijn op
gelost 2). Over het beJang van deze lijn voor het transitovervoer spraken we 
reeds, zonder haar was een spoorweg door Noord Brabant in buitenlandse 
ogen niet compleet. Haar promotors zijn dan ook niet alleen in Nijmegen te 
zoeken, doch zeker evenzeer in het Rijnland en vooral in Londen en Antwer
pen. Immers - volgens officiele cijfers beliep de uitvoer uit Groot Brittan
nie naar het noorden van Europa jaarlijks ruim f 129 min 3). Men meende 
op het leeuwendeel van dit transport te mogen rekenen (voor de toekomst, 
als de bruggen er zouden zijn). En dan zou daar nog bijkomen de uitvoer uit 
het Rijnland. Met de spoorwegcomite's van die streek stond men in geregeld 
contact; daa,r stelde men zelfs in 1855 het entameren van de lijn Crefeld-Cleef
Nijmegen afhankelijk van de uitvoering van Nijmegen-'s Bosch. Omgekeerd 
waarschuwde het volgend jaar het nijmeegse comite dat, mocht de lijn uit 
Cleef er niet komen, wei niemand de verbinding over Grave naar den Bosch 
zou durven aanvatten. 

Zo bood de samenwerking met Van der Heijden aan Dronkers een heel 
nieuw perspectief; over den Bosch te gaan betekende geen nutteloze omweg 
meer maar werd daarentegen van essentieel belang en zo werden ten slotte 

1) J. van der Heijden (of van der Heide) lid van de kamer van koophandel en fa
brieken, C. C. Haverkamp, eerste secretaris der stad Nijmegen, lid van Provinciale 
Staten van Gelderland, R. G. Graadt van Roggen, voorzitter van de K.v.K., en 
G. C. Rombouts, oud-voorzitter van die Kamer, hadden zich daartoe geassocieerd 
met twee aannemers van elders, die zich reeds eerder, althans op papier, met spoor
wegplannen hadden bezig gehouden. 

De aanvrage "voorloopig tot Grave" moet verklaard worden uit het feit dat in 
1845 Rijkswaterstaat nog op het standpunt stond, dat gezien het gevaar voor dijk
breuk en overstroming, bruggenbouw niet kon worden toegestaan als belemmerend 
voor de afloop van het water. Nadat in 1853 een studiecommissie als haar bevinding 
uitsprak, dat deze bezwaren schromelijk werden overdreven en dat bruggen met 
peilers gerust konden worden gebouwd, mits men daar geschikte punten voor koos, 
bleef de moeilijkheid van de exorbitante kosten. Tot meer en meer de overtuiging 
veld won, dat de regering, als zij de spoorwegbouw wilde aanmoedigen, dergelijke 
kunstwerken voor haar rekening behoorde te nemen. 

2) Was dit gebeurd dan konden ook de verlangens aan de orde worden gesteld, 
die reeds in 't begin van 1844 in het Handelsblad waren getiit, toen de redactie (num
mer van 22/3) er voor pleitte de Rijnspoor niet over Wezel en Duisburg te voeren, 
maar liever door het eigenlijke Rijnland over Nijmegen-Crefeld-Neuss naar Keulen 
zelf. 

8) Dit cijfer is ontleend aan het beneden, biz. 19, te noemen rapport van Ir. Ren
nie. Verrassend is wat hij ter adstructie aanvoert: Frankrijk, Belgie, Engeland, Hoi
land, Pruisen en Rusland, "all the great lines uniting the capitals of these kingdoms, 
converge towards Bois Ie Due, which is the grand focus of the Middelburg railway." 
Bovendien wordt het verderop genoemd: "the central point of all the Dutch canals." 
Aardsrijkskunde is nooit het sterkste punt der Engelsen geweest! 

ECON,-HIsT. JAARBOEK xxx 2 
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de betrokken partijen het eens ; op 11/3/46 werd eoneessie verleend aan 
Dronkers voor een spoorlijn Vlissingen-Bergen op Zoom-Tilburg-'s Herto
genboseh-Helmond-Venlo-Maastrieht, met optie voor een embranehement 
Venio-duitse grens (dan weI Roermond-grens) en een maand later aan 1. 
Van der Heijden e.s. voor Arnhem-Nijmegen-Grave-Veehel, vanwaar zij 
verder gebruik zouden mogen maken van het spoor der zeeuws-limburgse 
tot's Hertogenboseh. Dronkers had er op gestaan, dat de waterstaatswerken 
op Waleheren een onderneming met de spoorlijn zouden vormen (Van Sorge 
had zieh geheel teruggetrokken, woonde ook niet meer in Zeeland) de twee 
waren immers van elkaar aihankelijk, zonder kanaal geen dam door het Sloe, 
zonder dam geen spoorlijn. De gestelde termijnen waren daarmee in overeen
stemming : in 1849 moest eerst het kanaal worden opgeleverd, in 1850 de 
dam, terwijl in 1851 de hele spoorweg bedrijfsklaar zou moeten zijn. Tijdens 
de periode van aanbouw zouden korte trajecten na inspectie reeds in exploi
tatie mogen worden gebraeht. Zou de passage van de Oostersehelde tevens 
gesehikt worden gemaakt voor gewoon vervoer, dan zou de maatsehappij 
daarvan tol mogen heffen; daar tegenover wees het Departement op de mo
gelijkheid dat men vreemde sehepen bij de vaart door het kanaal van Walehe
ren vrij zou rnoeten steilen van de normale brug- en sluisgelden. Volgens de 
letter van het traetaat was Belgie gereehtigd dat te eisen, maar men had ver
meden het in de eoncessie-voorwaarden te stipuleren "om geen slapende hon
den wakker te maken". 

Defensie had dus Dronkers ten slotte van de omweg over Geertruidenberg 
vrij gesteld, maar om dat te bereiken had hij zwaar gesehut in stelling moeten 
brengen. Wij troffen n.l. van zijn hand nog een eoneessie-aanvrage aan en 
weI voor een verbinding Woensdrecht (dus dadelijk nadat de spoor het 
Kreekerak zou zijn overgestoken) - Ossendrecht - belgisehe grens; aan 
de overzijde door de belgisehe staatsspoor voort te zetten naar Antwerpen. 
Dit zou - zo sehrijft hij zelf - Vlissingen tot een voorhaven van Antwerpen 
maken. Dit voorstel deed Dronkers! die bij zijn aanvrage voor de hoofdlijn 
juist had gewaarsehuwd, dat aansluiting op die stad zo lang mogelijk moest 
worden vermeden. Maar, voegt hij er aan toe, wordt de eoneessie over Breda 
toegestaan, dan is deze tweede aanvrage als niet gedaan te besehouwen. De 
minister van defensie heeft blijkbaar toegegeven aan de pressie van zijn eol
lega van binnenlandse zaken; maar zonder kleerseheuren was Dronkers er 
niet af gekomen. Men erkende weI van de aanleg over Breda voor 's lands 
verdediging geen nadeel te vrezen, maar nu de werken in de Langstraat aeh
terwege zouden blijven, meende Defensie dat de onderneming niettemin een 
deel kon betalen van wat die omweg haar zou hebben gekost. De Koning, 
als boven vermeld, was aileen dan bereid een spoorweg-eoneessie te geven, 
wanneer haar uitvoering aan de landsverdediging ten goede zou kornen. Van 
der Kun waarsehuwde evenwel, dat ook de sehijn moest worden vermeden, 
als zou de nederlandse regering dergelijke eoneessies voor geld verkopen 1). 

1) Ten slotte werd in het K.B. dat de concessie verleende gestipuleerd, dat over 
de ten behoeve van Defensie bedongen gelden slechts bij nader uit te vaardigen wet 
zou kunnen worden beschikt. Van dit K.B. dacht men n.b. Dronkers slechts een 
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Beide concessionarissen togen onmiddellijk aan het werk. In de zomer 
van 1846 werden zowel voor Dronkers als voor Van der Heijden opmetingen 
gedaan in Noord Brabant 1) bij die in Zeeland namen de engelse belangheb
benden mede de leiding. Dronkers had aan de plannen al vrij wat ten koste 
gelegd; de verkregen concessie droeg hij al20 Mei over aan een Engelsman, 
een zekere d'Harcourt, die zijn sporen had verdiend in Belgie en ook nu voor 
de oprichting van een "Railway Company" en voor de daartoe nodige pu
bliciteit zou zorgen. Het grondwerk behield Dronkers zichzelf ter uitvoering 
voor. 

De opmetingen en andere voorbereidende werkzaamheden nam d'Har
court nu verder voor zijn rekening. Hij zond daarvoor een engels ingenieur, 
Mr. Rennie, die met de nederlandse ingenieur Themrnen samen de situatie 
in Zeeland moest opnemen. Ben rapport van hun bevindingen "met bijge
voegde statistieken en tabeIlen, het belang der onderneming aantonende" 
werd reeds in de zomer "op last van Hare Britsche Majesteit de beide Parle
mentshuizen aangeboden". Onder de titel, Beschouwingen van den Zeeuwsch
Duitschen Spoorweg (let well niet meer de zeeuws-limburgse) deed Dronkers 
daarvan een nederlandse bewerking verschijnen, die ook hier te lande op 
ruime schaal werd verspreid. Aan Middelburg spiegelt hij daarin een toe
komstbeeld voor, waarin de haven van die stad jaarlijks 1200 schepen zou 
ontvangen - nu was dat getal tot 67 gedaald. Velen vrezen, zo voegt hij er 
aan toe, dat Amsterdam en Rotterdam door de zeeuwse havens zullen lijden 
- in tegendeell de onderneming zal bevruchtend werken voor het hele land. 
In dit opzicht mag men Middelburg vergelijken met de zeehaven Liverpool, 
die in enkele decennien enorm is opgekomen, zonder aan andere britse ha
vens verkeer te onttrekken. 

d'Harcourts financiele relaties kwamen in december met een uitvoerig 
prospectus te Londen aan de beurs 2). Vit de daarin gegeven voorstelling 
blijkt, dat de Engelsen rekenden op een geregelde stoomboot verbinding van 
Blackwall met Vlissingen. Ze waren zeer enthousiast: welk een haven! ijsvrij 
ook in de strengste winters, een veilige rede, diep vaarwater tot vlak aan de 
kust! Als een spoor die met het achterland zou verbinden, konden bij vlotte 
behandeling, goederen in Vlissingen gelost, aan de Rijn zijn 3), eerder nog dan 
het schip in de meeste gevallen te Antwerpen zou hebben kunnen binnenIo
pen. Deze spoor zou een snelle en veilige route verschaffen (buiten Belgie en 
Frankrijk om) aan de engelse doorvoer naar noord- en midden Duitsland, 

"extract" te geven, zodat hij niet zou weten dat de bestemming van zijn defensie
bijdrage nog volstrekt niet vast stond. Zie ter zake A.R.A., Binnenlandse Zaken, 
Waterstaat, D. 197 over 1846 en vgl. Provo ArchiefNoord Brabant 16/3/1846 No. 24. 

1) Provo Archief N. Brabant, 16/7/46 No. 19 en 10/9/46 No. 17. 
In N. Brabant werkte voor Dronkers het ingenieursbureau Derkinderen. 
2) F. C. Gerretson, Tusschenwateren bIz. 28 No. 24: Prospectus van Burgess. 

Deze bronnenuitgave zal bij het vervo]g nog herhaaldelijk zijn te citeren. 
3) Op te merken valt, dat nog slechts gesproken wordt van Vlissingen-Venlo als 

gericht op Duisburg en Ruhrort. Daar zou men niet aileen de Rijn, maar ook de be
Iangrijke K6ln-Mindener Eisenbahn treffen. De Iijn naar Maastricht interesseerde 
de Engeisen blijkbaar helemaal niet. 
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maar evenzeer aan de engels-indische landmali over Triest. Dat ook juist 
die mail buiten Belgie en Frankrijk om zou gaan, werd van belang geacht; 
de route door die landen was nooit "safe, short and easy and in the event of 
commotions 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 ... " 1). 
Als klap op de vuurpijl wordt dan nog gerept van de landaanwas, die als ge
volg van de afdammingen te wachten zou zijn; de waarde daarvan zou wel
licht op zichzelf voldoende blijken om de kosten van de aanleg te delgen. 

Het kostte weinig moeite aan de Ion dense beurs op dit prospectus geld
gevers te vinden, maar - ze hadden nog wei enkele wensen. Ten eerste vroe
gen ze de spoorwijdte te mogen aanhouden, die in de aangrenzende landen 
gebruikelijk was. Ten tweede wilden ze de eventuele beslissing om de voor
geschreven tarieven te verlagen, als de technische vooruitgang dat zou toe
staan, in eigen hand hebben. Ten derde verzochten zij, dat na indijking der 
te verwachten aan- en opwassen de nieuwe polders hun niet in erfpacht zou
den worden gelaten maar in voile eigendom. Ten slotte vroegen zij de zeker
heid, dat de plannen van Ir, Rennie, nadat ze eenmaal waren goedgekeurd, 
als definitief zouden gelden, zodat niet nu 't ene departement, dan 't andere 
nog weer wijzigingen zou kunnen verlangen. 

Wat de aanwassen betreft achtte van der Kun het verzoek aileszins billijk; 
de zeeuws-limburgse spoorwegmaatschappij had in 't belang van de staat 
zulke zware verplichtingen op zich genomen, dat zij werkelijk wei recht had 
op de gronden "welke door hare werken te voorschijn geroepen in vruchtbare 
akkers zullen worden herschapen". Hij had van de rentabiliteit der onderne
ming geen hoge verwachtingen; lang niet zo gunstig als Ir. Rennie, die haar 
in zijn bovengenoemd rapport had becijferd op 8%. Het recht de tarieven te 
verminderen (verhoogd zouden ze "nimmer" kunnen worden) had de rege
ring zichzelf voorbehouden. De kwestie is typerend voor de wederzijdse 
waardering tussen ambtenaren en bedrijfsleven. Het Departement gaat er 
van uit dat de ondernemers - ze zijn als zodanig op winst belust en ze krijgen 
een monopolie! - natuurlijk de hoogst-mogelijke tarieven zuilen blijven 
aanhouden; de spoorwegmensen vrezen zich door stroeve prijsvorming in 
hun concurrentie-mogelijkheden belemmerd te zien. 

Het verzoek aangaande de spoorwijdte trof een uiterst pijnlijk punt. In 

1) Die mail zou door de Oostenrijkse Lloyd van Triest naar Alexandrie worden 
vervoerd en van daar weer over land naar Suez. In 1845 had zij deze route voor de 
eerste maal gevolgd (Ned. Stoompost 2/11/45 bIz. 334 en 2/9/46 biz. 143). In 1845 
liep zij tweemaal per week over Rotterdam (Lagemans, Recueil des Traites etc. p. 
132, Postverdrag met Groot Brittannie van 1843); de overtocht werd voor het Ge
neral Postoffice verzorgd door de lijndienst van de Steam Navigation Cy. In April 
1846 werd dit vervoer overgenomen door engelse "gouvemements-stoomers" die 
van Harwich op Hellevoetssluis voeren. Op deze wijze duurde de reis tussen Londen 
en Hellevoetssluis 14 a 15 uur. Uitvoeriger over deze verbinding mijn, Handels
betrekkingen en Spoorwegverbindingen, biz. 47 met noot, waar in 1848 sprake is 
van verzending der engels-indischemail over Harlingen-Hannover. (Ec. Hist. 
Iaarboek XXVI.) 
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Engeland was door verschillende spoorweg-maatschappijen op ruime schaal 
met allerlei verschillende spoorwijdten geexperimenteerd. De nederlandse 
regering had in 1838, nog op advies van Ir. Goudriaan, haar keus gevestigd 
op een spoor van M. 1.95 en deze wijdte aan de H.S.M. en aan de Rijnspoor 
voorgeschreven. Daaraan hadden die zich moeten houden, maar weldra 
bleek dat rondom de duitse en belgische spoorwegen een wijdte van slechts 
M. 1.43,5 1) gingen gebruiken. Toen er vervolgens in Nederland nieuwe 
spoorwegplannen werden gelanceerd, hadden de beide gevestigde maatschap
pijen zekerheid gevraagd, dat niet aan die later-gekomenen zou worden toe
gestaan zich bij het buitenland aan te passen, zoals in 1845 reeds de Overijsel
sche Spoorwegmaatschappij verzocht. Zij zagen zich reeds uitgeschakeld 
ten aanzien van het internationale vervoer. Bij K .B. van 8/10/45 werd toen 
nog eens uitdrukkelijk bepaald, dat de eens gekozen spoorwijdte zonder 
uitzondering voor aile binnenlandse lijnen zou gelden. Het verzoek van de 
Overijsselsche Spoorwegmaatschappij werd afgewezen en de onderhande
lingen met Pruisen over aansluiting van de Rijnspoor aan het duitse spoorweg
net hebben jaren lang op dit verschil vast gezeten. Hoewel de regering begon 
in te zien destijds op het verkeerde paard te hebben gewed, (ter verontschul
diging kan worden aangevoerd dat in 1838 de spoorwegaanleg in Duitsland 
nog nauwelijks was begonnen en zich afspeelde ver van de nederlandse grens, 
terwijl men met Belgie in staat van oorlog leefde) meende zij toch uit loyaliteit 
tegenover de bestaande ondernemingen niet anders te kunnen handelen 2). 
Ook aan Dronkers kon men nu geen afwijkend spoor toestaan, hoezeer zijn 
engelse principalen ook betoogden, dat de zeeuws-limburgse niet als een 
binnenlandse maar als een internationale lijn moest worden beschouwd. Ir. 
Van der Kun antwoordde dat zij toch in elk geval ook een binnenlandse 
functie zou hebben en dat de regering binnen het rijk eenzelfde spoorwijdte 
wilde handhaven 3). 

1) Het tegenwoordige internationale normaalspoor. 
2) Van der Kun stelde zich voor dat aan een grensstation de wagen-onderstellen 

zouden worden verwisseld zonder de goederen zelf over te laden. Gebeurde dat tij
dens de douane-behandeling, dan zou het nauwelijks extra tijd vergen en de kosten 
zouden niet meer belopen dan 10 ct. per ton. Men gaf aan deze opvattingen op ruime 
schaal, ook in het buitenland bekendheid, maar men moet toch wei beseft hebben 
hoe zeer de kIok hier te lande achterliep, toen de Nederlandsche Stoompost (num
mer van 25/7/1847 blz. 127) het bericht bracht van een overeenkomst, gesloten tus
sen de franse Noorderspoorweg, de "belgische ijzerbanen" en de pruisische Rijn
spoorweg, waardoor de goederen-wagons (geplombeerd) ineens zouden kunnen 
doorlopen van Parijs naar KeuJen v.v .. 

3) In zijn becijfering van de rentabiliteit der onderneming had Ir. Rennie haar 
binneniandse functie ook weI degelijk in rekening gebracht. Hij verwachtte uit het 
transito-vervoer van Groot Brittannie naar Duitsiand een opbrengst van fl. 979.456, 
maar bijna evenveel, n.!. fl . 926.711 uit verder goederenvervoer: in- en uitvoer tussen 
Nederland en Engeland (vee, schapen, vis, hooi etc.) en "locale verzending" samen. 
(rapport Rennie p. 34-35.) 

Vergeefs verwees Dronkers naar de Aken-Maastrichtsche Spoorwegmaatschap
pij, wier verzoek om de internationale spoorwijdte te mogen aanhouden, kort te 
voren weI was toegestaan. Dit lijntje had inderdaad geen enkele binnenlandse 
functie. 
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Deze weigering was weinig geschikt om het engelse enthousiasme aan 
te wakkeren, bovendien was het er ver vandaan, dat die stemming alom 
werd gedeeld. - WeI kreeg Dronkers, zoals we zagen, in 1845 wat aanmoedi
ging uit het Rijnland en onze gezant te Berlijn berichtte, dat de pruisische 
minister van financien zich in positieve zin had uitgelaten over de verbinding 
Vlissingen-Venlo-Gladbach, maar op den duur nam Pruisen een andere 
houding aan 1). Belgie was natuurlijk met de dreigende concurrentie voor 
Antwerpen weinig ingenomen en greep het feit, dat de spoordammen veran
dering zouden brengen in zijn vaarweg naar de Rijn, aan om tegen de plan
nen Dronkers verzet aan te tekenen. Maar ook de hollandse handelssteden 
en de Rhijnspoorwegmaatschappij vreesden concurrentie van de zeeuwse 
lijn; wij wezen reeds op de sussende verklaring van Dronkers. De engelse 
schrifturen legden begrijpelijkerwijs grote nadruk op de voortreffelijkheid 
der te scheppen verbinding, maar ten aanzien van Nederland schoten de onder
nemers daarmee hun doel voorbij. In een iets later stadium schrijft zelfs Van 
der Kun, dat de minister toch wei moet overwegen, of de regering deze lijn 
naar Duitsland kan steunen "zonder meer teedere belangens, die van Rotter
dam en Amsterdam te zeer te kwetsen". Inderdaad, wat zouden Middelburg 
en Vlissingen hebben gegolden tegenover de hollandse steden? Ook Ir. Rennie 
had in zijn "rapport" opgemerkt, dat de Rijnspoor reeds rekende op het ver
voer van de engelsemail tussen Dusseldorf en Rotterdam, maar dat de zeeuwse 
spoorweg haar dat dacht af te snoepen 2). 

Toen de spoorweg zoveel bezwaren ontmoette - ook in Zeeland zelf 
vond zij niet enkel instemming 3) keerde de Gouverneur terug tot het oor
spronkelijke plan voor een kanaal door Walcheren + Sloedam; ook op zich
zelf leek hem dat nog steeds de moeite waard. Misschien was het verkeerd 
geweest die werken met de spooriijn in een concessie onder te brengen; ook 
Van der Kun betreurde achteraf, dat dat gebeurd was. Maar we kunnen ons 
voorstellen dat de spoorlijn nodig was geweest om de engelse beurs voor het 
Kanaal door Walcheren te interesseren '). 

Het antwoord van de nederlandse regering op de eisen der engelse kapita
listen bleef lang uit. Op 1 augustus 1846 had Dronkers aan Z.M. het rekest 
tot wijziging der concessie-voorwaarden aangeboden, pas in Mei '47 kwam 
daarop het - onbevredigende - antwoord. Intussen was in financieel op-

1) Tusschenwateren No.6, 12/11/1845, ook A.R.A. Waterstaat, Spoorwegen 
1845 11/8/45 No. 57. 

2) Wij herinneren er aan dat de Rijnspoor haar aansluiting bij Oberhausen pas in 
1856 kreeg. Zie voor de opvattingen ter zake aan duitse zijde, Mr. N. W. Posthumus, 
Documenten betreffende de buitenlandsche handelspolitiek van Nederland, V. 
No. 103 van 9-12/46 en vgl. daarbij No. 106, uitgaande van de duitse gezant in Den 
Haag. 

8) Zie de brochure gedagtekend, Zuid Beveland, 1845, Eenige beschouwingen 
over het ondoelmatige van eenen spoorweg enz. door E. E. Hier wordt o.a. gewezen 
op het gevaar in tijden van watersnood, wanneer de spoorweg de binnendijken zou 
hebben doorsneden. 

') Op analoge wijze had Balkema de aanleg der spoor Zwolle-Groningen-Nieuwe 
Schans gekoppeld aan de kanalisatie van Drente. (Handelsbetrekkingen en Spoor
wegverbindingen, biz. 13 vlgg.) 
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zicht het getij verlopen, al sinds het najaar was er te Londen op redelijke voor
waarden geen geld meer te krijgen en daarom was al in januarie aan Ie 
Dronkers, 2e Van der Heijden en 3e Balkema, de concessionaris voor de 
spoorlijn door de noord-oostelijke provincies, onbeperkt uitstel verleend 
voor het storten van de in hun concessievoorwaarden bedongen cautie 1). 
De revoluties van 1848 en de politieke onzekerheden die daaruit overbleven, 
werden vervolgens oorzaak dat al deze plannen jaren lang bleven rusten. 

Op 6 october 1849 werd de concessie voor de Zeeuws-limburgse spoorweg 
met bijbehorende werken ingetrokken, maar van slechts twee dagen later is 
een nieuwe concessie aan Dronkers tot afdamming van de Oosterschelde 
en, daarmee in verband, het graven van een kanaal door Zuid Beveland. 
De concessionaris merkte ter zake op, dat dit "een eerste voorname schrede" 
zou zijn op de weg naar latere spoorweg-aanleg en wenste vastgesteld te zien, 
dat hij daartoe te zijner tijd de eerstgerechtigde zou wezen, daar het plan oor
spronkelijk van hem was uitgegaan en er aan de voorbereidingen al f 200.000 
te koste was gelegd. V oorlopig - daar waren aIle betrokkenen het over eens -
was door de politieke omstandigheden de bouw van een internationale spoor
weg uitgesloten. Het mag echter opvallen dat deze nieuwe concessie aIleen 
over Zuid Beveland handelt; voor de kanaalwerken op Walcheren en de 
dichting van het Sloe, waar Dronkers toch oorspronkelijk van uit was ge
gaan, bestond bij de regering in den Haag weinig sympathie. In 1848, na 
het begin van de revoluties op het vasteland, had Dronkers daarvoor afzon
derlijk uit Engeland weI kapitaal kunnen krijgen, maar op zijn desbetretfende 
voorstellen was de minister niet ingegaan. 

In Middelburg was het intussen steeds meer de dood in de pot; de stoom
vrachtlijn Londen-Middelburg was verlegd en voer nu op Terneuzen, in 
Vlissingen begon zich daarentegen een (reer bescheiden) begin van handels
vertier te vertonen. Dat waren dingen waarin de hoofdstad moeilijk kon be
rusten, zodat zich in 1851 onder leiding van burgemeester Paspoort van 
Grijpskerk 2) een co mite vormde uit de burgerij, dat zich ten doel stelde als
nog het havenkanaal naar Vlissingen te verkrijgen. Voor de uitvoering nam 
men contact op met Dronkers. 

Tegen dit kanaal op zichzelf had oj. niet veel bezwaar kunnen zijn, maar 
waarschijnlijk om de financiele basis te verbreden, zou het ook in dit plan 

1) Stil zitten deden de concessionarissen daarom geen van allen. Wat beter waar
borg voor de ernst van hun voornemens dan de voortgang van het werk? Dronkers 
diende in het voorjaar van 1847 uitgewerkte plannen in voor de werken op Walche
ren en op 16/10/1847 voor de spoorlijn van Vlissingen tot Bergen op Zoom. (A.R.A., 
Waterstaat, D. 197, 22/2/1848 No. 26.) 

2) Zie Provo Yerslag van Zeeland over 1849. Yoorts A.R.A. Waterstaat 1853 
D. 634, 30/4 No. 470, memorie van de stad Middelburg aan de Commissaris des 
Konings, en verder D. 65. Onder dit nummer zijn sinds 1850 de stukken betreffende 
de spoorweg-aanleg in Zeeland gemdiceerd en tegelijk ook die betreffende de pol
derwerken; de oprichting van de poldermaatschappij onder 16/7/51 No. 171. 

Ygl. verder over deze zaak De Nederlandsche Stoompost, jaargang 1851, het 
nummer van 15/2, bIz. 25 en uit 1852 de nummers van 20/2 en 16/5. 



24 DE ZUIDERLUNEN 

met een dam door het Sloe worden gecombineerd - te volgen door inpolde
ring van de te verwachten "aanwassen" 1). 

Onwederlegbaar zou zo'n dam verandering brengen in de vaarweg van 
Antwerpen naar de Rijn en dade1ijk vlamde het protest in Belgie weer op. 
De nederlandse regering vond daarin aanleiding om de concessie te weigeren. 

Met plannen voor de uitvoering der op Zuid Beveland geconcessioneerde 
werken - het indijken van 14.000 ha rijpe kwelder was er als lokaas voor 
de ondernemers bij inbegrepen - had Dronkers zich eveneens reeds sinds 
1848 bezig gehouden, van belgisch-franse zijde was hem daarvoor een kapi
taal van drie min. gulden in het vooruitzicht gesteld. Gedeputeerde Staten 
voelden maar weinig voor de gedachte zoveel grond in handen van de zuider
buren te spelen, zij vreesden voortgaande penetratie, ook in Zeeuws Vlaan
deren werd er land door Belgen opgekocht. (de postverbinding met dat ge
biedsdeelliep n.b. over be1gisch territoir) - Daar stond tegenover dat in de 
laatste jaren wei bijna vier duizend man bij inpolderingen te werk gesteld 
waren geweest en dat die werken hun einde naderden. Blijkbaar gaf de wens 
massale werkeloosheid te vermijden de doorslag en in 1849 werd aan Dron
kers de bevelandse concessie aangeboden in plaats van die voor Walcheren. 

Pas in Juli 1851 lukte het hem haar over te dragen aan een nederlands
frans-belgische vennootschap, de Oosterschelde Poldersmaatschappij, die 
haar zetel vestigde te Goes. Het buitenlandse element overwoog sterk: het 
dagelijks bestuur bestond uit vier Belgen en twee Nederlanders, de voor de 
eerste maal benoemde directeur en onderdirecteur waren beide Belgen. Het 
maatschappelijk kapitaal werd in stukken van 1000 belgische francs uitgege
ven, het zou 12 mln. bedragen. 

Blijkbaar heeft het vrij wat moeite gekost dit geld - bijna het dubbele van 
het vroeger aangeboden bedrag - bij elkaar te krijgen; herhaaldelijk moest 
uitstel worden gevraagd, maar ten slotte kon in 1852 de borgtocht worden 
gestort, nadat een (toch weer engelse) aannemer, de "Netherlands' Land 
Enclosure Company" zich met de uitvoering van het werk had belast 2). 
De technische leiding legde zij in de handen van Ir. Rennie, die Zeeland kende 
van zijn opmetingen voor de spoorlijn. De poldermaatschappij wees nog 

1) Reeds in deze zin de memorie van Dronkers engelse medewerker d'Harcourt, 
die in 1848 aanbiedt dat werk te ondememen, mits hij de vaste toezegging krijgt, 
dat zijn maatschappij zodra de haven- en kanaalwerken op Walcheren voltooid zijn, 
in 't genot zal komen van de te verwachten opwassen. 

2) Aldus de Nederlandsche Stoompost van 16/5/1852. M. P. de Bruin, in zijn 
eerder genoemd artikel over Dirk Dronkers en het drama van de Zeeuws-Limburgse 
Spoorweg, stelt dat in 1852 de concessie zelf aan deze engelse maatschappij werd 
overgedragen. Wij vermoeden, dat hij zich daarin vergist; een dergelijke overdracht 
zou niet hebben kunnen plaats vinden zonder de medewerking van de nederlandse 
regering; in de registers van Waterstaat blijkt daarvan echter niets. In dossier 65 
komt de naam, Land enclosure Company, in 't geheel niet voor en in een recaptiu
latie van de gang van zaken spreekt Dronkers voor de periode '52-'53 van de bel
gische ingenieur, die het werk moest leiden. De figuur dat een maatschappij die een 
concessie bezat de uitvoering der betrokken werken in haar geheel uitbesteedde aan 
een technisch bureau treft men in hetzelfde jaar 1852 ook aan bij de (belgische) 
maatschappij voor de spoorweg Antwerpen-Hollands Diep. 
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een belgische ingenieur aan en naast die twee was er voor Dronkers geen 
plaats; die trok zich dan ook al na ongeveer twee maanden terug en gaf er de 
voorkeur aan weer contact te zoeken in de spoorwegwere1d. Uitdrukkelijk 
was nl. gestipuleerd, dat de verbindingsdam te zijner tijd voor een spoorweg 
zou moeten kunnen dienen. 

De concessie van de poldermaatschappij omvatte: het graven van het ka
naal, de afdamming van de Oosterschelde (ditmaal zonder brug) het indijken 
en bouwrijp maken van de kwelders. De dienst der domeinen, die de schorren 
moest afstaan, stond er aanvanke1ijk op, dat deze volgorde zou worden aan
gehouden, doch dat bleek in de praktijk niet na te komen; te zeer had de 
maatschappij behoefte aan de inkomsten, die ze uit de bedijkte gronden hoop
te te trekken. 

Ook tegen dit plan tekende Belgie verzet aan; daarbij zocht en yond het 
steun van Pruisen, dat als mede-gei"nteresseerde partij in den Haag aandrong 
op driezijdig overleg. Maar dat kwam nederlands souvereiniteit te na; aileen 
betreffende de Westerschelde was men tot overleg verplicht 1). Zelfs toen zijn 
collega van Buitenlandse Zaken zachtzinnig voorstelde om ook zonder ver
plichting de Be1gen met inlichtingen ter wille te zijn, wees minister Thorbecke 
die suggestie volstrekt af: Belgie had daarop geen enkel recht en zakelijk ge
zien was voor de betrokken vaarweg van deze plannen alleen verbetering te 
wachten. Daarbij verbood de concessie van buitenlandse schepen haven- ka
naal- of bruggelden te heffen, zodat de Be1gen zich in geen enkel opzicht be
zwaard konden voelen. Dit werd in maart 1850 aan de belgische gezant te 
'sGravenhage schriftelijk meegedeeld. Dat de belgische regering zich daar
mee niet tevreden stelde, behoeft geen betoog; volgens haar eiste zo niet de 
letter, dan toch de geest van het scheidingsverdrag overleg. In Nederland had 
men met dergelijk overleg in andere kwesties geen beste ervaringen. 

V oorspoedig verliepen de werkzaamheden niet; reeds na enkele maanden 
kreeg de poldermaatschappij ongenoegen met de ingenieur van de Rijks
waterstaat en dit was des te erger, toen in september 1853 stormvloeden de 
reeds ingedijkte kwelders verwoestten. Daarmee was het vooruitzicht op 
inkomen uit de werken voor geruime tijd vervlogen en de maatschappij, die 
blijkbaar had gerekend op een vlotte ornzetting van haar kapitaal, kon deze 
slag niet opvangen. Zelfs Dronkers verloor een ogenblik de moed en keerde 
terug tot zijn plannen voor Walcheren 2), tegelijk deed hij toch ook nog sug-

1) De scheidingsacte van 1839 had het onderhoud van de Westerschelde onder
worpen aan het toezicht van een gemengde belgisch-nederlandse commissie; aan de 
nederlandse staat was verder opgelegd de vaarweg tussen Rijn en Schelde te onder
houden in minstens dezelfde staat van bruikbaarheid als waarin bij zich in de der
tiger jaren bevond. Hier kon Belgie klachten indienen bij de rijnvaart-commissie 
of bij de garanderende mogendheden, recht van medezeggenschap had het niet. 
Wat dit betreft dacht Nederland het tractaat naar de letter te interpreteren. 

2) Hij wilde daartoe aanspraak maken op de financiele steun der stad Middelburg, 
die hem in 1851 had uitgenodigd; maar zijn plannen stemden naar het schijnt niet 
geheel overeen met de wat conservatieve verlangens, die daar werden gekoesterd. 
Ook beklaagde Dronkers zich over "openlijke en geheime tegenwerking van am
bachtsheren en burgers", die rechten op de aanwas pretendeerden. 
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gesties voor een mogelijke voortzetting van het werk op Zuid Beveland. 
De regering aarzelde of zij inderdaad moest trachten dat voortgang te 

doen vinden; politieke moeilijkheden over de afdamming zouden niet te 
ontgaan zijn. Daar stond tegenover dat het kanaal (de spoorweg naar haar 
inzicht niet zo zeer) voor de nederlandse economie van veel belang kon wor
den. Bovendien had een groot aantal arbeiders in de werken emplooi gevon
den; die waren nu werkeloos en in 1854liepen de cijfers voor de landverhui
zing uit Zeeland scherp op 1), ook was er al anderhalf millioen in de onder
neming geinvesteerd .. . In 1855 blijken de werkzaamheden hervat te zijn, dit
maal door een engelse maatschappij aan wie de nederlandse regering wat 
voordeliger concessie-voorwaarden had toegestaan 2). Dronkers had in de 
nieuwe leiding meer vertrouwen en stemde er in toe als haar agent in Nederland 
op te treden. 

De rueuwe onderneming toonde zich zeer actief; aan 't eind van het jaar 
was de sluis te Wemeldinge klaar en het werk aan het kanaal in volle gang. 
Er was dan ook al weer ernstig sprake van een vernieuwde spoorweg-conces
sie. 2000 arbeiders had de maatschappij in dienst; in 1856 werd een polder 
van 438 bunder bedijkt, in 1857 een tweede van zelfs 700 bunder. Doch daar
mee had zij haar crediet overtrokken, de aandeelhouders weigerden verdere 
stortingen. Hypotheek opnemen op de bedijkte gronden ging ook niet, want 
mocht men er niet in slagen de concessie volgens de voorwaarden uit te voeren, 
dan zouden die aan de staat der Nederlanden vervallen - men had dus geen 
zeker onderpand. 

Hoe langer hoe meer arbeiders werden ontslagen, de directie had geen 
geld meer in kas om de lonen te voldoen; in januari werd het grondwerk aan 
het kanaal gestaakt, aileen aan de sluisput te Hansweert, waar grote hoeveel
heden hout en metselstenen op verwerking lagen te wachten, werd nog ge
graven. Reeds in september had de maatschappij zich tot de nederlandse 
regering gewend met verzoeken om hulp, om opschorting der termijnen en 
verlichting der voorwaarden, maar daaraan was nog geen gevolg gegeven, 
toen op 1 februari '58 ook de werken van deze onderniming door stormvloe
den werden getrotfen en ten dele verwoest. Daarop staakten de engelsen het 
werk om het ruet weer op te vatten; zij verzochten de staat der Nederlanden 
hun baten en lasten over te nemen. - Zoals te begrijpen is had deze debacle 
een grote sociale terugslag op Zuid Beveland de bevolking rekwestreerde aan 
de Koning om hervatting van het werk te gelasten, maar daar werd weinig 
acht op geslagen, meer bezorgdheid heerste in regeringskringen over de 
slechte indruk die deze mislukking in het buitenland zou maken. De overna-

1) De Provinciale Verslagen van Zeeland vertonen voor 1854 een hoogtepunt in 
de landverhuizing van 323 mannen met 1281 vrouwen en kinderen, die de provincie 
en Nederland verlieten. In 1855 zijn die getallen weer gedaald tot 191 mannen met 
384 familieleden. 

2) De ondememer zou na voltooiing ontheven zijn van onderhoud en bediening 
van het kanaal ; d.w.z. zodra ook de afdamming van de Oosterschelde zou zijn ge
reed gekomen. (de aldus gewijzigde concessie van maart 1855 wordt al vermeld in 
het Provinciaal Verslag over '54) Het valt op dat aan de nieuwe maatschappij wordt 
toegestaan belgische effecten bij wijze van borgstelling in depot te geven. 



DE ZUIDERLIJNEN 27 

me werd pas bij dading van 10 mei 1861 geregeld, daarop werd bij K.B. van 
19 augustus de Rijkswaterstaat belast met de voltooiing van het Kanaal door 
Zuid Beveland. De dammen werden pas geIegd in de jaren 1866-68, toen bij 
de aanieg der staatsspoorwegen het traject Vlissingen-Bergen op Zoom in 't 
zicht kwam 1). 

AI diejaren hadden Dronkers en zijn medewerkers in den Haag"geen wer
kelijke steun gevonden. De regering liet met een half hart de ondernemers 
hun gang gaan, hoewel zij voor de internationale moeilijkheden, die hun 
plannen weI moesten oproepen, geen oplossing zag. 

Daarbij ging het Belgie en Pruisen natuurlijk niet om de verandering in de 
Schelde-Rijn verbinding. In haar toenmalige staat viel over die vaarweg 
waarlijkniet te pochen: het Sloe had een diepe maar smalle vaargeul met sterk
wisselende stromingen, over de moeilijkheden die de schippers in het Kreeke
rak konden ontmoeten, spraken we boven 2), evenals over de plannen, reeds 
in de tijd van het Verenigd Koninkrijk ontworpen, om dwars door Zuid 
Beveland een kanaal te graven. Dat de verandering voor de antwerpse rijn
vaart slechts een verbetering zou kunnen zijn, stond dus weI vast en dat dit 
aan belgische zijde werd ontkend, yond zijn grond slechts daarin, dat, ais 
men eenmaal een kanaal had geaccepteerd, men zich - zo leek het - niet 
meer tegen de afdammingen zou kunnen verzeUen; de dammen zouden ver
volgens de spoorweg-aanleg mogelijk maken. Nederland van zijn kant zag 
in, dat het door toe te stemmen in overleg betreffende de kanalen, Belgie 
de gelegenheid zou bieden de constructie van een spoorlijn van Vlissingen 
naar de Rijn eindeloos tegen te houden. 

Op de gevolgen van zulk een spoorlijn kon de antwerpse handel allerminst 
gerust zijn. - De Westerschelde, of schoon in vele opzichten te prefereren 
boven de toegangswegen tot Rotterdam en tot Amsterdam, was geen make
lijk, veilig vaarwater - vastlopen, averij en zelfs schipbreuk kwamen (en 
komen) er veelvuldig voor. Toen de spoor naar Keulen eenmaal in bedrijf 
was, waren er dan ook in handelskringen verschillende ideen geopperd over 
een voorhaven, aan te leggen dichter aan zee, 't zij in Brekens of in Terneuzen S) 
(dat beide plaatsen op nederlands grondgebied Iagen, telde bIijkbaar niet 
zwaar). Zo'n voorhaven zou natuurlijk door een spoorlijn met Antwerpen 
te verbinden zijn geweest en de gedachte was zelfs opgekomen, Dronkers 
daarbij in te schakelen, die dan concessie zou hebben moeten vragen voor 
het traject Terneuzen-grens. Tot deze plannen verleende de nederlandse re-

1) Voor zover niet opgebouwd uit de Provinciale Verslagen van Zeeland en de 
betreffende stukken in het A.R.A., Waterstaat D. 65, steunt ditrelaas over de polder
werken op het meermalen aangehaalde artike1 van M. P. De Bruin, in Zeeuwsch 
Tijdschrift XII. 

2) De betreffende diplomatieke correspondentie is voor een belangrijk deel ge
publiceerd in: Gerretson, Tusschenwateren. 

Curieus is in dit verband, dat de bedijkingen van de poldermaatschappij, die, als 
boven verhaald, weer grotendeels verloren waren gegaan, aan de Oosterschelde 
blijken te hebben gelegen. 

3) Wij memoreren in dit verband de engelse stoomvrachtdienst, die haar haven 
van bestemming reeds van Vlissingen naar Terneuzen had verlegd. 
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gering begrijpelijkerwijze geen medewerking 1), de Antwerpse transito-han
del moest het met de Westerschelde blijven doen. 

Tegen het vastelandse deel van Dronkers lijn had Antwerpen geen be
zwaar; in tegendeel, vrijwel van 't begin af aan schijnen er over de lijn Ant
werpen-Luik-Keulen klachten te zijn gekomen uit handelskringen en men 
zag als de meest-belovende oplossing de bouw van een tweede lijn, die de 
belgische staatsbaan door concurrentie tot meer dienstbetoon zou nopen. 
Daarvoor zou men de Aken-maastrichtse kunnen doortrekken over Hasselt, 
6f men zou van het recht op een corridor door nederlands Limburg gebruik 
kunnen maken, maar ten slotte zou daartoe ook het oostelijke deel van de 
lijn Dronkers kunnen dienen 2). De belgische regering echter moest haar 
eigen lijn rendabel zien te houden en stond daarom lange tijd afwijzend te
genover al dergelijke wensen. Slechts ten aanzien van het traject Vlissingen
Bergen op Zoom trokken in Belgie handel en regering een lijn. 

Dat nu de zeeuwse waterstaatswerken hun rentabiliteit zouden moeten 
vinden uit de in te polderen kwelders, verzwakte het nederlandse standpunt. 
Deze omstandigheid bood de zuiderburen een nieuw aangrijpingspunt: in
dien viel te voorzien dat een dam de aanslibbing zou bevorderen, dan was me
de het regime van de Westerschelde in het spel en daar kon Nederland niet 
eigenrnachtig handelen; wilde het geen openlijk conflict dan kon desnoods 
een kanaal worden gegraven, maar geen dam worden gelegd zonder belgi
sche medewerking. 

Belangrijk versterkt voelde zich Belgie, toen het er in geslaagd was Pruisen, 
dat aanvankelijk gunstig belang stelde in een spoorwegverbinding Vlissingen 
-Glad bach, tot een afwijzende houding te brengen. Eerst in 1860 liet deze 
mogendheid die varen en verklaarde verder geen bezwaar te zullen maken 
tegen afdamming ten behoeve van een spoorlijn. Belgie heeft zijn tegenstand 
pas in 1867 opgegeven, toen het om politieke redenen sterk naar toenadering 
verlangde en nadat Nederland van zijn kant met een naderukkelijk "do ut 
des" reeds in 1864 had toegestemd in de aanleg van Antwerpen-Roermond
Gladbach, waardoor eindelijk de befaamde "corridor" verwezenlijkt werd. 

II 

De bonte spoorwegdromen van 1845 waren in de loop van '46-'47 verbleekt 
als het morgenrood; in de meeste gewesten gingen bestuur en bevolking over 

1) Zij zag er bezwaar in, dat Zeeuws Vlaanderen door een spoorwegverbinding 
nog sterker op Belgie zou worden georienteerd, dan het door zijn ligging toch al was. 
Afgezien daarvan zou de nederlandse regering natuurlijk niet genegen zijn geweest 
Antwerpen aan een voorhaven te helpen. Van belgische zijde werd ook aan Oostende 
(weer) vluchtig aandacht geschonken. 

2) Voor de mogelijkheid dat Antwerpen van de door hem ontworpen lijn zou 
willen profiteren, had Dronkers al bij zijn concessie-aanvrage van 1845 gewaar
schuwd. (zie boven biz. 11) Over de belangenstrijd in Belgie zelf, vgl. mijn opstel 
"Een spoorweg voor Nederlands Limburg, biz. 13. Uitvoeriger over de houding der 
regering mijn" De corridor door Limburg." 
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tot de orde van de dag 1). Doch niet overal, de Kamer van koophandel voor 
's Hertogenbosch verloor niet z6 maar de plannen uit het oog, die hadden 
beloofd" opeens en op zo afdoende wijze in de belangen van de nederlandse 
handel te voorzien" 2). Ook in Zuid Holland kon men de dynamische ont
wikkeling in het jonge koninkrijk Belgie niet negeren. In de zomer van 1846 
vroeg een zuiver nederlandse combinatie, bestaande uit "kooplieden" te 
Gouda, Rotterdam en Delft, concessie voor de aanleg van een spoorweg 
naar Antwerpen; zij schreven dit te willen ondernemen, omdat ze zich, de 
een meer de ander minder, door de aanleg van spoorwegen elders in hun za
ken bedreigd voelden 3). Overbodig te zeggen dat dit initiatief tot niets leid
de. - Het gunstige getij was weI grondig verlopen, doch er waren nieuwe 
ontwikkelingen die zulke plannen niettemin actueel deden blijven. In 1846 
werd de Chemin de Fer du Nord, de lijn Parijs-Brussel-Antwerpen, in gebruik 
gesteld en in hetzelfde jaar kwam tussen Belgie en Nederland een nieuw han
delstractaat tot stand. Een en ander riep tot actie. De mogelijkheid om aan 't 
werk te gaan was er niet direct, maar toch al in 1850 - na de revoluties van 
1848 waren Duitsland, Oostenrijk-Hongarije en Italie nog allerminst tot 
rust gekomen, Frankrijk, nog niet geconsolideerd tot een keizerrijk, was nog 
slechts een wankele republiek - dus naar de politieke omstandigheden te 
rekenen werkeIijk zeer vroeg, kreeg de nederlandse gezant te Brussel opdracht 
de regering van Belgie te polsen of er daar animo zou bestaan om de beide 
koninkrijken door een of meer spoorwegen te verbinden. Deze stap werd ge
nomen op instigatie van de jonge Willen III en de minister van Buitenlandse 
Zaken reisde in persoon naar Brussel om's Konings gezant te instrueren '). 

1) We zagen boven hoe de Gouverneur van Zeeland zich graag had willen bezig 
houden met het kanaal door Walcheren als zelfstandig project; in Drente wierp 
men zich op kanalen ten dienste der vervening, Gedeputeerden van Groningen merk
ten in hun verslag over 1847 op: "gelukkig vinden de plannen van Balkema geen 
voortgang." 

2) Archlef Kamer v. koophandel voor 's Hertogenbosch, 1845. Er is daar sprake 
van verbinding met de Rijnspoor, de lijn naar Antwerpen en die naar Maastricht 
en (in de toekomst) naar Luik. Het economisch verkeer van Noord Brabant was 
nog sterk op Belgie gericht, z6 sterk, dat er in deze tijd, en lang daarna, zelfs veel 
belgische pasmunt (van 20 ctm. tot 5 francs stukken) in omloop was. 

8) A.R.A., Waterstaat, D. 184, 16/8/1846, No. 45. 
Elders wezen we reeds op de terugslag, die men in Rotterdam had ondervonden 

van de opening der lijn Antwerpen-Keulen in 1843. (Amsterdam, Rotterdam en de 
Rijnspoor, biz. 54, verschenen in, Bijdragen voor de geschiedenis der Nederlanden 
XIII.) 

Een andere aanvrager spreekt zelfs van een spoorlijn die, aansluitende aan de 
H.S.M., Rotterdam met Antwerpen zou verbinden; een lijn met bruggen over 
Nieuwe Maas, Dordtsche Kil en Hollands Diep. Het is de heer Roesgen van Flosz 
te 's Gravenhage, redacteur en uitgever van het technisch en economisch weekblad, 
De Nederlandsche Stoompost. Vit hoofde van deze functie mag hij geacht worden 
meer dan anderen op de hoogte te zijn geweest van wat er in het buitenland op het 
gebied van spoorwegen werd gepresteerd. Zijn mede-aanvrager was de heer S. L. 
Manson, een medicus! A.R.A., Waterstaat 1850, D. 58,4/11 No. 178 en 12/12 No. 
39. 

') A.R.A., Buitenlandse Zaken, Retroacta Spoorwegverbindingen met Belgie, 
Bundel 33, No. 151 geheim. 
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Het denkbeeld werd door de betrokken belgische minister met "opgetogen
heid" ontvangen en hij meende dat ook koning Leopold er zeer voor gepor
teerd zou wezen. Er was sinds 1848 iets veranderd in de verhouding van de 
twee vorstenhuizen, Leopold I had zijn troon voelen wankelen, toen velen 
een herhaling van de grote franse revolutie vreesden en na de omverwerping 
van het koninklijk gezag in Frankrijk een invasie in Belgic verwachtten. In 
't eerst was in Belgic ongerustheid opgekomen, of misschien Willem II van 
de algemene verwarring gebruik zou maken voor een poging om zijn gezag 
opnieuw in Belgic te vestigen; maar de nederlandse regering had verklaard 
in het voortbestaan van Belgic haar eigen belang te zien en tussen de beide 
vorsten, gelijkelijk bezorgd over de politieke ontwikkelingen, had zich zelfs 
een correspondentie ontsponnen 1). Die dynastieke toenadering is blijkbaar 
dienstig geweest om de zaak op gang te brengen; de gezant kon weldra mel
den dat de belgische regering "accepte avec empressement" en volgens een 
ander bericht was ook de publieke opinie zeer positief. De nederlandse re
gering had schijnbaar iets meer reserve, maar eind november drong de Ko
ning nog eens aan en weldra waren voor beide landen deskundige commis
sarissen benoemd om te samen concrete plannen te ontwerpen 2). 

Van nederlandse zijde opperde men een verbinding van Antwerpen via 
Breda zowel met Rotterdam als met Amsterdam, d. w.z. met een tak over 
Gorcum en Vianen naar Utrecht (aansluiting Rijnspoor) en een tweede 
naar het Hollands Diep (per stoomboot verder naar Dordrecht en Rotterdam). 
Het verschil met de plannen van 1845 was, dat 's Hertogenbosch ter zijde 
bleef Jiggen. Vit Belgic meldde zich nog een der oude aspiranten, Gihoul 
Matthieu 3). Maar hoe warm de belgische regering er ook voor voelde "de 
voir etendre les bons rapports, qui existent entre les deux pays par la construc
tion de chemins de fer", die nederlandse suggesties bevredigden haar weinig. 
Zij voelde niets voor overladen op stoomboten; er moest een doorlopende 
lijn komen. Zou men niet kunnen bouwen als voorgesteld, over Gorcum 
en Vianen, en dan van Gorcum een zijlijn aanleggen naar Rotterdam? 

Belgic was zeer vroeg met het internationaal spoorwegvervoer begonnen: 
1843 naar Keulen (de eerste grens-overschrijdende spoorweg ter wereld!) 
1846 naar Parijs; het passeren der douane-linies gaf daarbij telkens een on
gewenst oponthoud. Wat bij vervoer met kar en paard slechts een rustpoos 
had betekend, nam bij de zoveel grotere spoorwegconvooien een aantal uren 

1) Zie Gosses en Japikse, Handboek tot de staatkundige geschiedenis van Neder
land, tweede druk, biz. 808 en P. J. van Winter, Belgic en Nederland in het begin 
van 1848, in: Verkenning en onderzoek (1965) . 

• ) Retroacta als voren, 17/10/1850 en 21/11/1850. 
S) Gilioul was oorspronkelijk fransman, kwekeling van de Ecole Poly technique; 

hij was gehuwd met de dochter van een vermogend brussels bankier, Matthieu: 
Zelf bezat hij uitgebreid grondbezit in de omgeving van Essen, dat door een spoor
lijn over Roozendaal natuurlijk in waarde zou stijgen - minder door een lijn ge
richt op Breda, zoals Thorbecke nurks opmerkte. Aanvankelijk had hij nog in rela
tie gestaan met die andere aspirant-concessionarissen uit het vroegere tijdvak, 
Vissers en Sano, maar die trokken zich al spoedig terug omdat ze begonnen in te 
zien, dat de ondememing hun financicle draagkracht te boven zou gaan. (A.R.A., 
Waterstaat, 1851 en 1852, D. 58.) 
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in beslag; zulk een oponthoud paste in 't geheel niet in het tijdschema van 
dit moderne snelvervoer. Er werden dan ook in deze jaren gedurig interna
tionale conferenties belegd, waar men wegen zocht om de formaliteiten te 
vereenvoudigen, of bij transito-vervoer overbodig te maken door het ver
zegelen der geladen wagons. Zo, in 1848 te Brussel, in 1850 te Parijs tussen 
Pruisen, Belgie en Frankrijk, in 1852 opnieuw te Parijs, ditmaal tussen Frank
rijk, Belgie en Nederland 1). Maar de toepassing der opgestelde reglementen 
bleek vaak onmogelijk, doordat de lijnen van de verschillende spoorweg
maatschappijen niet op elkaar waren aangesloten, zodat lastbreking niet te 
vermijden viel, als bij de kopstations (Parijs, Keulen) de goederen toch weer 
met kar en paard van het ene emplacement naar het andere moesten worden 
gebracht. Een spoorweg naar Rotterdam, die op de Moerdijk doodliep, zou 
natuurlijk soortgelijke problemen scheppen. 

Weldra bleek dat Gihoul helemaal niet over Gorcum naar Utrecht wilde, 
maar om te beginnen aileen naar het Hollands Diep, en wellangs de kortste 
weg, over Roozendaal 2). Moest men hem daarom afwijzen? Defensie stond 
er op, dat de lijn zo zou worden aangelegd, dat zij een vesting passeerde, men 
had in dit verband behalve aan Breda ook gedacht aan een lijn langs Bergen 
op Zoom naar Willemstad, waar vanouds een veer op Numansdorp, be
stond. Tegen dat plan was dadelijk de stad Dordrecht in 't geweer gekomen, 
die zich bij een zo westelijk tracee het verkeer op Antwerpen geheel zou zien 
ontvallen. Haar actie heeft naar 't schijnt succes gehad; over Bergen op Zoom 
of Willemstad wordt verder niet meer gesproken 3). Ben lijn over Roozendaal 
naar het Hollands Diep bij de uitmonding van de Roode Vaart was voor 
Gihoul acceptabel, maar verder oostelijk wilde hij niet gaan, het tracee over 
Breda wees hij absoluut af. Dat bleek voor de nederlandse deskundigen een 
moeilijk te verteren brok; maar het ging - zo zeiden de Belgen - tussen dit 
plan of helemaal geen spoor; dat laatste kon toch de bedoeling der nederland
se regering niet zijn! Bezwaren van Defensie? maar niets was eenvoudiger 
dan een spoorlijn onbruikbaar te maken; men heeft slechts een paar rails 
los te schroeven - et voila! Ging het om andere belangen, dan zou men beter 
met de concessionaris kunnen overleggen om zo gauw mogelijk een zijlijn 
aan te leggen van Roozendaal in de richting van de Rijnspoor, via Breda en 
den Bosch. Na de voorbereidende besprekingen in de commissie van des
kundigen benoemde de nederlandse regering Ir. Van der Kun 4) en de gezant, 

1) Lageman, Recueil des traites conclus par Ie Royaume des Pays Bas, III, ver
drag van 14/12/1852. Vgl. A.R.A. Waterstaat 1850, D. 58, 5/6, No. 43, gedrukte 
notulen van de zittingen der Intemationale Spoorwegcommissie te Parijs. 

2) WeI vroeg bij "voor een redelijke tijd" optie op een zijlijn Rozendaal-Breda
's Hertogenbosch. (zelfde dossier 18/2/1852 No. 113.) 

B) Voor zover niet anders aangegeven is het bier volgend relaas opgebouwd uit 
de stukken van Binnenlandse Zaken, ais gerndiceerd onder Waterstaat D. 58 (spoor
wegen aigemeen), na het verlenen der concessie D. 79, en uit de "retroacta betref
fende de spoorwegverbindingen met BeIgie", Buitenlandse Zaken, bundel 33. Een 
en ander in het Algemeen Rijksarchief. 

') Vit de aard van zijn positie had Van der Kun ook reeds deel uitgemaakt van 
de commissie van deskundigen. De belgische gevolmachtigden waren de ingenieurs 
Noel en Willmar, twee hoge ambtenaren aan hetDepartement des Ponts et Chaussees. 
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baron Gericke van Herwijnen tot haar gevolmachtigden om in Brussel te 
onderhandelen over een verdrag betreffende de onderlinge aansluiting van 
spoorwegen in de beide landen; de besprekingen zouden worden gevoerd in 
de ambtswoning van de nederlandse gezant. Het verdrag zou een meer alge
mene strekking hebben (doortrekking van de lijn Aken-Maastricht naar 
Hasselt lag 66k in het verschiet 1) maar de overwegingen waren geheel toe
gespitst op de concessie-aanvrage van Gihoul, die zowel aanleiding als doel 
was. 

In Mei 1852 vertrok Van der Kun naar Brussel. De volmacht der neder
landse onderhandelaars was zeer beperkt; feitelijk mochten ze aIleen de 
zienswijze der nederlandse regering voordragen, stuitten ze daarbij op verschil 
van inzicht, dan moest voor de kleinste toegeetlijkheid eerst weer den Haag 
worden geraadpleegd. 

Het ging over zuIke zaken als b.v. de politie-bevoegdheid der spoorweg
beambten, het vervoer der post of de douane-voorschriften. De Belgen voel
den er weinig voor hun praktijk naar nederlandse, onbeproefde denkbeelden 
te wijzigen en nog minder om practische zaken als douane-formaliteiten in 
eenplechtigeconventietussende beide konkrijken vast te leggen. Wat was dat 
voor een volmacht? die de onderhandelaars niet toestond een stap te verzet
ten. Wat voerde de nederlandse regering in haar schild? die eerst het initiatief 
had genomen en nu de onderhandelingen scheen te saboteren. Zij werden 
wantrouwend: was het er soms om te doen bij de in- en uitvoer door een ach
terdeurtje een tariefwijziging binnen te halen? Ten slotte zou blijken, dat op 
dit punt beide partijen dezelfde bedoeling hadden, geen andere n.1. dan voor 
zich bij het spoorwegvervoer de behandeling als meest-begunstigde natie te 
bedingen. WeI geen vanzelf-sprekendheid in deze tijd van differentiele ta
rieven, maar iets waarover men het gemakkelijk eens had kunnen worden. 
De formele details werden in 't najaar met medeoverleg van Frankrijk op 
de bovengenoemde conferentie te Parijs vastgesteld. 

Toen op voorstel der Belgen Gihoul bij de besprekingen werd betrokken, 
werd de positie der nederlandse onderhandelaars eerst recht moeilijk. Thor
becke had hun voor de concessie-voorwaarden een concept meegegeven, 
in zijn eigen hand nader geamendeerd; 't zij uit wantrouwen tegen de afge
scheiden broeders, 't zij als uitvloeisel van's ministers persoonlijkheid, wa
ren ze ongewoon stroef en verlangden ze ongewoon veel waarborgen voor 
de richtige uitvoering van het contract. De duur der concessie, eerst op 50, la
ter op 90 jaar gesteld, (bij lagere tarieven moest de concessionaris een langere 
peri ode rekenen voor amortisatie van het kapitaal) de mogelijkheid van ver
vroegde naasting, eventueel al na twintigjaar, waarbij geen premie was voor
zien, de te storten cautie (in Belgie ongebruikelijk), de van regeringswege 
voor te schrijven tarieven, het gebrek aan vrijheid om de treindienst naar de 
eisen van het vervoer volgens eigen inzicht te regelen, de verplichting om dade
lijk over de hele lijn dubbel spoor te leggen - maar wat zou het niet kosten 

1) Die verbinding kwam in 1856 tot stand. (zie : Een spoorweg voor nederlands 
Limburg.) 
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in het polderland tussen Oudenbosch en de rivier de specie voor zo'n brede 
dijk aan te voeren, voor men dat over eigen enkel spoor kon doen?! - al 
zuIke kwesties leverden punten van wrijving op; voor iedere afwijking van 
het meegegeven concept moest teIkens het fiat van de nederlandse minister 
gevraagd worden en terwijl de onderhandelaars de tegenpartij op vele punten 
in hun hart gelijk gaven, was Thorbecke daarmee allerminst vlot; hij nam 
Van der Kun en Gericke hun neiging tot meegaandheid ernstig kwalijk. 

Een naastingspremie wees hij aanvankelijk geheel af, maar overal elders 
werd die in uitzicht gesteld en Gihoul vroeg 20% zoais in Belgie gebruikelijk. 
De minister echter meende dat hij eventueel met een royale berekening der 
bedrijfswaarde genoegen kon nemen; overigens was het weI zeker dat de 
nederlandse staat nooit tot naasting over zou gaan 1). De tarieven van de be
staande nederlandse spoorwegen waren door het departement van Binnen
landse Zaken vastgesteld, maar om wille van de concurrentie zouden ze bij 
de antwerpse spoor niet hoger mogen zijn dan die van de belgische staats
banen. Dit zag men in den Haag weI in en men was bereid het Iagere belgische 
tarief over te nemen, maar niet om ronduit te zeggen, dat de vrachtprijzen van 
de onderhavige lijn de belgische te allen tijde zouden volgen. Nederlands 
souvereiniteit eiste dat ze autonoom werden vastgesteid. Maar hoe? want het 
belgische tarief stond juist op de helling. Ten slotte bonden de concessie
voorwaarden de nederlandse vrachtprijzen aan een tarief dat in Belgie was 
voorgesteId, maar ... werd afgewezen. Ze zouden zijn: "nimmer hoger dan 
omschreven staat in het ontwerp-tarief voor de staatsbanen in Belgie, zoals 
het aan de Kamer van Vertegenwoordigers is voorgedragen in de zitting van 
26 januari 1852", enz. (art. 31 2). En dan was er de kwestie van het tracee 
over Breda; Nederland wilde daar maar niet van afstappen, maar Gihoul 
wees het absoluut van de hand en een andere gegadigde was er niet. Van dit 
laatste was minister Thorbecke niet overtuigd, er werden in den Haag weI 
andere namen genoemd 3) en in elk geval was er nog altijd de Societe du 
Luxembourg waarmee de Koning al in relatie stond, daar zij de hoofdstad 

1) Ze vondt echter prompt na twintigjaar plaats ; d.z. w. voor de zijlijn Rozendaal
Breda. 

2) De concessie in Wetten en Besluiten, biz. 447 vlgg. 
Wat het tariefbetreft had Gihoul voorgesteld: "Les tarifs pour les marchandises 

et les bagages ne pourront en aucun temps etre plus eleves que ceux du chemin de fer 
de l'etat en Belgique." Toen de betreffende wet in de belgische Kamer was verwor
pen, konden de daarin vermelde tarieven natuurlijk ook in Nederland niet worden 
aangehouden. Bij ministeriele beschikking van 16/10/54 werd een gewijzigd tarief 
ook voor Nederland goedgekeurd. 

3) Men wist van een zekere Blijckaert, van wie we een rekest aantroffen, n.b. in 
het vlaams! Meer uitvoerig was er sprake van een antwerpse combinatie, Coomans 
en Matthijssen, die zich bezig hielden met plannen voor een spoorweg Antwerpen
Lier-Tumhout en vandaar via Tilburg naar 's Hertogenbosch; maar hoewel zij op 
een gegeven moment in 't vooruitzicht stelden "une importante voie de transit entre 
Anvers, Arnheim et Ie Nord de l'Allemagne," zag de belgische regering als haar 
eigenlijke functie het openleggen van de Kempen (een oud plan) en uit binnenlandse 
politieke overwegingen werd ze door de koning een beetje gepousseerd. 

ECON.-HlST. JAARBOEK xxx 
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van zijn groothertogdom tot een knooppunt van spoorwegen wilde maken '). 
Zou die compagnie niet bereid zijn Antwerpen-Rotterdam aan haar net toe 
te voegen? Thorbecke hield er van twee of meer Iiefhebbers tegen elkaar uit 
te spelen; dat de Societe weinig voortvarendheid betoonde en dat de enige 
werkelijke gegadigde er steeds op aandrong de gang van zaken toch aiet te 
vertragen, maakte aiet veel indruk. Pas toen Van der Kun uit Brussel be
richtte, dat de Societe en Gihoul op dezelfde engelse geldschieters steunden, 
zodat die twee feiteIijk onder een deken lagen, terwijl de andere candidaten 
in Belgii~ zeJf niet au serieux werden genomen, stond de minister zijn ver
tegenwoordiger toe in te gaan op het compromis-voorstel: een Iijn naar de 
Moerdijk via Roo:zendaal met een zijtak naar Breda, in een richting, zoals de 
concessie kwam te luiden, "die later ten zuiden of ten noorden van Breda 
kan worden verlengd" (art. 3). Aan deze formulering was eindeloos gedok
terd, men had daarmee een bedoeling, die in Belgie niet mocht worden "door
zien". Het was bekend dat de handel daar bijzonder veel hechtte aan een aan
sluiting via den Bosch op de Rijnspoor bij Arnhem. (De Rijnspoor had er 
feitelijk niet zo veel mee te maken, het ging om de toegang tot noord-west 
Duitsland.) Zonder dit vooruitzicht, zo meende Van der Kun, zouden de 
Belgen waarschijnlijk op de onderhavige plannen in 't geheel niet zijn inge
gaan. In Nederland echter voelde men hoe langer hoe meer bezwaar om de 
concurrent aan deze verbinding te helpen. Daarentegen groeide het verlangen 
naar een Iijn Venlo-Viersen, die de belgische regering nu juist 6ns weer niet 
gunde. Daarom trachtte men zich zoveel mogelijk vrijblijvend uit te drukken. 
Optie op zijlijnen - soit! - maar in allerlei richtingen waren zijIijnen denk
baar en ieder conereet beJgisch voorstel zou toch nog weer afhankelijk zijn 
van concessie door onze regering. 

Het was het nederlandse departement van Defensie dat zo sterk aan het 
tracee over Breda had vastgehouden; Gihoul van zijn kant zag de rentabili
teit van zijn onderneming door die omweg bedreigd, maar bovendien wilde 
hij de moeilijkheden verrnijden, die het passeren van een vesting placht op te 
leveren. Dat mocht dan nu ge)ukt zijn, Defensie zorgde wei dat de concessio
naris daar geen voordeel van zou hebben. De minister had inderdaad gewaar
schuwd dat, zo men niet over Breda bouwde, er met het oog op de landsver
dediging enkele kleine voorzieningen zouden zijn te trefi"en, die ten laste van 
de concessionaris zouden worden gebracht maar verschrikt en geheel met de 
zaak verlegen was men op Binnenlandse Zaken, toen daarvoor (zij het als 
maximum) een bedrag van f 110.000 werd genoemd. Op meer dan f 50.000 
had Gihoul aiet gerekend, maar het indienen van bezwaren zou tot nieuwe 

') Deze maatschappij stelde lijnen in het vooruitzicht over Trier door Baden en 
Oostenrijk naar Triest (van dit plan spreekt Dronkers al in 1845), over Metz door 
Lotharingen met verbinding naar Marseille, naar het Rijniand, en ook westwaarts 
met aansluiting op de belgische staatsbaan naar Antwerpen. Het merendeel van 
deze veelomvattende plannen was echter nog zeer onbestemd. 

Oorspronkelijk had deze maatschappij de voltooiing op zich genomen van de 
kanalen tussen Maas en Moezel, waaraan al in de tijd van het Verenigd Koninkrijk 
Ir. Brade had gewerkt (zie boven biz. 4 noot 1). Ook daarmee was zij in 1952 nog 
niet gereed gekomen. 



DE ZUIDERLIJNEN 35 

onderhandelingen en zodoende tot nieuw uitstel hebben geleid - nog liever 
accepteerde de aspirant-concessionaris, nu de geldmarkt juist gunstig was, 
deze verhoging van zijn budget; minder soepel was hij, waar het ging om be
palingen, die de exploitatie zouden raken. 

De aanvankelijk aangehouden korte duur der concessie, na welke periode 
de staat aile vaste eigendommen der spoorwegmaatschappij zonder vergoe
ding tot zich zou kunnen nemen, de verlangde waarborgsom, de eisen van 
Defensie, de kwestie van de premie bij naasting, deden Gihoul ten slotte 
verklaren dat bij zulke onereuze voorwaarden geen soliede geldgevers voor 
de onderneming te vinden zouden zijn; slechts speculanten zouden hier 
misschien op ingaan. Dit argument, in verband met het feit dat Gihoul wer
kelijk de enige gegadigde bleek te wezen, schijnt indruk gemaakt te hebben. 
Het klimaat bij de onderhandelingen verbeterde, het wantrouwen week toen 
de nederlandse volrnachten de concessionaris op enkele punten tegemoet 
kwamen: de duur werd verlengd, een naastingspremie van 15% toegezegd '), 
de waarborgsom enigszins verlaagd. Op 21/7/1852 werd het contract met 
Gihoul getekend, twee dagen later de conventie tussen de regeringen. Ir. Van 
der Kun kon naar Nederland terugkeren. Bezien we de concessie-voorwaar
den wat nader, dan valt in de eerste plaats op art. 4 - de bedoelde lijn blijkt 
nauwelijks tot het nederlandse spoorwegnet te worden gerekend, maar wordt 
kennelijk beschouwd en behandeld als een uitloper van het internationale net 
naar de monden van de Rijn. Zij krijgt de internationale spoorwijdte en het 
roilend materieel moet er op zijn ingericht door te lopen over de "ijzeren 
spoorwegen" van de staat in Belgie, waarmede de "Olando-Belge" te dien 
einde in Antwerpen verbonden zal worden. De uren van vertrek en aankomst 
in Antwerpen zuilen worden geregeld naar die van de "meest regtstreeksche" 
treinen op Frankrijk en Duitsland (art. 8). Deze toezegging gezien in verband 
met de meest-begunstigings clausule betreffende de douane-formaliteiten 
doet o.i. helder naar voren komen, welke betekenis in Nederland aan de 
HoIlands-belgische spoorweg werd gehecht. Hij moest de hoIlandsche steden 
een weg openen naar het zuiden en zuid-westen. Rotterdam en Dordt, die 
hun binnenlandse handel terrein zagen verliezen naar mate spoorwegen niet 
aIleen Antwerpen met Keulen, maar binnenkort Antwerpen en La Havre 
met de Elzas, met zuid Duitsland en Zwitserland zouden verbinden (Parijs
Straatsburg kwam in 1857 in bedrijf), moesten bij dit moderne verkeer wor
den ingeschakeld 2). Le Havre bood bovendien regelmatig vervoer van en 

') Artikel 51 der concessie: over naasting zouden eerst de twee regeringen het 
eens moeten worden, zij zou aileen aan weerszijden van de grens gelijktijdig kunnen 
plaats hebben en dat niet binnen de twintigjaar. Dan "On calculera Ie revenu net des 
sept demieres annees, on en retranchera les deux annees les moins favorables, et la 
moyenne du revenu des cinq annees qui resteront apres ce retranchement sera capi
talise a raison de cinq pour cent et on ajoutera une prime de 15%." 

2) Zo was de zaak ook gesteld in de memorie toegevoegd aan de concessieaan
vrage van 1851 (Oihoul Matthieu, toen nog in combinatie met Visser en Sano, en 
met een zekere De Mulder te Antwerpen). Het gaat om verbinding van Holland met 
Belgie, Frankrijk, een dee! van Duitsland, Spanje, Italie en de MideIlandse Zee. De
zelfde voorsteIling, aIleen nog wat scherper gesteld, werd in 1857 gegeven in de 
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naar Noord Amerika 1). Dat de spoorweg voorlopig aan de Moerdijk zou 
blijven steken kon de Maassteden weinig deren daar de verdere behandeling 
der goederen, die dientengevolge in schepen zouden arriveren, toch immers 
in hun havens moest plaats hebben. De Rijnspoor, waar Gihoul wei op mikte, 
had in 1852 Rotterdam nog niet bereikt en de handel van die stad zag er 
bepaald niet verlangend naar uit. Over de concessie aan Gihoul echter 
schreef de Kamer van koophandel desgevraagd: dat zij deze Zuid-neder
landsche spoorweg "waaraan zich sedert lang meer en meer de behoefte 
doet gevoelen", hoe eer hoe Hever in gebruik zou zien. De Kamer voor Am
sterdam daarentegen verklaarde, voor een spoorweg die de grote rivieren 
niet zou kruisen, niet de minste belangstelling te hebben 2). 

De Belgen hadden aanvankelijk weI aangedrongen op een doorlopende 
lijn en Gihoullegde er telkens de nadruk op dat de stoombootdienst vanaf 
de Moerdijk was te beschouwen als iets zeer voorlopigs. De zorg waarmee in 
de concessie-voorwaarden werd bepaald dat reizigers en stukgoederen in 
aansluiting op vertrek en aankomst der stoomboten in Rotterdam met dili
gences van en naar de stations moesten worden vervoerd, zodat ze - hetzij 
over Haarlem, hetzij, in de toekomst over Utrecht - hun weg direct naar 
Amsterdam zouden kunnen vervolgen, had voor handelsgoederen natuurlijk 
weinig betekenis en het verdrag van Parijs bleef voorlopig een dode letter 3). 

Tweede Kamer: "door den thans voltooiden spoorweg Parijs-Straatsburg is Havre 
een Duitse en vooral Zwitsersche haven te noemen", na opening van het Suezkanaal 
zouden Triest, Venetie, Genua en Marseille op de duitse, zwitserse en franse mark
ten als onze concurrenten voor de indische handel optreden. Binnenlandse verb in
dingen werden eerst in de laatste plaats ook nog genoemd. (Handelingen Staten Gen. 
1856-57, B. 1202 vgg.) 

1) Als iets van belang wordt genoemd, dat b.v. waren van Rotterdam over Ant
werpen en Parijs naar Le Havre verzonden, aldaar in de stoomschepen op Noord 
Amerika zouden kunnen worden ingeladen, zonder dat de stukgoederen door de 
douane-beambten werden onderzocht. (Buitenl. Z., Retroacta als boven) Het regle
ment van Parijs stelde daarvoor bepaalde eisen aan verpakking en verzegeling. 
(annex art. 23) 

Het Algemeen Handelsblad van 16/9/1857 spreekt van een "fiorerende stoomboot
dienst" van Rotterdam op Havre. 

2) Enquete op aanwijzing van den Koning, A.R.A. Waterstaat 1852, D. 58, 1/4 
No. 199. 

3) Zodra in 1855 de Rijnspoor Rotterdam bereikt heeft, weet de Nederlandsche 
Stoompost te berichten dat "onze drie groote spoorwegmaatschappijen, de Hol
landsche, de Hollandsch-Belgische en de Nederlandsche Rijnspoorweg maatschappij 
de uren van vertrek en aankomst wederkerig op elkaar zullen afstemmen". De redac
tie acht dit zeer belangrijk, vooral voor Amsterdam en Belgie. Toen het station Rijn
spoor in Rotterdam klaar was gekomen, verplaatste de hollands-belgische de aan
legsteiger van haar boten naar de kade bij dit gebouw en vestigde haar kantoren 
daarin. De verpIlchting een omnibus te laten lopen naar het station der H.S.M. bleef 
onverminderd bestaan. In hetzelfde jaar werd in Antwerpen de dienst gevestigd in 
een gebouw met de belgische staatsbanen, "een groote verbetering". 

Of er voordien gelegenheid was voor de spoorwagens om van de lijnen der ene 
maatschappij op die der andere over te gaan, is ons niet geheel duidelijk geworden. 
In elk geval had de nederlandse regering het eind 1857 nog niet nodig geoordeeld 
het verdrag van Parijs af te kondigen. Het kon bij het overladen aan de Moerdijk 
toch niet in toepassing worden gebracht; het werd bij die gelegenheid in afschrift 
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Het was Ir. Van der Kun niet gelukt de concessie-voorwaarden z6 te re
digeren, dat die zowel in Belgie als in Nederland werden aanvaard; nog in de 
laatste week had moeten worden besloten voor het korte traject Antwerpen 
grens een eigen "cahier de charges" op te stellen. In welke opzichten het van 
de nederlandse voorwaarden verschilde is ons niet duidelijk geworden. WeI 
valt het op dat ook in deze laatste enkele punten zijn geregeld, die bij vorige 
concessies niet ter sprake waren gekomen. Wij denken speciaal aan art. 45 
waar bepaald wordt: "Met goedkeuring van het gouvernement mag een ieder 
langs den spoorweg en ter plaatse zijner keuze magazijnen oprichten of aan
legplaatsen maken met werktuigen, kranen en toestellen voor het laden en 
lossen der wagens geschikt, onder verplichting evenwel om buiten den spoor
weg een of meer zijsporen te leggen, opdat de te laden of te lossen wagens 
het vrije verkeer op den spoorweg noch belemmeren noch beletten." Dit werd 
nu werkelijk een handelsspoorweg! Voorts aan de bepalingen omtrent de 
eventuele aanleg van zijtakken - waarvoor de concessionaris zelf voorkeur 
zou genieten - en aan de verplichting op zijn spoorlijn (tegen betaling) het 
verkeer toe te laten van wagens en rijtuigen van andere maatschappijen. 
Dit laatste bracht de bestemming van de spoorweg mee; art. 45 zal wel aan 
belgische voorbeelden zijn ontleend. Overigens zijn, zoals reeds werd opge
merkt, tegen deze buitenlandse onderneming de voorwaarden doorlopend 
scherper gesteld en treden de sancties op mogelijke wanprestatie meer op de 
voorgrond, dan het nederlandse departement tot nog toe jegens landgenoten 
nodig had geacht. 

Wantrouwen tegen Gihoul persoonlijk was dat blijkbaar niet, men had 
bern zelfs weI meer willen toevertrouwen; zou bij niet in aanmerking willen 
komen voor de aansluitende spoorlijn naar Middelburg? De concessie sprak 
immers van zijlijnen ... Men moet uit dit voorstel weI concluderen dat de 
overheden in den Haag zich van de economische strekking der spoorlijn 
weinig rekenschap gaven. Middelburg en Vlissingen met de vaste wal te 
verbinden was een denkbeeld, dat zowel in Rotterdam als in Antwerpen felle 
tegenstand ontmoette; hoe zou daarvan de uitvoering te wachten zijn geweest 
van een spoorwegonderneming die juist deze twee steden moest dienen? Van 
der Kun protesteerde bovendien op nog andere gronden tegen dit voorstel: 
Vlissingen-Roozendaal kon men toch geen "zijlijn" noemen en zo'n geste zou 
in hoge mate onbillijk zijn tegenover Dronkers die voor die lijn al het voor
bereidende werd had gedaan en in deze tijd ook weer bezig was-een liefhebber 
voor Vlissingen-Venlo te zoeken. Maar, wat de deur dicht deed, Gihoul wees 
na langdurige aarzeling deze suggestie van het departement af. Voor Vlissin
gen-Venlo werd in 't zelfde jaar opnieuw concessie verleend aan de candidaat 
van Dronkers, Dubois Nihoul, ook een Belg. 

Gihoul bracht zijn concessie onder in een Societe Anonyme des Chemins 
de Fer d' Anvers it Rotterdam. Als oprichters traden op Gihoul Matthieu en 
drie Engelsen van wie er een directeur was geweest van de Grande Compagnie 

overgelegd aan de leden der Tweede Kamer. (Hand. St. Gen. 1857-1858, B. 379, 
Memorie van Toelichting op het handels- en scheepvaartverdrag met Belgie; vgl. 
de Memorie van Antwoord B. 416.) 
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du Luxembourg. De S.A. was gevestigd in Brussel, maar op den duur zou 
zij ook domicilie moeten kiezen in Nederland. Kantoren te Londen Brussel en 
Parijs belastten zich met de plaatsing van een maatschappelijk kapitaal van 
£ 500.000, weten 50.000 aandelen van 250 belgische francs. Later zouden 
daarvoor ook in Nederland kantoren worden aangewezen. Daar bovenuit 
zou de maatschappij met toestemming van de Algemene Vergadering nog 
tot een beperkt bedrag een obligatie-Iening kunnen sluiten. Toen de gezant 
hem de statuten dezer societeit toezond, antwoordde minister Thorbecke, 
dat hij tegen een belgische maatschappij geen bezwaar had, maar dat dan toch 
in de Raad van Commissarissen een of twee vertegenwoordigers van de neder
landse regering moesten worden opgenomen. De eis dat commissarissen 
aandeelhouders moesten zijn, zou ten aanzien van deze Nederlanders moeten 
vervallen "anders zou er wellicht niemand te vinden zijn"! Aangewezen werd 
de solliciteur Gaade, die we later ook bij de Aken-maastrichtse spoorweg in 
een dergelijke functie aantreffen. 

V 66r het einde van het jaar had de maatschappij aan haar financiele ver
plichtingen voldaan: er was op de aandelen 30% gestort en de waarborgsom 
beyond zich in handen der nederlandse regering; de concessie kon dus "de
finitief" worden verklaard 1). De statuten werden in Nederland goedgekeurd, 
15 november verschenen ze ook in de Moniteur, maar intussen waren de 
werkzaamheden al begonnen. De maatschappij had n.l. een contract afge
sloten met een grote aannemer te Londen, die it raison van £ 492.000 zich 
met de uitvoering van het gehele werk belastte onder belofte over het ge
storte deel van het kapitaal 5% rente te betalen tot aan de dag van inbedrijf
stelling, doch hoogstens gedurende drie jaar, de termijn in de concessie voor 
de voltooiing gesteld. De voorbereigende plannen en de concessie zelf wer
den voor £ 8000 van Gihoul overgenomen. Op deze condities had de aanne
mer er belang bij de werkzaamheden te bespoedigen en dat deed hij op een 
wijze die de nederlandse deskundigen een verbaasde bewondering afdwong 2). 
Op zo snelle voortgang was niet gerekend ; pas eindjuni 1853 stelde een ge
mengde commissie het punt van grensoverschrijding officieel vast en eerst 
in maart van het volgend jaar werd het wetsontwerp met de "verklaring van 
algemeen nut", die nodig was om tot gerechtelijke onteigening van gronden 
over te kunnen gaan, bij de Tweede Kamer ingediend, 20/4 bereikte ze het 
Staatsblad. Maar intussen was de aanleg al een heel eind gevorderd; voor het 
traject Antwerpen-Roozendaal had men de gronden blijkbaar bij minnelijke 
schikking in handen kunnen krijgen, want reeds voor de onteigenings-wet 
er was, had de maatschappij bericht, dat zij op 1 Mei a.s. gereed dacht te 
zijn om de lijn tot Roozendaal te openen; zij verzocht daarom dat de post-

1) Wetten en Besluiten I, bIz. 447-459. 
Vanaf dit moment vallen de stukken betreffende de spoorweg van Antwerpen naar 

de Moerdijk niet meer onder dossier 58, spoorwegen algemeen, maar er wordt voor 
haar een eigen dossier geopend, D. 79. 

2) De engeise aannemer was weI zo wijs geweest een nederiands ingenieur aan 
te trekken; hij koos daartoe J. G. W. Fijnje (zie boven biz. 13 noot 2). Eind 1852 
waren onder diens leiding de werken voor de spoorwegmaatschappij op nederlands 
grondgebied begonnen. (Ned. Stoompost, 14 november 1852) 
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dienst en de douane-formaliteiten mochten worden geregeld. Z6 vlug kon
den de nederlandse ambtelijke instanties niet meekomen; het departement 
van Financien weigerde aanvankelijk door de opening van een douanekan
toor mede te werken aan een gedeeltelijke in gebruikstelling. Men veront
schuldigde zich met de opmerking, dat vervoer van vrachtgoed, aileen op 
het traject Antwerpen-Roozendaal nauwelijks te verwachten was. Men zou 
op het verzoek pas kunnen ingaan, als de lijn 6ftot Breda, 6f tot Roode Vaart 
klaar was gekomen. Er was ook nog niets van hetgeen voor de dienst nodig 
zou zijn: geen afsluiting van bet terrein, geen douaneloods. Bovendien beer
ste er zelfs nog onzekerheid over de tarieven, nu het wetsontwerp dienaan
gaande, waaraan de Nederlanders zich hadden geconformeerd, in Belgie was 
verworpen. - Over die tarieven en over de douane-formaliteiten was inder
daad nog nader overleg no dig en daarvoor werd nu toch meteen weer een 
commissie ingesteld. De heer Gaade verscheen in haar zitting als vertegen
woordiger der spoorwegmaatschappij en verklaarde bij exploitatie van een 
gedeeIte der lijn weI is waar geen winst te verwachten, maar toch enig inko
men, terwiji het personeel wat ervaring zou kunnen opdoen; exploitatie enkel 
voor reizigers zou echter al te bezwarend zijn. Door moeilijkheden bij de 
aankoop der gronden had men in 1853 Breda niet gehaald, maar v66r het 
einde van het lopende jaar verwachtte men zo ver te komen; tot Roozendaal 
was de spoorlijn aan beide kanten van de grens geinspecteerd en goedgekeurd 
en in Mei hoopte de maatschappij Oudenbosch te zullen bereiken; voorlopig 
zouden vanaf dat station diligences kunnen Iopen naar Breda en naar de 
Moerdijk. Begin Juni zou alles voor de douane-dienst in orde kunnen zijn. 
De commissie adviseerde daarop gedeeltelijke exploitatie toe te staan; wat 
het tarief betreft kreeg de maatschappij haar zin 1): voor goederen zou dat 
hetzelfde zijn als in Belgie, voor reizigers zou zij zich mogen richten naar wat 
in Nederland gebruikelijk was. Daarop had 3 juli 1854 de inbedrijfstelling 
tot Roozendaal plaats, in september tot Oudenbosch, 23/12 kon de lijn tot 
Zevenbergen voor het publiek worden geopend. Maar met het laatste ge
deelte tot het Hollands Diep, had zij tegenslag. AI in november '53 deed zicb 
aandrang gevoelen om bier een wijziging in het tracee te brengen. Gemeente
en polderbesturen kwamen met bezwaren tegen de bestaande plannen en 
verzochten dat de spoorlijn niet op de Roode Vaart zou worden gericbt, 
maar iets oostelijker op bet dorp Moerdijk zelf. Aanvankelijk had de 
spoorwegmaatschappij die protesten naast zich neergelegd, 27/2/54 dien
de zij nog bij Binnenlandse Zaken de uitgewerkte plannen in voor het 
aan de Roode Vaart te graven havenbassin ten dienste van haar stoom
boten. Reeds 7 maart kreeg zjj ze goedgekeurd terug, de maatschappij 
bedankte voor die uitzonderlijke spoed en wilde meteen tot aanbesteding 
overgaan. Maar in de loop van de zomer kreeg deze zaak een ander aspect: 
het bleek dat de geulen en zandbanken in het Hollands Diep zich hadden ver
legd en bezig waren zich verder te verleggen. De spoorwegmaatschappij 

') Beschikking van de minister van Binnenlandse Zaken, A.R.A., Waterstaat 
1854, 16/10/54 No. 223; vgl. D. 79 11/3 No. 61 bis. 
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kwam tot het inzicht dat zij toch beter zou doen zich op Moerdijk te richten 
dan op de Roode Vaart; de nieuwe haven, die zij daar zou moeten graven, 
zou, naar het zich Iiet aanzien, binnen kort weer onbruikbaar worden. Zij 
stelde nu voor haar emplacement in te richten vlak aan de haven van Moer
dijk en dit bestaande haventje op haar kosten te vergroten. 

Ditmaal verleenden aIle betrokken instanties (waaronder ook nu weer 
het departement van Defensie) vlot hun medewerking en 1 november 1854 
werd een nieuwe overeenkomst gesloten - pas 3/2/55 officieel goedgekeurd 
- waarbij na onderzoek door de ingenieur van de rijkswaterstaat, samen 
met Ir. Fijnje voor de spoorwegmaatschappij, de veranderde richting werd 
vastgesteld. Ook hier had de mogelijkheid bestaan op de ambtelijke goed
keuring vooruit te lopen doordat de benodigde gronden bij minnelijke schik
king konden worden verworven, en reeds op 1 mei werd de dienst voor het 
gehele traject geopend. De vergroting van de haven was toen nog niet uitge
voerd, een station stond er nog niet, een "provisionele loods" diende in de 
herfst als schuilhut voor de reizigers. Met twee, reeds wat aftandse, stoom
boten had de maatschappij haar dienst moeten beginnen 1). De Krimoorlog 
(1854-56) maakte n.l. het geld duur en de aandeelhouders, die immers het 
geld bij gedeelten beschikbaar zouden stellen, waren niet altijd even prompt 
om een nieuwe "call" te voldoen 2). Maar het gelukte uit de inkomsten van het 
bedrijf aIle achterstallige werken uit te voeren en ten slotte zelfs een derde, na
genoeg nieuwe stoomboot aan te kopen. In de zomer van 1857 kon het laatste 
derdedeel van de gestorte cautie aan de maatschappij worden teruggegeven. 

De exploitatie was n.l. van 't begin af aan een succes. Reeds in augustus 
1854, toen de spoor nog maar tot Oudenbosch liep, vroeg de directie aan da
gelijks behalve de drie voorgeschreven treinen een speciale goederentrein 
te mogen Iaten lopen om voor de passagiers het oponthoud aan de douane
grens te verminderen 3). Van Oudenbosch werden dan de goederen met pra
men naar de Moerdijk vervoerd - de hoeveelheid zou voor transport met 
kar en paard te groot zijn geweest. Toen het volgendjaar de spoorbaan gereed 
was gekomen, liepen er vijf treinen daags, op drie daarvan gaf een stoomboot 
aansluiting naar Rotterdam 4). Voor de goederen had men zeilschepen die 

1) Het waren de Stad Antwerpen en de Stad Rotterdam, ze hadden veel revisie 
en reparatie nodig. De Stad Dordrecht, aangekocht in 1857 was in veel beter condi
tie. (Jaarverslag der maatschappij over 1857). 

2) De gangbare rente bij de Bank of England was in 1853 3% geweest, in 1857 be
droeg ze 7%. 

8) De maatschappij beriep zich op het "Reglement van Parijs" (zie boven noot 
1 bij biz. 31). Dit reglement bepaalde, dat het aantal treinen dat per dag een grens 
passeerde, door de betrokken spoorwegmaatschappij zou kunnen worden verhoogd 
in overleg met de dienst der douane. Vgl. hierbij ook de Nederlandsche Stoompost 
in September 1854, bIz. 183. 

4) Gedurende de winter 55-56 werd dit teruggebracht tot vier treinen, waarvan 
twee met bootaansluiting "wegens gebrek aan reizigers". Maar men kon toch nog 
altijd op een dag uit Den Haag naar Parijs en naar Keulen komen, of heen en weer 
gaan om de beurs te Antwerpen te bezoeken, zoals de directie met gepaste trots ver
meldt. Uit Amsterdam kon men pas's avonds te BrusseI aankomen, wie doorreisde 
arriveerde midden in de nacht in Keulen. 
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in charter voeren, maar de directie dacht erover een sleepdienst in te stellen. 
Naast de begrijpelijke voldoening die uit het jaarverslag over 1857 spreekt, 

troffen ons daarin vooral twee punten. De directie deelt mee dat de inkom
sten voor ruim 60% uit het reizigersvervoer voortkomen en dus nog niet voor 
40% uit goederenvervoer. Voor 6ns lijkt dat in tegenspraak met het succes 
van deze handelsspoorweg, maar voor de tijdgenoten was het al heel mooi. 
Hoewel zich overal een verschuiving in de richting van de vracht begon af te 
tekenen, maakte bij de H.S.M. de opbrengst van het goederen-vervoer in 
1854 slechts 12% der inkomsten uit, bij de Rijnspoor 29%; in 1856 waren die 
percentages gestegen tot even boven de 25 en boven de 34% 1). 

Een tweede punt is dat het verkeer op korte afstand verre overwoog. Bij 
het reizigersvervoer beliepen de "voyages mixtes" d. w .z. die, waarbij van spoor 
en boot gebruik werd gemaakt, slechts 25%. Men k6n wei in Rotterdam een 
kaartje kopen naar Keulen, of zelfs in Antwerpen naar Londen, (via Rotter
dam-Harwich) maar daarvan werd toch blijkbaar niet dagelijks gebruik ge
maakt. Ook van het vrachtgoed was in 1857 slechts 47,8% vervoerd over het 
"parcours mixte", maar volgens het jaarverslag was dit percentage snel stij
gende. (Het totale goederenvervoer kwam reeds 't volgend jaar van 40 op 
45%.) 

Intussen wordt nu wellicht de vraag belangwekkend, welke producten 
men langs de hollands-belgische spoorweg dacht te vervoeren en welke plaats 
zij innamen in de nederlandse handelsbeweging. Gaan we uit van de statis
tische gegevens over het decennium 1847-1856, de periode waarin tot de 
bouw van de spoorweg werd besloten en waarbinnen hij nog net in bedrijf 
kwam 2), dan vinden we ongeveer de volgende cijfers. 

') In Duitsland lagen die percentages wei anders, vooral voor de richting oost
west, waar waterwegen practisch ontbraken. Reeds in 1853 bedroegen daar de totale 
inkomsten;uit personenvervoer 6.748.246 tegen die uit goederenvervoer 9.055.196 
mark. De verhouding varieert uiteraard van lijn tot lijn; dat in mijnstreken het goe
derenvervoer overweegt valt te begrijpen, opvaIIend is echter de verhouding bij de 
Koin-Mindener Eisenbahn: reizigers 872.222, goederen 1.408.564. Ook bij Berlijn
Hamburg overwoog het goederenvervoer sterk, maar niet z66 sterk. (A.R.A. 
Waterstaat 1853, D. 58,9/11 No. 114, Overzicht der Duitsche Spoorwegen). 
Zodra de nederlandsche Rijnspoor in 1856 aansluiting had gekregen op het duitse 
net, begonnen in haar grens-overschrijdend transport ook de inkomsten uit goede
renvervoer die uit reizigersvervoer te overtreffen (Prov. Verslag, Utrecht over 1857, 
onder het hoofd: Rijnspoor 1856-57; vgl. ook in het volgende verslag de cijfers voor 
57-58.) 

2) Voor het hier medegedeelde gebruikten we in hoofdzaak de Statistiek van den 
Handel en de Scheepvaart van het Koninkrijk der Nederianden, uitgegeven door het 
departement van financien vanaf 1846. Zij geeft behalve jaarcijfers, gemiddelden 
over twee tienjarige perioden, 1847-1856 en 1857-66. Daarnaast stelden we nog de 
cijfers over 1869, het laatste jaar voor de Frans-duitse oorlog. Ook troffen wij in het 
Statistisch Jaarboekje over 1854 een opstel aan, dat uit dezeIfde bron schijnt geput 
te hebben. Hierbij is aan te tekenen, dat de Rotterdamsche Courant van 18/1 en 20/1 
1859 meent, dat de cijfers van het departement van financien geen absoluut ver
trouwen meer verdienen, sinds de doorvoerrechten geheel en de uitvoerrechten in 
vele gevaIIen zijn afgeschaft. 

Veel makkelijker te hanteren zijn de cijfers, gegeven in het "expose des motifs", 
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invoer uit 

Gr. Britt. 
Pruisen 
Belgie 
Frankrijk 

81 mln. 
62,5 " 
26 

" 
11,8 " 
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waarvan bestemd voor doorvoer uitvoer naar 

38 mln. 
28,5 " 
5,4 " 
3 

60mln. 

102 " 
26,5 " 
10,5 " 

Bij de invoer staat dus Groot Brittannie voorop (het komt zelfs v66r de 
eigen kolonien); van die invoer was ruim 47% voor doorvoer bestemd, een 
deel voor doorvoer naar Frankrijk 1). Bij de uitvoer nam Pruisen de eerste 
plaats in, zij overtrof in het handelsverkeer met dit land verre de invoer -
nog steeds was Nederland er de voornaamste importeur van koloniale waren. 
Van de invoer uit Pruisen was ruim 45% in doorvoer, deels naar Londen, 
deels naar Antwerpen. De cijfers voor Belgie en Frankrijk waren snel stijgen
de; had de invoer uit beide landen samen in 1846 niet meer dan 18 mln. be
lopen, in 1860 had zij zich reeds verviervoudigd. Ook de nederlandse uitvoer 
nam evenredig toe. - Een statistisch jaarboekje over 1854 berekent ten aan 
zien van onze voornaamste continentale handelspartners hun aandeel in de 
nederlandse handelsbeweging op 27,85% voor Duitsland, 18,85% voor Bel
gie en 3,8% voor Frankrijk. 

Voor een deel van deze goederen zou de spoorweg naar Antwerpen ver
voer bieden. De handel met Duitsland bediende zich in hoofdzaak van de 
Rijn. - Het vervoer tussen Nederland en Frankrijk werd oorspronkelijk 
vooral door de kustvaart verzorgd, slechts mode-artikelen en gebottelde 
wijnen (invoer) en paarden (uitvoer) namen de weg over land. Onze voor
naamste uitvoerartikelen waren voor Frankrijk paarden en vee; we horen 
b.v., dat in 1846 wekelijks twee schepen met slachtvee voor de parijsche hal
len uit Vlissingen naar Duinkerken vertrokken 2), maar het handelsverdrag 
van 1851 spreekt al van vee, dat over land gedreven werd om in Antwerpen, 
Gent ofVerviers in spoorwagens te worden geladen. Hier lagen dus weI goede 
vooruitzichten. - De import van franse modeartikelen, bonnetterie, zijde 
en fijne leerwaren was volgens de tijdgenoten geheel in handen van Amster
dam; daarvoor zou deze spoorweg slechts een zeer gebrekkige verbinding 
opleveren. 

dat de belgische minister overlegde aan de Kamer van Vertegenwoordigers, toen hij 
haar in 1857 een nieuw handelsverdrag met Nederland ter ratificatie aanbood. Ook 
de nederlandse minister legde dit belgische expose over aan de Tweede Kamer. 
(Hand. St. Gen. 1857-58, B. 603) Uiteraard betreffen deze cijfers aIleen het handels
verkeer tussen Nederland en Belgie. 

1) Als zodanig worden genoemd gietijzer, speciaal rails, die volgens de geldende 
scheepvaartwetten niet met buitenlandse schepen in franse havens mochten worden 
ingevoerd. De spoorweg gaf hier de gelegenheid om de wet te ontduiken. 

") Aldus het prospectus van Burgess (zie boven bIz. 19 noot 2) ter zake van de 
spoorlijn Vlissingen-Maastricht in 1846. Al uit 1844 vonden we in het Algemeen 
Handelsblad een protest tegen uitvoer van vee naar Frankrijk per spoor (gedeelte
lijk). 
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Ret verkeer met Belgie liep voor het overgrote deel over Antwerpen; 
men ziet het aan de cijfers voor de gecontingenteerde uitvoer 1). 

K.G. 7.000.000 koffie werd tegen verlaagd tarief van invoerrechten in 
Belgie toegelaten; daarvan rekende men dat K.G. 5.500.000 over het douane
kantoor van Antwerpen zou binnen komen, K.G. 1.500.000 over Luik en de 
rest over Gent (kanaal van Terneuzen). Dit contingent werd geacht 7/17 van 
het belgische verbruik uit te maken, voor meerdere invoer lagen de rechten 
55% hoger; deze kwam dan ook weinig voor, Belgie streefde er naar zich 
rechtstreeks uit Brazilie van koffie te voorzien. Voor tabak bedroeg het ge
privilegieerde contingent slechts K.G. 2.000.000 daarvoor was de weg langs 
Maas of Zuid Willemsvaart voorgeschreven - met dien verstande dat K.G. 
20.000 uit de tabaksfabrieken van Eindhoven "over land" via de grenspost 
Lommel kon worden vervoerd. Maar daar voor dit artikel het normale in
voerrecht slechts 20% hoger lag, beliep de totale invoer een veelvoud van het 
geprivilegieerde quantum, en dat meerdere ging over Antwerpen. Vis, vers, 
gedroogd of gezouten, werd slechts toegelaten te Antwerpen, Gent of Osten
de; volgenshet verdragvan 1851 ook te Wuestwesel (par terre). Zij was altijd 
aan een hoog invoerrecht onderworpen en bovendien gecontingenteerd ter 
bescherming van de belgische visserij. 

De opeenvolgende handelsverdragen met Belgie (1841, 1846, 1851 en 
een ontwerp van 1857 dat in Nederland niet werd geratificeerd) bevatten lange 
lijsten van goederen waarvoor invoerrechten werden vastgesteld - over de 
hoeveelheid waarin zo'n artikel werd verhandeld zeggen ze, afgezien van 
de gecontingenteerde goederen, niets. Bij de onderhandelingen over de spoor
weg werden speciaal genoemd: graan, aardappelen en in kleinere quanta 
verfhout. Ret verslag over 1857 constateert, dat in beide richtingen veel hout 
is vervoerd, voorts vanuit Belgie steenkolen, metaalwaren en vensterglas; uit 
Nederland waren verzonden, behalve wat koloniale waren, waaronder spe
cerijen: vias, gedistilleerd, huiden, gedroogde en gezouten vis 2). Elders wor
den genoemd: machinerien, ammunitie en chemische producten uit Belgie, 
vee uit Nederland. Textiel van verschillende soorten werd tussen de twee 
landen uitgewisseld, maar garens werden in toenemende hoeveelheid uit 
Belgie in Nederland geimporteerd. Wijn werd in beide richtingen geexpe-

') Zie Lagemans, Recueil de Traites etc. III, p. 182 sqq. De hier genoemde cijfers 
zijn die van het handelsverdrag van 1846. De mogelijkheid van aanpassing aan even
tueel toegenomen verbruik was in dit verdrag gegeven maar tien jaar later waren ze 
nog ongewijzigd. (brochure Bredius, zie beneden biz. 49) Bijzonderheden over de 
praktijk yond ik in het archief van de Kamer van koophandel voor Dordrecht, 
Register van uitgaande stukken 1856, biz. 39 vgg. No. 82. 

2) Graan behoort tot de artikelen waarvan de import uit Nederland in Belgie 
sterk toenam - hij had zich van 1850 tot '56 verdrievoudigd. Het betreft hier ver
moedelijk oostzee-graan. Een overeenkomstige stijging vertoont de invoer van vis. 
De aardappelen waren uit de groninger veenkolonien afkomstig. Steenkolen was 
een artikel waarvan onze consul in Brussel in 1850 meende, dat de spoorweg bij dit 
transport de scheepvaart zeker geen concurrentie zou aandoen, zo min als bij de 
aanvoer van keien. De spoorwegmaatschappij had hier dus wei een bijzonder succes 
behaald, maar zij had er niet lang plezier van, daar Nederland meer en meer op 
Ruhrkolen overging. 
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dieerd; niet aIleen rijnwijnen maar ook bordeaux-wijnen op fust, overzee 
naar Nederland gezonden, vervolgden hun weg per spoor naar Belgie en 
Noord Frankrijk. Zo kwam ook marmer voor die streken bestemd, uit het 
Middellandse Zeegebied eerst per schip naar Nederland. 

Dit alles leverde blijkbaar ruim genoeg affaire op om de hollands-belgische 
spoorweg rendabel te maken. Het handelsverkeer tussen de buurlanden 
(niet uitsluitend dat per spoor) bleef snel stijgen, zoals blijkt uit de cijfers 
voor in- uit- en doorvoer; d.w.z. doorvoer door Belgie. 

import waarvan in doorvoer export waarvan in door-
voer 

1847-56 26 mIn. 3 mIn. 26,5 mIn. 3,1 mIn. 
1857-66 47,5 

" 
12 46 37 

1869 62 17 
" 

74 11,6 

1869 wordt bier vermeld als zijnde het laatste jaar v66r de frans-duitse 
oorlog; vanaf 1870 wordt het beeld door de politieke omstandigheden ken
nelijk sterk beinvloed. 

Deze krachtige ontwikkeling van het verkeer met Belgie was voor de 
zuid hollandse handel even verheugend als onvoorzien; het belang, dat zij 
van 't begin af, aan de spoorweg naar Antwerpen hechtte, had nl. niet in de 
eerste plaats daarin gelegen. Zoals we boven reeds aanduidden had zij zien 
aankomen, dat de opening van de spoorlijn Parijs-Straatsburg deze laatste 
stad tot een zuid duitse, ja - tot een zwitserse haven zou maken 1). De hol
lands-belgische spoorlijn moest ook 6nze havens op de landroute naar Straats
burg aansluiten. Zij moest voorkomen, dat de scheepvaart met ladingen voor 
zuid Duitsland van de Maashavens zou overgaan op Antwerpen of Le Havre. 

Het komt ons voor dat dit doel slechts in geringe mate bereikt is. Geen 
wonder! de best-geoutilleerde haven zou niets hebben verbeterd aan de handi
cap van de moeilijke verbinding met de zee; bovendien passeerden de schepen 
met koloniale of trans-atlantische waren nu eenmaal eerst de mond van de 
Seine, dan de Schelde en bereikten ze eerst daarna de hollandse zeegaten. 
Eindelijk in Maas of Merwede binnen gelopen, waren ze aangewezen op een 
spoorweg, die pas aan de Moerdijk begon. - Ben ogenblik (maar dat was 
voor de opening van de iijn Parijs-Straatsburg) had men in Rotterdam ge
meend dat de bezwaren voor het transito-verkeer werkelijk waren overwon
nen. Toen n.l. in 1856 de nederlandse rijnspoor haar aansluiting op het duitse 
spoorwegnet eindelijk had verkregen, begon Belgie een premie te geven op 
doorvoer iangs zijn staatsbanen, een reductie op de transport-kosten van 
20 a 25%. Toen daarop de hollands-belgische haar eigen tarieven ook nog 

1) Hand. St. Gen. 1856-57, Bijl. 1202 vlgg. 
Van de bezwaren waaronder de maassteden werkten geeft de Kamer van koop

handel voor Dordrecht een scherp voorbeeld in cijfers betreffende de export van ruwe 
katoen uit Liverpool naar Bazel. Zij berekende in 1856 de kosten van zo'n transport 
over Frankrijk op f 12,68 per ton bij een reisduur van veertien dagen. Langs de Rijn 
kwam het op f 13,261- per ton - reisduur acht en dertig dagen. 
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met 22% verlaagde, ontstond de absurde toestand dat het voor de handel 
van Brussel en die van Keulen goedkoper uitkwam om via Antwerpen uit 
Rotterdam te importeren dan direct uit Antwerpen zelf. De handel daar klaag
de dan ook steen en been en in Rotterdam meende men reeds dat het transito 
naar de eigen stad begon terug te keren. Maar men had te vroeg victorie ge
roepen; de cijfers die de belgische minister in december in de Kamer van Ver
tegenwoordigers meedeelde, spreken een heel andere taal. - In het verkeer 
met Duitsland 1) zien we inderdaad dat, terwijl ook hier de wederzijdse han
del zich krachtig ontplooide, de doorvoer na 1855 begint te stagneren, weldra 
af te nemen. Het transito-vervoer door Belgie stijgt weI, maar lang niet ge
noeg om dit verlies aan transito op Duitsland te compenseren 2). 

Keren we terug tot de lotgevallen van onze spoorwegmaatschappij . In de 
praktijk bleek het van 't begin af een ernstig bezwaar, dat de lijn niet doorliep 
naar Rotterdam. De winter 1854-55 was n.l. z6 streng, dat injanuari wegens 
de ijsgang op de rivieren door een wagendienst moest worden voorzien in het 
vervoer der reizigers tussen Rotterdam en Willemsdorp. (Overigens reden de 
treinen aan de overzijde van het Hollands Diep toen nog slechts tot Zeven
bergen) Pas op 3 maart 1855 werden de stoomboten weer ingezet. Het was 
nog slechts een proefdienst, de werken aan de haven van Moerdijk waren 
nog niet klaar, over dienstregeling en tarieven moest in april nog overleg 
worden gepleegd, eer begin mei de spoorweg over zijn gehele lengte en nu ook 
de spoorwegdienst feestelijk konden worden geopend 3). 

Er volgden echter meer strenge winters, zodat in september 1858 de spoor-

1) De nederlandse statistiek spreekt van Pruisen, doch noemt daarnaast aileen 
Bremen, Hamburg en Lubeck, verder Mecklenburg en Oldenburg (soms Hannover), 
zodat "Pruisen" blijkbaar stond voor het hele tolverbond. Inderdaad vonden we 
het elders als een onjuiste gewoonte aangewezen, om altijd Pruisen te zeggen, wan
neer het Tolverbond werd bedoeld. De handel met de andere genoemde duitse 
staatjes was zeer gering en blijkt na 1846 af te nemen. Men mag verondersteilen, dat 
hier de mogelijkheid van vervoer per spoor de vaart op de Noord- en Oostzee havens 
terugdrong, naarmate het duitse spoorwegnet zich ontwikkelde. 

2) De cijfers die de belgische minister in december 1858 in de Kamer van Vertegen
woordigers meedeelde, spraken een heel andere taal. Zou men voor beide landen het 
handelsverkeer van 1846 op 100 steilen, dan kreeg men: 

Beigie 
Nederland 

1853 
183 
127 

1854 
210 
142 

1855 
217 
142 

1856 
242 
160 

1857 
525 
162 

Belgie, dat als handelsland zover bij Nederland had achtergestaan, was blijkbaar 
bezig steeds meer op ons in te lopeno 

Bij het transito sprak dat verschil nog sterker; de doorvoer naar het Tolverbond 
zou in Belgie zijn toegenomen met 221 %, in Nederland met niet meer dan 21% over de 
voorafgaande jaren; hij was in het laatste jaar zelfs iets gedaald. - We zagen boven 
reeds dat die daling zich in de zestiger jaren voortzette. 

3) De spoorwegmaatschappij zou er de voorkeur aan hebben gegeven de conces
sie voor de stoombootdienst Moerdijk-Rotterdam aan een afzonderlijke vennoot
schap over te dragen, doch de nederlandse regering had daar niet in willen treden. 
De exploitatie liet zij toen verzorgen door een zekere A. Brons. 
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wegmaatschappij vergunning vroeg in geval van ijsgang de prijzen voor vracht 
en passagiers te mogen verhogen. Zij voerde aan, dat transport over land bij
zonder kostbaar werd, wanneer men daarvoor alleen aan de markt kwam bij 
besloten water als er overal een sterk verhoogde vraag was naar wagens en 
paarden; en wees er op, dat in de vorige winter ook alle gewone diligence
diensten hun prijzen drastisch hadden opgeslagen. Slechts een zeer kleine 
verhoging werd - duidelijk a c~ntre coeur - toegestaan. 

Nadat de aanleg volgens haar oorspronkelijke concessie was voltooid, 
ging de "Olando-Belge" allerminst op haar lauweren rusten. Reeds in 1855 
vroegen en verkregen twee leden van de directie samen met de aannemer die 
het hele werk had uitgevoerd, een optie van drie jaar ter bestudering van de 
mogelijkheden voor het traject Moerdijk-Rotterdam. Was het de bedoeling 
daarvoor een afzonderlijke maatschappij te vormen, ditmaal naar nederlands 
recht? Maar dit korte traject met zijn grote bruggen in een aparte maatschap
pij onder te brengen kan nauwelijks een reeel plan zijn geweest. De kwestie 
was echter op dat moment weinig actueel omdat bekend was, dat Rotterdam 
zich tegen iedere overbrugging van de Nieuwe Maas zou verzetten 1). Anders 
werd dat twee jaar later, toen een commissie waaraan B. en W. van Rotter
dam hadden opgedragen de verschillende aspecten van de zaak te onderzoe
ken, zich krachtig uitsprak voor overbrugging ten bate van een spoorlijn, 
en diensvolgens het stadsbestuur "om" ging. Tevens had Van der Kun een 
overzicht opgesteld van meer en minder urgente spoorwegverbindingen in 
Nederland; dit in verband met het feit dat allerwegen het inzicht veld won, 
dat de regering de spoorweg-ondernemers voor belangrijke kunstwerken zou 
moeten subsidieren. Op deze lijst had Rotterdam-Moerdijk een hoge priori
teit 2). 

Nu waren er opeens meerdere liefhebbers. Daar was in Dordt het comite 
Bredius 3), zijn plannen hadden feitelijk tot de bovengenoemde ommezwaai 
in Rotterdam de stoot gegeven. Daar was de H.S.M.; van 't begin af aan 
(1850) hadden sommigen de spoorweg naar Antwerpen als de natuurlijke 
voortzetting van de lijn Amsterdam-Rotterdam beschouwd. Aan haar gaf 
in 1857 de regering duidelijk de voorkeur, zo zeer zelfs, dat zij aan die maat
schappij een extra subsidie in 't vooruitzicht stelde, die het haar mogelijk 
moest maken - indien ze zich met dit nieuwe project wilde belasten - tege
lijk haar hele lijn tot de internationale maat te versmallen. En daar was ten 
slotte ook nog de Hollands-belgische, die niet zonder grond meende dat zij 
tot de bouw de eerst gerechtigde was. Zij had de stoombootdienst slechts als 
een voorlopige oplossing aanvaard (art. 1 der concessie) en was zich de jaren 
door hardnekkig blijven noemen Maatschappij voor een spoorweg van Ant-

I) Rotterdam vreesde, dat een brug over de Nieuwe Maas een barriere zou ople
veren tussen de zeevaart en de Rijnvaart en dat dien ten gevolge het transito-vervoer 
te water zich voor een deel naar Dordrecht zou verplaatsen. 

2) In ondememerskringen werd er nog op gerekend, dat voor de overtocht over 
het Hollands Diep aanvankelijk met een stoompont genoegen zou moeten worden 
genomen. 

8) Over de actie van de stad Dordrecht, die op naam van P. J. Bredius, secretaris 
van de Kamer van Koophandel aldaar, werd gevoerd, zie beneden. 
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werpen naar Rotterdam (in stukken uitgaande van de nederlandse instanties 
vindt men vaak: spoorweg van Antwerpen naar de Moerdijk.) Bovendien 
kende de oorspronkelijke concessie haar uitdrukkelijk een optie toe bij de 
aanleg van zijlijnen. 

Maar zij had de good-will der nederlandse regering niet. Waren de con
cessie-voorwaarden a1 ongewoon streng geweest en had in de periode van 
aanbouw, toen de 1ucht weerklonk van bewondering voor zo grote vaart 
gepaard met zo grote zorgvuldigheid, het departement nog soms dreigend 
gewaarschuwd, dat men niets, maar dan ook niets door de vingers zou zien, 
later vinden we gedurig kleine fitterijen, onbeduidende klachten over ver
meende nalatigheid van treinbeambten, of de aantijging dat er bij de maat
schappij de tendens zou bestaan om onder haar personee1" de protestantse 
Nederlanders te vervangen door rooms-katholieke Bel gen. Zou men a1 te 
ergdenkend zijn met de veronderstelling, dat hier wat nationa1e afgunst mee
sprak tegen de zo-bloeiende buitenlandse onderneming? Van een zekere ar
rogantie is de Hollands-belgische niet vrij te pleiten; zij had verzuimd haar 
voorwaarden en tarieven in nederlandse vertaling in te dienen - in 1855 maak
te de minister daar aanmerking op en in 1856 was het nog niet gebeurd; ook 
haar jaarvers1agen bracht zij aileen in het frans uit. Zij was nu eenmaa1 een 
Societe Anonyme naar be1gisch recht; met goedkeuring der nederlandse re
gering had Gihou1 zijn concessie aan die buiten1andse maatschappij overge
dragen. Op financiee1 succes had men in den Haag waarschijnlijk niet gere
kend - de andere nederlandse maatschappijen sukkelden maar zowat voort 
- bovendien, wat er "beneden de rivieren" gebeurde, kon meestal niemand 
veel schelen; maar nu het er om ging zulk een vreemd lichaam "toegang te 
verlenen tot het hart van het land", had de regering bezwaar. De directie be
greep we1dra waar de schoen wrong; aanspraak makende op de concessie 
Rotterdam-Moerdijk bood zij in 1857 aan, desnoods haar zetel naar Neder
land te verleggen, in 't vo1gend jaar werd een Nederlander, een wethouder 
van Rotterdam, tot administrateur benoemd, als commissaris werd hij opge
volgd door iemand uit Dordrecht. Dit ailes kon blijkbaar niet baten; zelfs 
toen in 1858 de Raad van Administratie verzocht, dat de Hoilands-belgische 
spoorwegmaatschappij a1thans als mede-belanghebbende zou worden opge
nomen in de combinatie, waaraan concessie zou worden verleend voor de 
"zuiderlijnen", werd zij afgewezen 1). De minister wilde de mogelijkheid uit-

1) De onderhandelingen met de H.S.M. waren afgesprongen op al te hoge eisen 
harerzijds. Bij de regering was daarop de gedachte ontstaan de plannen-Dronkers 
te combineren met die van Bredius en aan een daarvoor te vormen maatschappij 
ook de verbinding Rotterdam-Moerdijk-Breda toe te vertrouwen. De Hollands
belgische vroeg harerzijds eveneens toezegging, niet aileen voor Moerdijk-Rotter
dam, maar tevens voor Moerdijk-Breda, terwijl ze bovendien speelde met de gedach
te aan een verbinding Breda-Turnhout. 

De uitdrukking "tot in het hart van het land" werd door de minister in de Tweede 
Kamer gebruikt, toen in 1872 de beIgische maatschappij met nieuwe voorstellen 
kwam, die haar toegang tot Rotterdam moesten verschaffen. (Handel. St. Gen. 
1872-1873, Bijlagen Bo. 121) 
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sluiten, dat het betreffende traject ten slotte toch door deze buitenlandse 
maatschappij zou worden aangelegd. 

Aldus afgestoten gooide de maatschappij het roer om: de Raad van Toe
zicht op de Nederlandsche Spoorwegen, een nieuwe instelling van 1860 1), 

weigerde zij te erkennen. In het vorige jaar had zij aanstoot gegeven door een 
nieuwe obligatie-Iening te plaatsen zonder overleg met de nederlandse re
gering; maar was zij als buitenlandse maatschappij daartoe verplicht geweest? 
De Raad meende van niet. De Hollands-belgische concentreerde zich voort
aan op het havengebied van Antwerpen, daar besteedde zij het geld van die 
lening. In 1864 heeft zij haar lijnen ter exploitatie overgedragen aan de Grand 
Central BeIge 2), in 1875 zijn de stukken van haar lijn aan weerszijden van de 
grens door respectievelijk de nederlandse en de belgische staat genaast. 

Met het traject Rotterdam-Dordt-Moerdijk zullen we ons nog uitvoerig 
bezig houden. 

III 

Was Rotterdam weI tevreden met de spoorweg Antwerpen-Moerdijk, 
terwijl men er afwijzend stond tegenover een voortzetting die overbrugging 
der rivieren zou meebrengen, in Dordrecht dacht men daarover heel anders. 
De Rottestad kreeg ook zo haar spoorweg-verbindingen: de H.S.M. had 
de Maas bereikt en de Rijnspoor vanaf Utrecht was in aanbouw; nu zou 
moeten blijken welk deel van het transito-verkeer met Duitsland van de rijn
vaart op spoorwegvervoer zou overschakelen. Daarbij zou dan Dordrecht 
ter zijde blijven liggen. Het ging hier als in Zeeland, de insulaire ligging, die 
eeuwenlang een bron van welvaart had betekend, verkeerde in een nadeel. 
Ben stapelrecht hoorde sinds lang tot het verleden maar de functie van over
slagplaats was tot dan toe gebleven speciaal in de doorvoer van Duitsland 
op Antwerpen; niet ieder rijnschip immers kon zich op de zeeuwse stromen 
wagen. Hout kwam in vlotten de Rijn af, of te scheep uit Noorwegen en werd 
doorverzonden naar Belgie en zelfs naar Frankrijk (de Kamer van koophan
del spreekt van ongezaagd hout voor de franse marine-werf te Rochefort.) 
Enige jaren lang zag men het gebeuren dat rails, bestemd voor de bouw van 
spoorwegen in oost Duitsland door de hoogovens van het Ruhrgebied over 
Dordrecht werden verzonden 3). Toen die spoorwegen in bedrijf kwamen, 
hield dit natuurlijk op en tevens liep in aile nederlandse havens de aanvoer 
van graan uit de oostzee-havens terug, grotendeels was het n.l. bestemd ge
weest om te worden overgeladen en langs de Rijn Duitsland weer binnen te 
komen. WeI werd langs de zeeuwse stromen ook frans en belgisch graan aan
gevoerd, dat deels eveneens voor de Rijn, deels voor Engeland was bestemd. 

1) Toen in 1860 de staat de aanleg der spoorwegen zelf ter hand nam, werd het 
oude systeem, waarbij de regering bij iedere geconcessioneerde spoorlijn een commis
saris aanstelde, verlaten en hun toezichthoudende functie aan een algemene Raad 
overgedragen. 

2) Zie Jonckers Nieboer, De geschiedenis der Nederlandsche spoorwegen, bIz. 113. 
S) De hier gegeven schets is in hoofdzaak ontleend aan de jaarverslagen van de 

Kamer voor koophandel en fabrieken voor Dordrecht, 1852 en 1853. 
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Aanvoer over zee uit zuid Europa besloeg 8 a 10% van de binnenkomende 
schepen: uit Spanje en Portugal werd zout aangevoerd, dat gedeeltelijk naar 
Belgie werd verhandeld, franse en italiaanse schepen brachten marmer, dat 
sinds kort in Dordrecht zelf kon worden verzaagd en gepolijst, eer het werd 
doorverzonden, meest naar Belgie en de omgeving van Parijs. Als retourvracht 
vonden ze suiker en koloniale waren - in 1852 kwamen in Dordt tien la
dingen uit Oost Indie binnen; zeven voor de Nederlandsche Handelsmaat
schappij en nog drie voor particulieren! 
V 66r de scheiding had langs Maas en Zuid Willemsvaart een levendige 

import van steenkolen en ijzerwaren uit het Luikse plaats gehad, maar deze 
betrekkingen waren in 1830 afgebroken en hadden zich nog maar in geringe 
mate herste1d. Omstreeks 1850 namen behalve koloniale waren, slechts de 
benodigdheden voor de maastrichtse industrie deze weg (de aardewerk
fabrieken betrokken grondstoffen en ovenstenen uit Engeland), 66k de tabak 
voor Eindhoven en be1gisch Limburg. Verder liep het handelsverkeer ook 
met Wallonie uitsluitend over Antwerpen. 

Over land ging de distributie-handel op Brabant, op Breda in de eerste 
plaats. Dit moet een belangrijke verkeersstroom zijn geweest, gezien het feit 
dat reeds sinds 1821 het rijksveer aan de Moerdijk door een stoompont werd 
bediend. Maar dit oudste nederlandse stoomveer was, misschien ten gevolge 
van de afscheiding, geen rendabele onderneming en telkens was er sprake 
van opheffing. De ingebruikstelling van de spoorweg Rotterdam-Antwerpen 
gaf op het departement nieuw voedse1 aan deze gedachte, maar de Kamer van 
koophandel voor Dordrecht protesteerde hevig: de schepen van de spoor
wegonderneming maakten het veer niet overbodig, want die voeren maar 
enkele malen per dag; zo lang er geen brug lag, moest het veer worden ge
handhaafd 1). 

De geschetste bedrijvigheid overziende begrijpt men dat voor Dordt de 
Hollands-belgische spoorweg pas groot be1ang zou krijgen, als zij werd 
voortgezet boven het Hollands Diep, zodat zij de stad ruet alleen met Antwer
pen, maar ook met de nederlandse Rijnspoor in verbinding zou brengen. 
Althans ... wanneer die voortzetting over het eiland Dordrecht kwam te 
lopeno Vanzelfsprekend was dat niet, men zou haar ook door de Hoekse 
Waard direct op Rotterdam kunnen richten; dan zou het isolement van de 
stad volkomen zijn. 

In december 1853, toen was te voorzien dat de "Olando-be1ge" met het 
zomerseizoen haar regelmatige dienst zou kunnen openen, richtte de Kamer 
van koophandel aan de Commissaris van Zuid Holland het verzoek haar 
(bijgevoegde) inzichten en wensen aan het Departement over te leggen. Haar 
secretaris, die de correspondentie ambtshalve voerde, was de heer I. P. Bre
dius. Uitgaandevan de bekendeomstandigheiddat de pruisische streken links 
van de Rijn dringend behoefte voelden aan verb in ding, 't zij via Nijmegen-

1 K.v.k. Dordt, register van uitgaandestukken 1852-1855 bIz. 38, bIz. 359, 22/11/54. 
Op bIz. 131 vinden we de suggestie de veerdienst met toeslag van het rijk in concessie 
te geven aan een particulier. Liefhebbers zouden er weI zijn en de door hen verlangde 
subsidie zou lang niet zo hoog hoeven te wezen als het nu jaarlijks geleden verlies. 
ECON.-RIsT. JAARBOEK xxx 4 
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Arnhem met de Rijnspoor, 't zij met de Hollands-belgische, betoogde hij dat 
die tweede mogelijkheid voor hen de kortste en meest efficiente weg naar een 
zeehaven zou opleveren; maar dan eiste het nederlandse belang dat de spoor
weg over Dordt naar Rotterdam zou worden doorgetrokken - anders zou 
het beoogde verkeer zich op Antwerpen rich ten. Om dat te voorkomen zou 
in elk geval over het Hollands Diep een brug gebouwd moeten worden. De 
Kamer waarschuwde nog, dat die bovenstrooms van de Dordtse Kil moest 
komen te liggen, niet daar beneden, waar de vaart druk was en zij een bel em
mering zou opleveren, waartegen ook Belgie met recht zou kunnen oppo
neren. - Het zo juist aangewezen hoofdmotief, n.1. de spoorweg in dat geval 
niet langs Dordt zou komen te lopen, wordt niet genoemd. De Kamer ver
zoekt voorts dat de regering een voorlopig onderzoek moge doen instellen 
naar de uitvoerbaarheid van dit plan 1). 

De commissaris des Konings heeft erbij aangetekend, dat zulk een onder
zoek weI niet zou passen in de tactiek van onthouding die de regering ten aan
zien van het bedrijfsleven volgde; waarop de Kamer argumenteerde, dat zij 
toch slechts vroeg om voorlopig onderzoek en raming der kosten, "opdat de 
vrije Nijverheid, hierdoor voorgelicht, worde opgewekt en aangespoord om 
een zoo nuttig werk tot stand te brengen". 

Zoals de Commissaris had voorzien, yond deze memorie geen weerklank 
maar in Dordt zag men gelukkig nog andere kansen. In zijn zitting van 23/4/54 
benoemde de gemeenteraad een commissie "terzake de verbinding van de 
Hollandsche zeehavens met de linker Rijnoever, Belgie en Frankrijk". Voor
zitter werd burgemeester Lotsy, secretaris de heer Bredius. Men stelde zich 
voor het Hollands Diep te vermijden, maar dwars door de Biesbosch een 
spoorweg te bouwen naar Breda, waar men aansluiting zou vinden op de 
Zeeuws-limburgse; daarvoor was juist opnieuw concessie aangevraagd. Ret 
was een betrekkelijk bescheiden plan, waardoor niettemin Dordrecht aan 
het hoofd zou komen te liggen van de "kortste route naar Crefeld, Elberfeld 
en Diirren" en via Ruhrort naar noord Duitsland. Onderweg zou men ook 
de brabantse industrie-steden, Tilburg, Eindhoven en Helmond aandoen. 
Als drijfveer werd aangevoerd dat de nederlandse handel het oog gevestigd 
moest houden op de concurrentie tegen Antwerpen; van de Zeeuws-limburgse 
op zichzelf was, zo betoogde de dordtse commissie, in dit opzicht weinig te 
verwachten. Vlissingen zou hoogstens het transito-verkeer op Duitsland kun
nen dienen - als voorhaven voor de nederlandse handel lag het ongeschikt, 
die zou beter zijn baat vinden bij de voorgestelde lijn uit Dordt 2). 

Al sprak men over aansiuiting, van de verwezenlijking der plannen Dron
kers was men lang niet overtuigd. Nog afgezien van de moeilijkheden in 
Zeeland moest voor de grensovergang Venlo-Viersen de pruisische regering 
haar medewerking verlenen; maar zelfs de grensoverschrijding door de 

1) Aangehaaid register K.v.k., biz. 180, No. 87, 8/12/53. Vgl. daarbij A.R.A. 
Waterstaat, D. 58, 20/12/53 No. 46. 

2) A.R.A. Waterstaat 1853 als boven; register K.v.k. als boven, schrijven naar 
Crefeld biz. 465,18/7/55; van 3/3/1856 schrijven naar Tilburg en andere brabantse 
steden in ongeveer dezelfde bewoordingen. 
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Rijnspoor bij Zevenaar was nog niet definitief geregeld. De Duitsers toonden 
zich harde onderhandelaars en namen de houding aan als zou een tweede 
grens-overschrijdende spoorlijn een tweede aan Nederland te verlenen gunst 
betekenen. In werkelijkheid - zo meende onze gezant te Berlijn - was Venlo
Viersen minstens evenzeer een duits als een nederlands belang en het zou be
ter zijn er niet van onze zijde op aan te dringen. In elk geval niet - waarschuw
de Ir. Van der Kun - voordat Arnhem-Oberhausen veilig en weI in bedrijf 
zou zijn 1). 

Het zuidelijk Maasdal leek makkelijker te bereiken en van Maastricht 
voerde imrners ook al een spoorlijn naar Aken en Keulen. - "Aangemoedigd 
door het gemeentebestuur en de handel van Dordrecht" vroeg Bredius eind 
1856 een concessie aan, die heel wat meer omvatte dan zijn oorspronkelijk 
plan, n.l. voor een spoorweg, nu naar Tilburg en van daar in een rechte lijn 
over belgisch gebied naar Maastricht. Zo zou worden verkregen "de kortste 
gemeenschap met Lotharingen, Zwitserland en Zuid Frankrijk" 2). De ver
langde verbinding van de nederlandse havens met de industrie-streken van 
de linker Rijnoever zou 66k ontstaan, doordat zijn lijn bij Tilburg de Zeeuws
limburgse zou kruisen. Mocht evenwel die kruisende lijn niet tot stand ko
men, dan zou aan Bredius' onderneming gelegenheid moeten worden gege
yen om zelfhet traject Tilburg-Venlo te bouwen S). Zodra van de nederlandse 
regering een voorlopige concessie voor haar grondgebied zou zijn verkregen, 
dacht Bredius de belgische autoriteiten te benaderen. - De stad Dordrecht 
stelde haar inschrijving op het Grootboek als cautie beschikbaar, doch nie
mand mocht daaruit de conclusie trekken, dat het de bedoeling was Amster
dam en Rotterdam van deze verbinding "uit te sluiten", maar al te graag zou 
Bredius zijn spoorlijn doortrekken naar Rotterdam, als dit maar bereid was 
een brug over de Nieuwe Maas te aanvaarden 4). 

Toen deze gedachten ruchtbaar werden - dat moet al v66r de eigenJijke 
concessie-aanvrage het geval zijn geweest - stootte Bredius op de plannen 
van verschillende belgische spoorweg-ondernemers voor lijnen in het gebied 
tussen Luik, Maastricht en Tilburg 5). Met de firma De Bruyne Houtain en 
Co., die zich te Luik had gevormd, geraakte hij al spoedig tot samenwerking, 
met het gevolg, dat hij al na twee maanden zijn concessie-aanvrage wijzigde. 
Hij verzocht nu zijn lijn te mogen voeren van Tilburg over Eindhoven naar 
de belgische grens, vanwaar zij door zijn partners zou worden voortgezet 

1) Vgl. A.R.A. Waterstaat, 1853, D. 58, 5/3/53 No. 78. 
In 1856 werd dit traject geopend, nadat de nederlandse Rijnspoor haar baan tot 

de intemationale spoorwijdte had teruggebracht. 
2) De aanvrage met toelichtende memorie, Bibl. Ned. Spoorwegen 1857 A.S. 
8) De concessionaris van 1854 had zich intussen teruggetrokken. 
') Inderdaad had Ir. Fijnje, zoals hij in zijn brochure van 1859 zelf meedeelt, al 

eerder voor de dordtse spoorweg-commissie uitgezocht, hoe men van Willensdorp 
(tegenover Moerdijk) het best naar Rotterdam zou kunnen komen. Tot bevreem
ding der commissie had echter Rotterdam zich tegen deze doortrekking verklaard. 
(A.R.A. Waterstaat 1856, D. 79, 23/2, No. 53 en No. 59) 

6) We noemen Brouwer van Hogendorp, Rome, Houtain, Stevens, De Bruyne. 
Ook Bredius zelf spreekt wei eens van een verbinding Tilburg-Herenthals. 
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naar Luik. Op dit laatste, be1gische, traject zou zij dan de lijn Hasselt-Maas
tricht-Aken kruisen die 't vorige jaar in bedrijf was gekomen, en zodoende 
toch verbinding scheppen naar de Rijn. Ook Dronkers had daartoe aanvan
kelijk van de Aken-maastrichtse gebruik'willen maken, maar nu zou de lijn 
Dordrecht-Tilburg in de plaats komen van het ongewenste zeeuwse traject. 
Wanneer de belgische firma ook haar verdere plannen verwezenlijkte - zij 
vroeg bij de nederlandse regering concessie aan voor Eindhoven-den Bosch
Utrecht en voorts had zij de concessie Van der Heyden voor 's Hertogen
bosch-Arnhem overgenomen 1) - dan zouden spoorwegverbindingen in het 
leven worden geroepen van Parijs met Amsterdam enerzijds, met noord
west Duitsland andererzijds en van Dordrecht met Wailonie en het Rijnland. 
Die verbinding met noord-west Duitsland vroeg nog weI een spoorweg door 
Gelderland en Overijsel naar de Hannoverse grens, maar - zoals boven 
reeds werd opgemerkt - de aanleg d,ilirvan lag voor aile betrokkenen in de 
lijn der onrniddellijke verwachtingen 2). In elk geval mocht men aannemen, 
dat de spoorweg Dordrecht-Luik een deel tot zich zou trekken van het ver
voer, dat nu over Antwerpen langs de belgische staatsbaan oostwaarts ging. 

Intussen was Rotterdam wakker geworden. - De Rijnspoor was eindelijk 
in vol bedrijf gekomen, haar treinen vertrokken nu van de Maaskade en al 
dadelijk in de lange strenge winter van 1856-57 profiteerde de handel er 
enorm van, terwijl de verbinding met Antwerpen daarentegen moeilijk en 
wisse1vallig was. Nu hoorde men bovendien van het plan Bredius, dat Dordt 
een eigen verbinding met Rijnland en Maasdal zou verschafi'en, waarvan 
Rotterdam niet zou mee-profiteren. Dit plan "als zijnde van meer gewicht" 
gaf de rotterdamse Kamer van koophandel aanleiding haar houding te her
zien S). Een van de motieven (of schoon niet openlijk uitgesproken) waarom 
Rotterdam zich zo hardnekkig tegen elke overbrugging van de Maas had 
verzet, was de vrees dat zu1k een brug de onderlinge verhouding der steden 
zou wijzigen ten gunste van Dordrecht. De zeeschepen zouden genoodzaakt 
zijn beneden de brug te blijven en de binnenschepen zouden ze daar niet 
kunnen bereiken. (schepen die de mast konden strijken om onder een brug 
door te varen, kwamen n.l. in de nederlandse rijnvaart nog niet voor.) Zo 
zou de binnenvaart er toe kunnen komen haar thuishaven naar Dordt te 
verplaatsen 4). 

1) Deze concessie was al lang ingetrokken; vermoedelijk hadden de Belgen de 
plannen en tekeningen van de vroegere rechthebbenden overgenomen en trachtten 
daaraan tegenover het Departement zekere aanspraken te ontlene. 

2) Een verbinding tussen Frankrijk en noordwest Duitsland was destijds blijkbaar 
een zeer begeerde zaak. Bredius noemt dit complex van lijnen "een schake! in de weg 
van Middellandsche Zee naar Noord- en Oostzee". Van der Kun had haar liever 
over Maastricht en !angs de limburgse Maas aangelegd gezien. 

8) Over andere motieven, die Rotterdam mogelijk in dezelfde richting dreven, 
zie beneden, bIz. 58. 

') A.R.A. Waterstaat 1857, Spoorwegen D. 79, bunde!25/2/1857 No. 131 ; daar
uit 29/5/1857, missive van de Kamer v. kooph. aan B. en W. van Rotterdam, sub 
9/2/58 ter kennis gebracht van Ir. Van der Kun. Vgl. ook Fijnje, Bijdrage enz. 1859, 
op biz. 186. 

Het hieronder volgende is in hoofdzaak opgebouwd uit de dossiers van Water-
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Nu zagen de Rotterdammers dat zij met deze tegenstand hun doel weI eens 
voorbij zouden kunnen schieten. In de zomer van '57 benoemde het stadsbe
stuur een commissie om de verschillende aspecten van een overbrugging 
der Nieuwe Maas te onderzoeken. Dat er een brug zou komen stond feitelijk 
al vast, het was duidelijk geworden, dat het belang voor de handel groter zou 
zijn dan de last voor de scheepvaart '); het uitgebrachte advies betrof nog 
slechts het meest geschikte punt om haar te leggen 2) . 

De aanvrage van Bredius had dus al v66r zij in behandeling werd genomen 
een belangrijk gevolg: het immobilisme van Rotterdam werd doorbroken. 
WeI was nog in de gemeenteraad gezegd, dat voor steden aan groot vaarwater 
gelegen spoorwegen eigenlijk van gering belang waren, maar terwille van de 
concurrentie kon men toch niet achterblijven. De spoorwegcomites van Dordt 
en van Rotterdam werkten voortaan samen. Br waren echter allerlei bezwa
ren om aan Bredius de concessie, zoals hij haar gevraagd had, toe te kennen. 
Dat de Biesbos bij onderzoek door Rijkswaterstaat een voor spoorwegaanleg 
totaal ongeschikt terrein was bevonden 3), deed niet zo veel meer ter zake. De 
samenwerking met Rotterdam bracht van zelf mee dat men zich op deMoerdijk 
zou richten. 

Zoals we boven hebben gezien, kwam nu meteen de vraag aan de orde, 
welke maatschappij voor Rotterdam-Willemsdorp het meest in aanmerking 
kwam. In dit verband blijkt duidelijk hoezeer de verhouding tussen regering 

staat: D. 58, Spoorwegen algemeen en over dejaren 1858 en 59 D. 83 verder uit de 
beide brochures van Fijnje, vooral die van 1859. Bovendien werd geput uit het ar
chief van de Kamer van koophandel en fabrieken voor 's Hertogenbosch en dat van 
de Kamers v.k. voor Dordrecht en Utrecht. 

') Die last zou bovendien minder groot zijn dan men vroeger had gedacht. Te 
Mainz werd door de Rijnoever-staten (waaronder Nederland) met de pruisische re
gering onderhandeld over de bouw van een vaste brug bij Keu1en. 17 juni 1858 werd 
de daarover gesloten overeenkomst in de nederlandse Staatscourant bekend ge
maakt. De pruisische regering had er in toegestemd aan de eigenaren der geregis
treerde rijnschepen een schadeloosstelling uit te betalen voor de kosten, waarin ze 
mochten vervallen om hun masten en schoorstenen "strijkend" te maken. Verder 
zou de brug vrij hoog boven het water komen te liggen; wanneer men zich in Rotter
dam naar de keulse hoogte richtte, waren aile moeilijkheden opgelost. Aangenomen 
werd voor Rotterdam een hoogte van M. 10,90 boven A.P. 

2) Verslag over de voorgestelde spoorweg-verbinding van Rotterdam met Belgie, 
ingediend door de commissie benoemd door B. en W. der stad Rotterdam. - Drie 
punten werden voor de overbrugging in aanmerking gebracht: men kon de brug 
leggen bovenstrooms bij Brienenoord - maar dan had de stad zelf er niets aan; ter 
hoogte van het Bolwerk, maar dat bracht mee een spoorlijn dwars door de stad om 
de vereiste aansluiting aan de Hollandse Spoor tot stand te brengen; of beneden
strooms ter hoogte van het Park. Voorlopig koos de commissie voor deze derde 
mogelijkheid. (op ongeveer deze plaats is later de Maastunnel gegraven, de spoor
brug kwam op het Bolwerk aan te lopen; na ruim een eeuw is ook de Brienenoord
brug gebouwd!). 

3) A.R.A. Waterstaat, 1857, D. 58. - B. en W. van Dordrecht verzoeken aan
wijzing van een of meer ingenieurs van Waterstaat om onderzoekingen te verrich
ten in Biesbos en Bergse Veld, met 't oog op een spoorwegverbinding met Belgie. -
28 februari opgedragen aan de hoofdingenieur in Noord Brabant - 19 october, de 
burgemeester van Dordt verzoekt de opnemingen te doen staken, daar van het plan 
wordt afgezien. 
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en spoorweg-ondernemers aan het veranderen was. Voor de aanleg van het 
traject Rotterdam-Hollands Diep waren de Hollands-belgische en Bredius 
concurenten. Zo'n situatie had zich weI meer voorgedaan en, als dan de re
gering genegen was de concessie te verlenen, had zij op sorns vrij willekeurige 
gronden een keuze gedaan uit de gegadigden, wat haar dan echter toch niet 
had verhinderd ze ook verder tegen elkaar uit te blijven spelen 1) in de hoop 
hen zodoende tot groter activiteit te prikkelen. Langzamerhand evenwel 
kwam men in regerings- en ambtenaarskringen tot het inzicht, dat spoor
wegen niet zozeer een ondernernersbelang waren als een landsbelang, -
ren stap verder: dat het verantwoord zou zijn de aanleg desnoods uit de 
openbare middelen te steunen, - voortgaande: dat die steun niet rnocht wor
den verleend, dan nadat de regering zich een oordeel had gevormd over de 
vraag, welke spoorlijnen van wezenlijk belang zouden zijn voor de neder
landse economie. Van daar de opdracht aan Ir. Van der Kun om een spoor
wegnet voor Nederland te ontwerpen en daarbij aan te geven welke lijnen 
prioriteit behoorden te genieten. (1856) De aandacht van het Departement 
verschuift dientengevolge van de personen der ondernemers naar hun ont
werpen. Zodra in 1857 minister Van Rappard aan de Kamers voorstelde, 
dat de staat de spoorweg-aanleg zou gaan steunen volgens een vast te stellen 
plan, kwamen dat plan en die steun te behoren tot de open bare zaak. Vroe
ger werd de concessie verleend bij Koninklijk Besluit en gewoonlijk hoefde 
aIleen de "verklaring van algemeen nut", vereist om tot onteigeningen over te 
kunnen gaan, bij de wet te worden gegeven. Nu spoorwegaanleg voor het 
rijk financiele consequenties ging rneebrengen kwarnen de desbetreffende 
kwesties te spelen tussen regering en parlernent; van nu af zijn het de Han
delingen der Staten Generaal die ons in de gelegenheid stellen de ontwikke
ling te volgen. Bij de begroting voor 1858 werd f 60.000 aangevraagd voor 
onderzoek der lopende concessie-aanvragen; daarop kwam een jaar later de 
regering met welomschreven plannen, waarvan zij de uitvoering wilde toe
vertrouwen aan door haar daartoe uit de kring der gegadigden gekozen on
dernemers. Hoe zeer in deze enkele jaren het besef mede-verantwoordelijk 
te zijn was geevolueerd, bleek uit de wrevel, die deze niet nader gemotiveerde 
keuze opwekte. 

Wat het traject Moerdijk-Rotterdarn betreft, zonder financiele steun, al
thans voor de bruggen, had geen ondernemer er aan kunnen beginnen. Nu 
stond de minister voor de vraag aan wie hij die steun zou toekennen. Aan 
Bredius? die zich met vreugde bereid verklaarde de door hem voorgestelde 
lijn naar Rotterdam door te trekken, indien hij gelegenheid kreeg haar over 
het Hollands Diep te voeren 2); aan de Hollands-belgische? die zich altijd 

1) In mijn eerder genoemd opstel, Handelsbetrekkingen en spoorweg-verbindin
gen in het midden der negentiende eeuw, wordt bIz. 57-64 uitvoerig geschetst, hoe de 
officiele instanties in de jaren 1852-55 hebben omgesprongen met de candidaat
concessionarissen voor spoorwegen in de noord-oostelijke provincies. 

2) Op het Departement stelde men zich aanvankelijk nog voor aan de Moerdijk 
de treinen met stoomvlotten over te zetten. 

De aandrang door Bredius uitgeoefend was mede hierom zo sterk, omdat er heel 
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was blijven noemen, Maatschappij voor een spoorweg van Antwerpen naar 
Rotterdam; aan de Rijnspoor? die reeds nu met de Hollands-belgische nauw 
samenwerkte ; 6f ten slotte aan de Hollandsche Spoorweg Maatschappij, 
die er weI niet om had gevraagd, maar naar wie zijn voorkeur kennelijk uit
ging. Haar aansluiting op de Hollands-belgische zou duidelijk in het belang 
van Amsterdam zijn geweest, maar de maatschappij toonde weinig animo '). 

Toch was het er ver van af, dat de Maassteden de enige geInteresseerden 
waren. In het verkeer met Brussel, Parijs en Lotharingen had in tegendeel 
de hoofdstad de beste papieren. De boven-gememoreerde belgische onder
nemers hadden dan ook zonder uitzondering hun lijnen op den Bosch willen 
rich ten, als springplank naar Utrecht en Amsterdam 2). Zo ook De Bruyne 
Houtain en Co., Bredius medewerkers. Amsterdam. Utrecht en natuurlijk 
den Bosch zelf interesseerden zich dan ook vlijtig voor hun plannen en hiel
den onderling en met andere steden voeling daarover. Schamper wezen ze 
het denkbeeld af, aIs zou de Hollands-belgische spoor samen met de Rijnspoor 
via Rotterdam-Utrecht ook de hoofdstad met Parijs verbinden. De andere 
partij noemde het traject Eindhoven-Utrecht smalend een "particuliere 
spoorweg voor Amsterdam". Ons komt het voor dat de nederIandse regering 
die, zoals we boven gezien hebben, bezwaar maakte om een buitenlandse on
derneming toe te laten tot Rotterdam, minstens even ernstige bedenkingen 
moet hebben gehad ten aanzien van een lijn 's Hertogenbosch-Utrecht; dat 
zou bij het belang dat aan de waterIinie werd toegekend, eerst recht geweest 
zijn : de vreemdeling voet geven in het hart van het land. 

Bezwaar had men evenzeer tegen de gedachte dat Maastricht slechts over 
buitenlands gebied te bereiken zou zijn. Al sinds enigejaren hield Ir. Van der 
Kun het oog gericht op een lijn, Luik-Maastricht-Venlo-Nijmegen-Arnhem 
en die achtte hij door Luik-Eindhoven-Utrecht ernstig bedreigd 3). Aan het 

wat op het spel stond. De minister had pas nog weer verklaard betreffende die over
tocht (en de latere brug) geen voorkeur te koesteren voor enig bepaald punt. Het was 
dus nog niet helemaal zeker, dat de spoorlijn in kwestie over Dordt zou komen te 
lopen. 

1) Beneden komt ter sprake, dat minister Van der Brugghen zeer voor Amsterdam 
was geporteerd, zodat we mogen aannemen, dat dit motief hier meesprak. Daarbij 
valt te bedenken, dat in Rotterdam Hollandse Spoor en Rijnspoor nog niet waren 
verbonden, zodat voorlopig slechts een van beiden aanlsuiting zou krijgen op de 
Hollands-belgische. De aanleg werd door het Departement aan de H.S.M. aangebo
den, nog aanIokkelijk gemaakt door subsidie om haar spoor aansluitend te versmaI
len. Maar de maatschappij stelde te hoge eisen en wees het aanbod van de hand. 
Uiteindelijk heeft zij in de jaren 1860-64 uit eigen middelen de spoorversmalling tot 
stand moeten brengen. 

2) Utrecht of Maarsbergen - het waterstaatsrapport van 1853 had een brug 
slechts toelaatbaar geacht, bovenstrooms van Amerongen over de Rijn. Dienover
eenkornstig waren er plannen in omloop voor een verbinding Maarsbergen-Ame
rongen-Tiel-'s Hertogenbosch, die voor Waterstaat eerder acceptabel zouden zijn, 
dan de (ook reeds ontworpen lijn) van Utrecht over Kuilenborg en Zalt Bommel. 

3) Zie hierover mijn : Ben spoorweg voor Nederlands Limburg, bIz. 124 en 128 
vlgg., waarbij bIz. 130, noot 3. In februari 1857 was voor een lijn noord-zuid door 
Limburg concessie verleend aan een franse combinatie, maar eind '58 had die verder 
nog niets van zich laten horen. Minister Van Bosse was een fel tegenstander van die 
lijn en wilde het K.B. van 1857 buiten effect gesteld zien. Hij meende, dat deze spoor-
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Departement, waar men in 1856 sterk voor een directe verbinding Arnster
dam-Parijs geporteerd was geweest, werd sinds begin 1858 onder een nieuw 
ministerie sterker nadruk geIegd op de belangen van Rotterdam. Het de
partement van Financien was n.l. in handen gekomen van den heer Van 
Bosse, die te voren als afgevaardigde der Maasstad in de Tweede Kamer had 
gezeten. Nu er subsidies mee gemoeid waren nam Financien bij het verlenen 
van concessies een sleutelpositie in. Een en ander verklaart, dat De Bruyne 
Houtain en Co. zijn afgewezen, althans zich hebben teruggetrokken. En de 
plooibare Bredius wijzigde zijn aanvrage opnieuw en vroeg 8 juni 1858 con
cessie voor Rotterdam-Dordt-Tilburg-Roermond-Gladbach (of Venlo
Viersen), desgewenst langs de Maas voort te zetten van Roermond naar 
Maastricht. De directe verbinding Amsterdam-Luik kwam dus te vervallen 
met de zeeuwse spoor werd niet gerekend. 

Hier moet er aan worden herinnerd dat, welke plannen de spoorwegon
dernemers ook lanceerden ze op hun weg naar het zuiden altijd de grote ri
vieren vonden: Lek, Waal en Maas tussen Utrecht en's Hertogenbosch 1), 
Rijn en Waal tussen Arnhem en Nijmegen, zo goed als Nieuwe Maas en 
Merwede tussen Rotterdam en Dordt om van het Hollands Diep maar te 
zwijgen. - Men sprak in deze tijd van noorderlijnen: H.S.M., Rijnspoor en 
alles wat er benoorden de grote rivieren verder aan spoorwegen was ontwor
pen, en zuiderlijnen: de Hollands-belgische in bedrijf, het plan Bredius, de 
lijnen den Bosch-Nijmegen, Maastricht-Nijmegen en andere meer; natuur
lijk ook de zeeuwse lijn. Het waren tot dan toe gescheiden netten die echter 
aan elkaar verbonden behoorden te worden. Zolang de aanleg van een of 
meer der genoemde bruggenstelsels in de eerste plaats als ondernemersbelang 
werd beschouwd, had iedere aspirant-concessionaris slechts te maken gehad 
met de bodemkundige en financiele mogelijkheden voor zijn eigen project, 
dat bestemd was wel-omschreven speciale belangen te dienen. Beurtelings 
hadden zij het oog geslagen op elk der genoemde verbindingslijnen, maar 
telkens waren de kosten prohibitief gebleken. Nu bracht het uitzicht op re
geringssteun ze binnen het veld der reele mogelijkheden. Maar aan subsidie 
voor aIle drie viel, naar het inzicht van deze jaren, weI niet te denken; er zou 
een keus worden gedaan. Natuurlijk spanden belanghebbenden zich in om 
die keuze te belnvloeden en zo was meteen in volle hevigheid de "bruggen
kwestie" ontbrand. Bij elk van die ontworpen verbindingen deed zich tweeer
lei doeI in meerdere of mindere mate gelden: zij moesten het binnenlands 

weg, evena!s in 't a!gemeen iedere lijn, die van zuid-west naar noord-oost zou lopen, 
s!echts de buiten!andse handel op noord Duitsland kon dienen, niet de nederlandse. 
En er was nog al subsidie toegezegd! Die kon men vee! beter aan het plan Bredius 
besteden. 

1) Curieus is, dat hierbij nog steeds de variant Utrecht-Gorcum-Breda werd ge
noemd. Pas het ministerie Rochussen-Van Bosse, dat in februari 1858 optrad, Iiet 
de gedachte aan een rivierovergang bij Gorcum definitief varen (vgl. Notulen van 
de K.v.k. voor Utrecht van de vergaderingen 31/12/57 en 13/3/58). Wei handhaafde 
aanvankelijk ook dit ministerie nog de gedachte de Moerdijk per stoomvlot over 
te steken (Hand. St. Gen. 1858-59, Bijl. bIz. 273, Memorie van toelichting bij het 
wetsontwerp betreffende de Noorderspoorwegen). 
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verkeer dienen - daarbij had onwederlegbaar de regering een taak - en 
zij moesten faciliteiten bieden aan de handel op het buitenland, en het inter
nationale transito-vervoer voor Nederland helpen behouden. Dit werd vaak 
nog beschouwd aIleen als het belang der betrokken handelssteden, waarvoor 
de algemene middelen niet mochten worden aangesproken 1). 

Wat het binnenlands verkeer betreft, dat had zich in de laatste decennien 
sterk ontwikkeld: gecombineerde stoomboot- en diligenceroutes, nieuwe 
beurtveren en vrachtwagendiensten schoten als paddestoelen uit de grond 2). 
Het ging er nu om de randprovincies met het centrum en onderling met el
kaar in relatie te brengen. De noord-oostelijke provincies zouden met Twente 
en ten slotte bij Arnhem met het westen en het zuiden van het land worden 
verbonden, maar ze konden ook door een lijn over de Veluwe direct op de 
hollandse koopsteden worden gericht. Wat de zuiderlijnen betreft, reeds 
Dronkers had er op gewezen, dat de door hem gepropageerde spoorweg Zee
land, Brabant en Limburg in onderlinge gemeenschap zou brengen; die ge
meenschap zou zich via den Bosch-Utrecht op Amsterdam of via de westelijke 
bruggen op Rotterdam kunnen ricbten. Voor Zeeland was het dringend nodig 
de provincie uit haar isolement te verlossen en door een gerede verbinding 
met Zuid Holland te voorkomen, dat zij zich meer en meer op Belgie zou 
orienteren 3). Ook Limburg moest eindelijk met het centrum van het land 
worden verbonden. 

Wat aangaat het buitenlands verkeer, over de betekenis der westelijke 
bruggen is boven uitvoerig gesproken en de tussen Rotterdam en Dordt be
reikte overeenstemming had ze op de voorgrond geschoven, maar het was 
een algemeen inzicht, dat het daarbij dan niet zou kunnen blijven; koos men 
een zo westelijk tracee dan zou op de duur ook in het oosten een overgang 
moeten worden geschapen. Een lijn van Arnhem naar Nijmegen en langs de 
Maas naar het Zuiden (lievelingsdenkbeeld van Ir. Van der Kun maar niet 
van minister Van Bosse!) zou niet aileen van groot belang zijn voor de inte
gratie van het hertogdom Limburg in Nederland, zij zou tevens voor Am-

1) Hand. St. Gen. 1857-58 Bijl. bIz. 277 vlg. voorl. verslag over de begroting voor 
1858, waarbij een crediet werd gevraagd voor het van regeringswege doen verrich
ten van voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de (particuliere) spoor
wegbouw. 

2) Vgl. mijn Handelsbetrekkingen en spoorwegverbindingen (Economisch His
torisch laarboek XXVI, 1956) bIz. 48, 49. 

Boven, bIz. 14, werd een opsomming gegeven (aan de hand der Provo Verslag van 
Noord Brabant) van het verkeer, dat zich in het begin der veertiger jaren op 's Her
togenbosch concentreerde. WeI een heel ander beeld geeft het overzicht, dat in 1858 
de Kamer van koophandel aldaar op verzoek van de minister van Binnenlandse 
Zaken samenstelde van aile middelen van vervoer op's Hertogenbosch. Zij noemt: 
een dagelijkse stoombootdienst op Rotterdam en Schiedam, geregelde diensten op 
Hedel en op Venlo, 19 diligences op Breda, Nijmegen, Arnhem, Utrecht, Eindhoven, 
Heusden etc., 23 beurtschippers, wekelijks op Holland, Utrecht en Gelderland, elke 
veertien dagen op Zeeland en Zalt Bommel, 34 vrachtkarren, die 71 maal per week 
de stad binnen komen, een druk verkeer op de Zuid Willemsvaart met 5 pakschuiten, 
2 stoomboten en een groot aantal particuliere schepen. 

3) Ten aanzien van Zeeuws Vlaanderen geldt, dat zelfs de post vanuit Breda over 
belgisch grondgebied werd geexpedieerd. 
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sterdam een weg banen naar het Maasdal en Lotharingen, zoals het plan 
Bredius bestemd was dat voor Rotterdam te doen; hetzelfde gold met be
trekking tot Rijnpruisen. Intussen - van deze oostelijke rivier-overgangen 
zou niet alleen Nederland profiteren 1): kwamen tegelijkertijd de overijselse 
spoorwegen tot stand, dan konden Wallonie, Lotharingen, straks Marseil
le 2) over deze bruggen hun handelswaar verzenden naar Rheine, de toegangs
poort tot noord-west Duitsland. Graag had Amsterdam die toegangspoort 
voor zichzelf gereserveerd. - Kwam daarenboven de spoorlijn 's Hertogen
bosch-Nijmegen tot stand - en niemand zou dat kunnen keren - dan had 
men via de bruggen over Maas, Waal en Rijn ook Antwerpen met Rheine 
verbonden. Dit was voor nederlandse handelskringen een onaanvaardbaar 
vooruitzicht en de Maassteden roepen Amsterdam mee in 't geweer: moge
lijke naijver tussen nederlandse koopsteden mocht toch aan de gezamenlijke 
strijd tegen de erfvijand niet in de weg staan. 

Inderdaad wees ook Amsterdam de oostelijke rivier-overgangen af, maar 
poneerde daarbij met des te meer kracht zijn eigen wens, een spoorlijn Ut
recht-'s Hertogenbosch 3). Dat betekende een stel bruggen midden in het 
land, eenvoudig en goedkoop, en geen communicatie voor Antwerpen met 
Rheine. De ontworpen lijn van's Hertogenbosch naar Luik zou dan de handel 
op het Maasdal en Lotharingen kunnen dienen, terwijl men in Breda de zijtak 
van de Hollands-belgische spoor zou vinden en zo tevens in verbinding gera
ken met Antwerpen. Ook de rotterdamse handel zou van deze doorlopende 
spoorweg gebruik kunnen maken als zij zich de geringe omweg over Utrecht 
wilde getroosten '). Zo zou, schrijft men enigszins spottend, zelfs de gevreesde 
overbrugging van de Maas kunnen worden vermeden. 

Toen in de zomer van 1858 de plannen van het nieuwe ministerie (Binnen
landse Zaken, Rochussen; Financien, Van Bosse) ruchtbaar werden, had 
zich de Kamer van koophandel voor Amsterdam tot de minister gericht met 
het verzoek, dat toch geen noord-zuid verbinding mocht worden voorge
steld bewesten Utrecht; zij herinnerde daarbij aan het bekende rapport van 
Rijkswaterstaat aangaande de overbrugging der grote rivieren. Nog herhaal
delijk ageerde Amsterdam voor dit standpunt (en vooral tegen een bijdrage 
uit de schatkist aan Bredius), zodat van de andere zijde eerst de gemeente 

1) In het noordelijk Rijnland bleek de belangstelling voor deze rivierovergang 
zeker niet minder groot dan die voor de lijn Venlo-Viersen. De pruisische regering 
was zelfs geneigd van de spoorbruggen bij Arnhem en Nijmegen een conditio sine 
qua non te maken voor haar toestemming tot grensoverschrijding bij Venlo. 

2) Men verwachtte dat na opening van het Suez-kanaal Marseille een invoerhaven 
voor koloniale producten zou worden. 

3) Ir. Fijnje, imniddels met ruzie uit Dordt vertrokken, onderzocht in opdracht 
van een amsterdams-utreehts spoorwegcOlnite opnieuw de teehnische mogelijk
heden en kwam tot de conclusie, dat het in 't geheel niet nodig zou zijn over Maars
bergen te gaan; sinds 1853 had Waterstaat het stroombed van de Lek zoveel ver
beterd, dat een brug bij Kuilenburg volkomen verantwoord mocht worden geacht. 
Een reehte lijn Utrecht-Kuilenburg-'s Bosch zou natuurlijk de omweg voor Rotter
dam veel kleiner maken. 

') Kamer van koophandel Dordt, Verslag over 1858, Reg. uitgaande stukken 
1858 biz. 453. 
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Rotterdam en daarna de Kamer van koophandel aldaar meende het plan Bre
dius nog eens extra bij de minister te moeten aanbevelen; de Kamer ging zo 
ver te steilen, dat aileen in de Zuid Hollandse steden de concurrentie tegen 
Antwerpen kon worden gevoerd en dat daarom bij deze spoorlijn het belang 
van Rotterdam samenviel met dat van Nederland. 

Het wetsontwerp, dat in september werd ingediend met zijn memorie van 
toelichting, die aan de argumenten van Amsterdam in 't geheel geen aandacht 
schonk, wekte daar ter stede grote teleurstelling. 

Ook de verwachte verbinding met de noord-oostelijke provincies zou 
achterwege blijven - de lijn Utrecht - Zwolle, die de vorige minister in uit
zicht had gesteld, was zonder commentaar geschrapt. Dit laatste nam speciaal 
ook Utrecht zeer kwalijk - de Kamer van koophandel voor Amsterdam, 
samen met die voor Utrecht en voor den Bosch, zond opnieuw een rekest in, 
nu niet aileen aan de minister maar (met meer hoop op effect) aan aile kamer
Leden persoonlijk 1). Inderdaad was enige weken later het Voorlopig Verslag 
aan de Kamer z6 afwijzend, dat het de minister heeft genoopt zijn wetsont
werp terug te nemen. Maar voor het zo ver was, had het Verenigd Cornite ter 
bevordering der Zuider-spoorwegen op 23 februari een vergadering uitge
schreven in het gebouw van de Koninklijke Jachtc1ub aan de Maas 2) waar 
opnieuw werd betoogd dat als havens en middelpunten van verkeer in de eer
ste plaats moesten gelden de Maassteden, waar 76% der nederlandse door
voerhandel was geconcentreerd. A1s het plan Bredius niet werd volvoerd 
zou meer in 't bijzonder Dordt worden afgesneden en slechts Antwerpen zou 
er voordeel van plukken. - Amsterdam ging daartegenover zo ver te bewe
ren, dat het belang van de hoofdstad bepaald eiste, dat het plan Bredius zou 
worden verworpen en dat in deze hlicir belang gelijk stond met dat van Neder
land. 

Beide partijen zochten contact met medestanders - men krijgt weI de 
indruk dat Rotterdam die makkelijker en op meer natuurlijke gronden yond 
dan Amsterdam. De bijeenkomst in de Koninklijke Jachtc1ub was mede be
zocht door belanghebbenden uit Dordt, Schiedam en Maassluis - talrijk 
waren hun handtekeningen onder het rekest dat van deze vergadering aan de 
Koning uitging. Amsterdam riep meer dan eens afgevaardigden van andere 
Kamers van koophandel naar Utrecht op ten einde tot gezamenlijke actie 
te geraken. (Utrecht, den Bosch, Tiel, Helmond), maar een erg overtuigde 
samenwerking werd dat niet. De lijn vanaf Maarsbergen, waarbij Tiel be
trokken zou zijn geweest, werd door al de anderen als "pis-aller" beschouwd; 
's Hertogenbosch wilde natuurlijk wei graag een brug over de Maas, maar 
overigens waren de brabantse steden in een onderlinge vergadering 3) tot de 

1) Rekest van de Kamer v. koophandel voor Amsterdam 28/10/58. (aangetroffen 
in het archief van de K.v.k. v. 's Hertogenbosch, ingekomen stukken 1858). 

2) A.R.A. Waterstaat, D. 58,23/2/1859 No. 3l. 
8) Archief K.v.k. 's Hertogenbosch 1858, Notulen van een vergadering in hotel 

Paulez te 's Gravenhage op 27/8/58. 
Deze vergadering blijkt op instigatie van het gemeentebestuur van Den Bosch 

te zijn beIegd met vertegenwoordigers van Helmond, Venio en andere noord-lim-
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conciusie gekomen, dat hun belangen evenmin met die van Amsterdam als 
van Rotterdam parallelliepen. Wat Utrecht betreft, reeds in 1858 blijkt men 
daar van mening te zijn geweest, dat aanleg van staats-spoorwegen en dan met 
de eigen stad als middelpunt de voorkeur zou verdienen 1). Voor acties ten 
behoeve van particuliere concessionarissen liep men er bepaald niet warm ; 
op het eerste aanzoek van Amsterdam, in augustus 1858, om een gemeen
schappelijke vergadering te beleggen, had de K.v.k. geantwoord, dat zij daar
voor weI een locaal beschikbaar wilde stellen, of schoon zij niet inzag dat stad 
of gewest Utrecht een bijzonder belang had bij de aanleg van zuiderlijnen. 
Dit koele antwoord nam de Kamer later min of meer terug, het had "een 
verkeerde indruk kunnen wekken". Ret gemeentebestuur wilde nJ. juist 
graag dat Utrecht knooppunt zou worden, het was met name tuk op de addi
tionele werkgelegenheid, die de centrale werkplaats der spoorwegen zou bie
den. Blijkens de Provinciale Verslagen yond de spoorwegbouw bij Gedepu
teerden slechts geringe belangstelling, de Kamer van koophandel blijkt zich 
uitsluitend te interesseren voor een spoorwegverbinding met Zwolle of nog 
liever met Deventer. Met de lijn naar het zuiden hieid zij zich zelfs in deze 
periode van spanning nauwelijks bezig 2). 

Na bet zo ongunstige Voorlopig Verslag had minister Rochussen zijn oor
spronkelijk wetsontwerp teruggenomen, maar bij het begin der zitting 1859-60 
diende hij een nieuw voorste1 in, dat weI hier en daar van het oude verschilde, 
maar waarin Bredius voluit was gehandhaafd. Diens plan dat zo sterk de gunst 
en ongunst der vaderlandse kooplieden opwekte, had intussen nog een ander 
aspect, dat bij deze emotione1e benadering al te zeer uit het oog werd verloren. 
Niemand toch kon zich ontveinzen dat hij er van lieverlede toe was gekomen 
een veel zwaarder last op zich te nemen, dan hem oorspronkelijk voor de 
geest bad gestaan. - Eerst ging het over Dordrecbt-Breda, toen over Dordt
Tilburg-Eindhoven, nu stond Bredius voor de aanleg van Rotterdam-Tilburg-

burgse steden. Het liefst zou men de plannen-Dronkers alsnog uitgevoerd zien; 
daarvoor zou men eventueel ook op de steun van Zeeland kunnen rekenen. Ook deze 
vergadering resulteerde in een adres aan de minister. 

1) Archief Kamer v. koophandel voor Utrecht, notulen der vergadering van 2/11/ 
58; daarbij de tekst van een rekest aan de minister, vastgesteid in de vergadering van 
9/11. 

2) Z6 gering was hier het interesse, dat een komisch misverstand kon ontstaan 
met het gemeentebestuur. De K.v.k. voor Amsterdam had aan die voor Utrecht een 
stuk voorgelegd, waarin gepleit werd voor een aansluiting Maarsbergen-Tiel-Den 
Bosch en de Kamer had dat zonder er zich verder in te verdiepen getekend. Zulks 
tot grote schrik van het gemeentebestuur, dat de positie van Utrecht als knooppunt 
in gevaar zag gebracht. - De Kamer had voor Kuilenburg - Zaltbommel moeten 
pleiten; nooit voor Maarsbergen! Achja! daar had men zo niet bij stil gestaan, na
tuurlijk zou men de gemeente graag ter wille zijn, maar hoe kon men nu achteraf 
zijn draai nemen zonder al te zeer zijn gezicht te verliezen? -

De voorkeur voor de lijnen over de Ve1uwe wordt herhaaldelijk uitgesproken, 
zie de notulen van de vergaderingen van 15/12/57, 31 /12/57, 13/3/58 en vlgg. tot die 
van 9/11 /58 toe. Men treft daarbij afschriften aan van missives aan verschillende 
autoriteiten naar aanleiding van het wetsontwerp betreffende Voorbereidende Maat
regelen enz. 
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Roermond, eventueel voort te zetten tot Maastricht. Al was hem dan voor 
de bouw der grote kunstwerken steun toegezegd en rekende zijn comite ver
der nog zeker op rente-garantie, hier en daar hoorde men stemmen opgaan, 
die twijfelden of hij voldoende kapitaal zou weten te vinden. De stad Dord
recht had weI met een wijds gebaar de waarborgsom voor haar rekening ge
nomen, maar daar zij verder noch aan de financiering, noch aan de eigenlijke 
aanleg kon meewerken, waarborgde die cautie in feite niets. Bredius had ge
rekend met financiele steun uit Belgie en vooral uit Frankrijk; dat was goed 
geweest voor een lijn naar Luik, maar voor een spoorweg van Rotterdam 
naar het Rijnland kon hij die niet meer verwachten. De zaak was duidelijk 
in een impasse geraakt en dreigde geheel te mislukken. Oorspronkelijk had 
Bredius en had ook het departement van Binnenlandse Zaken gerekend, dat 
hij slechts zou hebben aan te sluiten op de Zeeuws-limburgse spoorweg en 
minister Van der Brugghen had getracht aan dit vooruitzicht, dat langzamer
hand geheel was vervluchtigd, opnieuw realiteit te geven. Zijn opvolger meen
de dat het plan althans dienstig kon zijn om Bredius' onderneming op gang 
te helpen. Hierover ten slotte in een laatste hoofdstukje. 

IV 

Keren we terug tot de spoorweg-concessie aan Dronkers, die in 1849 was 
ingetrokken. Al viel er de eerste jaren aan spoorwegbouw niet te denken, de 
actieve aannemer beschouwde de kanaalwerken en inpolderingen, waarmee 
hij zich voorlopig bezig hield, nooit anders dan als voorbereidingen tot "het 
grote doel". lets dergelijks kan gezegd worden van het provinciaal bestuur; 
hoe zeer Gedeputeerde Staten op het punt van de spoorweg vigilant waren, 
blijkt weI uit een rekest dat zij reeds in juni 1851 tot de Koning richtten 1), 
verzoekende dat bij voorbaat de gelegenheid mocht worden veilig gesteld om 
te zijner tijd een Iijn uit Walcheren aan te sluiten op de Hollands-belgische 
spoor. Eigenlijke onderhandelingen over een spoorweg-verbinding tussen 
Nederland en Belgie waren toen nog niet eens geopend (zie boven bIz. 29); 
zij moeten hebben gereageerd op geruchten. Aan het Departement was men 
onder Thorbecke weI voor de zeeuwse lijn geporteerd en misschien is men er 
door dit verzoek van Gedeputeerden toe gestimuleerd om Gihoul te polsen, 
of die haar niet als zijlijn in zijn project wilde opnemen. Maar dadelijk kwam 
Dronkers in 't geweer en herinnerde aan zijn aanspraken als "eerste initia
tief-nemer". Hij zal zich weI gepiqueerd hebben gevoeld door het feit dat het 
Departement hem voorbijging, maar er was toch nog iets anders aan de hand 
ook. In den Haag was de gedachte opgekomen of het nodig was juist de Wes
terschelde te kiezen, als men een spoorlijn wilde leggen naar een onzer grote 
zeegaten. De mogelijkheid werd geopperd van een lijn over het eiland Tholen 
naar Brouwershaven en de concessie door het Departement aan Gihoul 
Matthieu aangeboden, schijnt te hebben geluid voor een zijlijn van Roozen-

1) A.R.A., Waterstaat 1851, D. 58, 11/6/51 no. 44. 
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daal naar Vlissingen Of Brouwershaven, ter keuze van de regering 1). Daar 
kwam nog bij dat de voortzetting van Gihouls lijn voorbij Breda geheel in het 
onzekere was gelaten. 

Wat hem hier van de zijde van het gouvernement werd aangeboden was 
dus heel iets anders dan de uitvoering van de plannen Dronkers. Het transito
vervoer van Engeland op Duitsland aan te trekken, lag blijkbaar niet in de 
bedoeUng; de poging om het verval van Middelburg als handelsstad te stuiten 
stond op het spel. Het siert Dronkers als Zeeuw, dat hij protesteerde, ook al 
begeerde hij niet weer een concessie op eigen naam; men mag aannemen dat 
hij niet bereid of in staat was voor de tweede maal de financiele risico's op zich 
te nemen, die dat meebracht 2). Het was een Belg, Adolphe Dubois Nihoul, 
die hij in 1852 naar voren schoof, nadat aan de hand van zijn oude plannen 
en berekeningen met belgische financiers was onderhandeld over het beno
digde kapitaal. 

In februari '53 kon Dubois zijn concessie-aanvrage indienen 3); toen er 
geen antwoord kwam, terwijl Gihoul snelle voortgang maakte met de aanIeg 
van zijn hoofdlijn, wendde Dronkers zich met een verzoekschrift tot de 
Koning 4). Hij herinnerde aan zijn vroegere pogingen die Willem III, destijds 
als kroonprins, had aangemoedigd en beklaagde zich bitter, dat terwijl zij 
(Dronkers en Dubois Nihoul) het geld hadden en direct konden beginnen, 
hun aanvrage nu al vijf maanden werd opgehouden om Gihoul een kans te 
geven. - Gihoul, die intrigeert en zich op allerlei manieren indringt, maar 
die er niet in slaagt aan geld te komen! Het Departement probeert, zich ba
serende op de optie op zijtakken, die Gihouls concessie hem toekent, de twee 
ondernemers tegen elkaar uit te spelen, zo luidt zijn verwijt; maar men kan 
Vlissingen-Venlo toch geen zijtak noemen! Het was een klemmend betoog, 
maar aan met hem gevoerde besprekingen kon ook Gihoul aanspraken ont
lenen. De minister verlangde nog van de twee gegadigden, dat ze zouden pro
beren door onderhandeling tot samenwerking te komen, lukte dat niet, dan 
zouden de Zeeuwen de voorkeur genieten 6). Voor het einde van 1853 werd 

1) Zo althans wordt dit plan omschreven in een brief van de engelse financiers, 
die daarvoor eventueel kapitaal hadden zullen foumeren. Natuurlijk ging het de 
Engelsen voor en na alleen om verbinding met het Rijnland. 

2) f 200.000 zouden in de voorbereidende werkzaamheden zijn blijven steken. 
Later vraagt Dronkers van een nieuwe concessionaris f 50.000 terug als zijn persoon
lijk aandeel daarin - ook dit naar de geldswaarde van die tijd een zeer aanzienlijk 
bedrag. De destijds bij het Departement ingediende plannen en bestekken werden als 
zijn eigendom beschouwd en waren hem teruggegeven met uitzondering van een 
enkele kaart, die men had aangehouden om te dienen bij de beoordeling van even
tuiile nieuwe concessieaanvragen (aldus de memorie van antwoord, Handelingen 
Staten GeneraaI1858-1859, bIz. 1295). 

S) De aanvrage A.R.A. Waterstaat 1853, D. 65, 8/2/53 No. 123. 
') A.R.A., Waterstaat 1853, D. 58,21/7/53 no. 139. Onder deze stukken bevindt 

zich het verzoekschrift van Dronkers, gedrukt in brochure-vorm, "niet in den han
del". Het drukwerkje is met opvallend veel zorg uitgevoerd, zoals zijn bestemming 
meebracht. 

5) Vit A.R.A., Waterstaat 1853 D. 58, 9/9/53 No. 144 blijkt dat het Departement 
op "vereniging" had aangedrongen, maar dat die gedachte door Gihoul werd afge
wezen; vgl. De Nederlandsche Stoompost van 14/8/53. Het tegen elkaar uitspelen 
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aan Dubois Nihoul de concessie voor een spoorlijn Vlissingen-Venlo ver
leend 1). Makkelijk had de nederlandse regering het hem niet gemaakt: zelfs 
voor het toekennen van een voor/opige concessie, verlangde ze in dit geval een 
cautie (f 500.000 - bij mislukking van het overleg binnen zes maanden inte
graal terug te geven, terwijl de staat gedurende die tijd rente zou betalen). 
Kennelijk had zij weinig vertrouwen, dat deze lijn, die voor de concurrentie 
tegen Antwerpen bestemd was, door Belgen inderdaad zou worden gebouwd. 
De instelling van de onderscheiden nederlandse instanties was zeer uiteen
lopend: Van der Kun en het departement van Binnenlandse Zaken achtten 
de spoorweg naar Vlissingen "van groot belang" en "zeer gewenst", daar 
tegenover stond de afwijzende houding der Maassteden, waar we al terloops 
op wezen; minister Van Hall- Thorbecke was intussen afgetreden - wierp 
de vraag op of niet de Rhijnspoorweg Maatschappij en de rijnvaart de con
currentie van de lijnen Dronkers evenzeer zouden hebben te duchten als de 
belgische staatsbaan. 

Men moet weI zeggen dat de concessie aan Dubois was verleend op voor
waarden, die haar vrijwel illusoir maakten 2). Het traject Vlissingen-Roozen
daal zou eerst moeten worden gelegd en in exploitatie gebracht, v66r de con
cessionaris aan het oostelijk deel van zijn project mocht beginnen en ook dan 
kon hij op de steun van de nederlandse regering voor de grensoverschrijding 
Venlo-Viersen niet werkelijk rekenen; hij zou zich "voorlopig (moeten) 
vergenoegen" met een spoorlijn tot aan de Maas. Daarentegen nam hij welop 
zich, zodra een pruisische lijn Venlo zou naderen, ter plaatse een spoorbrug 
te bouwen om op die lijn aansluiting te krijgen, Om hem voor de toekomst 
aile ontsnappingswegen af te snijden, deed art. 61 der concessie-voorwaarden 
hem verklaren, dat hij ze aannam ·"als zijn eigen werk" na de gegevens en be
rekeningen te hebben getoetst en zich te hebben "overtuigd van de uitvoer
baarheid van al de nodige werken". Voor fouten en leemten in de plannen 
etc. zou hij nooit het gouvernement kunnen aanspreken. 

De c1ausule omtrent de grens-overgang mag men zien in verband met het 
politieke spel dat de nederlandse regering in deze jaren met Pruisen trachtte 
te spelen. Boven werd reeds gezegd dat deze grensoverschrijding niet mocht 
worden voorgesteld als een nederlands belang, maar in tegendeel als een on
zerzijds aan Pruisen te verlenen gunst en dus moest wachten tot de wederpartij 
er om zou komen verzoeken, - dan stelde men zich voor haar zo duur moge-

van twee of meer gegadigden was een gebruikelijke tactiek aan het departement van 
Binnenlandse Zaken; we herinneren aan wat boven werd verhaald over de onder
handelingen met Gihoul betreffende de Hollands-belgische spoorweg. Vgl. ook 
hfdst. 3, biz. 54 met noot 1. 

1) De voorlopige concessie is verleend bij K.B. van 27/12/1853. Zie over de voor
waarden en hun implicaties de stukken gepubliceerd bij Gerretson, Tusschenwate
ren, biz. 88 vlgg., nurnmers 60-68. 

Een vrij uitvoerige beschouwing over deze concessie troffen we aan in het archief 
van de Kamer van koophandel voor's Hertogenbosch, 17/12/53 no. 249. In A No. 
1 van 14/1/54 (zelfde archief) wordt vervolgens vermeld, dat Bubois Nihoul haar 
heeft aanvaard. 

2) K .B. 21/8/54 No. 36. 
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lijk te verkopen, b.v. tegen de belofte van druk op Belgie om dat land de 
nederlandse plannen voor de tussenwateren te doen aanvaarden 1). In werke
lijkheid gold het een lijn, waarbij de zuid-hoilandse steden groot belang had
den; zodra eenmaal de hoilands-belgische spoorweg in bedrijf kwam zou de 
lijn Dronkers ook hUn toegang geven tot het Rijoland. De pruisische regering 
was bij dit spel allerminst dupe, ook zij veinsde voor Viersen-Venlo geringe 
belangstelling en drong harerzijds op een tegenprestatie aan, b.v. Cleef
Nijmegen-Arnhem 2). 

Overigens viel niet meer te verrnijden, dat de lijn door Brabant evenzeer 
ten voordele van Antwerpen 3) zou strekken als van de nederlandse havens. 
De eis, dat het traject Vlissingen-Roozendaal 't eerst zou worden gelegd, was 
dan ook niet onverklaarbaar, weI echter onvervulbaar - men denke slechts 
aan de kruising met Sloe en Kreekerak. Op Zuid Beveland was de polder
maatschappij ') daarvoor aan de arbeid, maar zij had met tegenspoed te kam
pen en het was te voorzien dat zij aan het leggen van de dam, het sluitstuk 
immers op haar werk, nog in geen jaren toe zou komen. Om van belgische 
diplomatieke tegenwerking maar te zwijgen. Dubois had wei eerst voorgesteld, 
dat hij het Sloe in elk geval met een brug zou passeren 6) en zo nodig, d.w.z. 
als de poldermaatschappij niet klaar kwam, ook het Kreekerak, maar in de 
concessie-voorwaarden die hij, na nog enige wijzigingen te hebben bedongen 
op 27/12/53 aanvaardde, staat aileen dat hij zich omtrent de overtocht van 
Sloe en Oosterschelde zou hebben te "gedragen naar de aanwijzingen der 
regering", hier bleef dus alles in het onzekere. 

1) AR.A, Waterstaat D. 58, 18/1/54 No. 156, daarbij ook de in de volgende noot 
genoemde correspondentie. De opzettelijke dubbelzinnigheid, die bij het nederlands
belgisch overleg ten aanzien van dit baanvak werd beoefend (zie boven hfdst. II, 
biz. 34) had ook al moeten dienen om het nederlandse interesse voor Venlo-Viersen 
in de schaduw te laten. 

2) Zie AR.A, Waterstaat 1855, D. 58 p. 8 waar onder 17/7 No. 61 een hele cor
respondentie over deze kwestie voorkomt. In december 1854 kwam de pruisische 
gezant terug op een voorstel van de nederlandse regering van juni daaraan vooraf
gaande! Tamelijk uit de hoogte bericht hij dat zijn regering bereid is te onderhande
len, als nederlandse volmachten daartoe naar Berlijn zouden komen. Dan wi! zij 
spreken over: Ie Crefeld Nijmegen, 2e Venlo-Viersen, terwijl de pruisische regering 
zich het recht voorbehoudt om ook de Schelde-dammen ter sprake te brengen. Onze 
ministers van binnenlandse en van buitenlandse zaken zijn het er over eens, dat ze 
daarmee geen haast zullen maken. 

8) Juist in 1853 spande de handel van Antwerpen zich zeer in, om een eigen spoor
wegverbinding met Duitsland over nederlands gebied tot stand te brengen. Zie, 
mijn De corridor door Limburg. Speciaal Dusseldorf was een centrum van belgische 
belangen. 

') Haar naam luidde voluit: Nederlandsche Maatschappij tot indijking der op
en aanwassen in de Oosterschelde. Over haar werkzaamheden zie hfdst. 1. 

5) Er was dan ook geen kanaal door Walcheren in het plan opgenomen. Dit was 
voor de stad Middelburg aanleiding om zelf concessie aan te vragen voor een 
scheepvaart-kanaal naar de Westerschelde en dadelijk kwam ook Dronkers in actie, 
die enige jaren te voren zelf concessie had aangevraagd voor kanaal en Sloedam 
en er reeds veel voorbereidend werk aan had besteed. Hij stelde nu voor, dat het ka
naal naar zijn plannen en onder zijn supervisie zou worden gegraven, maar dat de 
stad een financiele bijdrage zou leveren. Het project viel daarop tussen kade en 
schip. 
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Onder deze omstandigheden: de dreigende deconfiture van de maatschap
pij die de Kreekerak-dam zou leggen, de protesten uit Belgie, de tegenwerking 
der zuid hollandse steden, en de slappe houding der nederlandse regering 
is het geen wonder dat de uitvoering der concessie geen vlot verloop nam. 
Het voorlopig deposito van f 500.000-, ter beschikking gesteld door de 
Luikse Bank in de vorm van belgische effecten 1) werd in november 1854 
na ruim zes maanden opgezegd. Dat was overeenkomstig de voorwaarden 
en er zat niet anders op dan de stukken terug te geven met de intussen ver
schenen rente; maar het nederlandse Departement was met deze gang van 
zaken weinig ingenomen, het doel van deze voorlopige cautie werd zodoende 
gemist, men had ze te vroeg in ontvangst genomen. De voorlopige concessie 
was gedateerd op 21 augustus en zij liet Dubois zes maanden tijd voor het 
bijeenbrengen van zijn kapitaal, zo zou er nu voor hij de definitieve waarborg
som behoefde te storten, toch een peri ode van vier maanden overblijven, 
waarin men niets geen vat had op de concesionaris terwijl het Departement 
van zijn kant niet gerechtigd was met eventuele andere liefhebbers in onder
handeling te treden. 

Dubois Nihoul zocht ondertussen contacten in de financiele wereld; hij 
yond ze niet geredelijk - niet vier, maar zestien maanden duurde deze in
terim-periode (de Krimoorlog maakte het geld duur.) Toen de gestelde ter
mijn was verstreken weigerde de minister haar officieel te verlengen, maar 
zegde toch toe niet zonder waarschuwing aan Dubois en nader overleg, met 
andere liefhebbers in onderhandeling te treden. - Pas een jaar later - de 
gefailleerde poldermaatschappij was intussen gereconstrueerd op wat een 
steviger financiele basis scheen te zijn - schijnt dit geval zich te hebben voor
gedaan. In deze uiterste nood yond de concessionaris geldgevers in de Banque 
Generale Suisse de Credit international, mobilier et foncier. Haar "succur
sale" te Parijs interesseerde zich voor de zaak, maar vroeg eerst nog twee 
maanden om de spoorweg-concessie op haar merites te onderzoeken. 

Half juli had zij inderdaad de hele waarborgsom van f 1,5 mIn. gestort, 
maar de zaak was toch nog niet in kannen en kruiken. Een gemachtigde van 
de bank, de heer Blaise uit Parijs, onderhandelde in den Haag nog over ver
lichting der concessie-voorwaarden. Hij verzocht te mogen beginnen met 
het traject Breda-Venlo 2), pas als dat in exploitatie was, terwijl intussen de 
dam naar Zuid Beveland kon zijn gelegd, wilde hij Vlissingen-Roozendaal 
entameren. Aanvankelijk had men daar op het Departement geen oren naar 
en op 30 juli verliet Blaise den Haag "apres un sejour infructueux". Het was 
geen moment om daar zaken te doen, want er hadjuist een ministers-wisseling 
plaats gehad en de nieuwe man moest zich natuurlijk nog inwerken. Het aan
bod van zijn lastgevers om Vlissingen-Venlo in zijn geheel uit te voeren liet 
hij echter nog open tot 9 augustus (tot de tiende kon de gestorte cautie nog 

1) Dat het geen nederlandse effecten hoefden te zijn, was bij uitzondering toege
staan, omdat ze toch na zes maanden integraal zouden worden teruggegeven. 

2) Wij herinneren er aan, dat Roozendaal-Breda at door Gihoul werd gelegd. Met 
hem zou Dubois zich hebben te verstaan over gemeenschappelijk gebruik. 

ECON.-HIST. JAARBOEK xxx 5 
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worden teruggenomen) en wees aIs zijn substituut aan de heer IJ. D. C. 
Suermondt te Utrecht 1). 

Men hield zich niet strikt aan de gestelde termijn, de data van negen en tien 
augustus vetstreken, maar de vijftiende verzocht toch de nieuwopgetreden 
minister de Koning concessie te verlenen en de achttiende verscheen het K.B. 
daartoe in het Staatsblad. Dit, hoewel over de voorwaarden nog geen volle 
overeenstemming was bereikt; in feite liepen de onderhandelingen nog de 
hele maand augustus door en werd het contract met de Banque Gem!rale 
pas op 8 september getekend. WeI een ongewone gang van zaken. 

In Mei had de Nederlandsche Stoompost over de hemieuwde uitzichten 
voor de zuidelijke provincies bericht, de publieke opinie was wakker gewor
den, taIrijke adressen van brabantse steden waren binnen gekomen en, hoe
weI Zeeland skeptisch bleef, Dronkers zelf als "ontwerper van het plan en 
mede-belanghebbende in de concessie" pleitte voor de Banque Generale. De 
adressanten verzochten dat aan de ondememers vrijheid zou worden gelaten 
om met de aanieg te beginnen, waar hun dat het profijtelijkst voorkwam. 
De regering m6cht niet riskeren dat de zaak weer zou mislukken - een
stemmig wees men er op dat het voor de staat de hoogste tijd was om con
structief met de spoorweg-ondememers te gaan samenwerken. Onze handel 
op Rijnpruisen was - zo schreef men - aI voor een groot deel aan Antwer
pen overgegaan. - Maar wat bier gevraagd werd kon de regering moeilijk 
toestaan; was eenmaaI Breda-Venio en daarmee Antwerpen-Venio in bedrijf, 
dan viel te vrezen dat de spoorweg-maatschappij het zeeuwse stuk nooit zou 
bouwen, misschien zelfs in stilte Belgie stijven in zijn verzet tegen de dam door 
het Kreekerak. 's Hertogenbosch-Venlo - zo schreef nog 29 juli minister 
Van Hall aan zijn collega, dat zou gaan, maar de aanieg van Breda-'s Her
togenbosch kon pas worden toegestaan als het zeeuwse traject klaar was, zo
doende zou men Antwerpen niet in de kaart spelen en de hollandse zeehavens 
zouden hun verbinding toch krijgen n.l. door de lijn Utrecht-'s Bosch, waar
op Rotterdam en Amsterdam beide aansluiting zouden hebben. We herin
neren er aan, dat in 1856 de regering ren stel bruggen in het midden voor
stond. Maar, als gezegd, plotseling kreeg men in den Haag haast en ten slotte 
was het Suermondt, die een oplossing aan de hand deed 2), het werd inder
daad aan de ondememer overgelaten te beginnen waar hij wilde, alleen zou 
de teruggave van de zeer aanzienlijke waarborgsom gebonden blijven aan 
de voitooiing van het zeeuwse traject. De minister was daarover nogal opti
rnistisch : de poldermaatschappij zou nu toch voortgang moeten maken met 

') Suermondt was op het Departement geen onbekende - het was te zijnen huize, 
dat de heren Suermondt uit Aken domicilie kozen, toen zij zich in 1856 en volgende 
jaren bezig hieiden met spoorwegen tussen Luik en Maastricht, later tussen Maas
tricht en VenIo. 

Het Provinciaal Versiag van Limburg over 1856 vermeldt deze plannen en voegt 
er ais in een adem aan toe, dat zich een nieuwe gegadigde voor de zeeuwse lijn heeft 
gemeld. Het lijkt niet al te boud te veronderstellen dat dat deze Suermondt was, te 
meer omdat die concessie hem, toen ze twee jaar later vrij kwam, door het gouverne
ment werd aangeboden. 

2) A.R.A. , Waterstaat, 1856, D. 65, bundel 15/8/1856 No. 149, stempel 28. 
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haar werkzaamheden of anders (uiterlijk in 1859) abandonneren. In dat geval 
zou de concessionaris de dam door het Kreekerak zelf moeten leggen en de 
staat zou hem daarbij tegemoet komen tot twee derden der kosten. In de 
winter van 1857-58 zou men weI kunnen beoordelen of het die kant uitging, 
dan kon men de concessionaris tijdig aanwijzing geven zijn voorzieningen te 
treffen 1). Na deze wijziging der voorwaarden tekende Adolphe Blaise, ad
ministrateur van de Banque Generale Suisse op 8 september het contract 
met de nederlandse regering en begon aanstalten te maken om de verkregen 
concessie onder leiding van Suermondt te doen uitvoeren. In de zomer van 
1857 diende Blaise bij het Departement plannen in drievoud in voor het 
"profillongitudinal" Vlissingen-Venlo. Ret was op deze activiteit dat Bredius 
inhaakte met zijn project voor een lijntje Dordrecht-Breda. 

Van die ingediende plannen horen we verder niets. Wat toch was het ge
val? - de inkt van Blaises handtekening was nauwelijks droog geweest, 
toen de troonrede van 1856 in uitzicht stelde, dat voortaan bij het verlenen 
van spoorweg-concessies de regering de financiering van grote kunstwerken 
voor haar rekening zou nemen; terugwerkende kracht zou echter - aldus 
nadrukkelijk de memorie van toelichting - aan deze regel niet worden gege
ven. De Banque Generale die nog voor de aanvang stond van een grote on
derneming, die verscheidene dergelijke kunstwerken omvatte, zou die uit 
eigen middelen hebben te bouwen. Ret is te begrijpen, dat de ondernemers 
zich benadeeld en om de tuin geleid voelden. Natuurlijk had Blaise geprotes
teerd en, terwijl hij door het indienen van zijn plannen blijk gaf van activiteit 
voor de hele lijn, deed hij nog aan aIle kamerleden een memorie toekomen 
over het belang der door hem voorgestane verbinding 2); verder wachtte hij 
de volgende begroting af. Toen die geen soelaas in 't vooruitzicht stelde, ging 
de Banque Generale niet over tot het oprichten van een spoorwegmaatschap
pij. De daarvoor gestelde termijn verstreek en werd verlengd, maar toen de 
vervaldatum weer naderde, - er bestond nog steeds geen uitzicht op voltooi
ing van de dam- en kanaalwerken in Zeeland en evenmin op aansluiting 
aan het duitse spoorwegnet 8) - besloot de bank gebruik te maken van haar 

De vrees, dat eventueel het zeeuwse traject niet gebouwd zou worden, vindt men uit
gesproken in een stuk uit de zelfde bundel, stempel 10. 

1) Drie jaar na die "order" of twee jaar na het opleveren van de dam door de pol
dermaatschappij, moest dan de spoorlijn Vlissingen-Roozendaal klaar zijn. Dat zou 
dus zijn in 1861, juist binnen de termijn van vijf jaar, die de concessievoorwaarden 
stelden voor de voltooiing van het hele project. 

Zie hierbij ook A.R.A., Waterstaat 1856, D. 65,23/7 No. 157. 
2) Meegedeeld in het Algemeen Handelsblad van 16/10/57, waar Blaise geprezen 

wordt wegens zijn activiteit bij de practische voorbereidingen in afwachting van de 
beslissing der Kamers over regeringssteun. De N.R.C. van dezelfde datum vermeldt 
de memorie aan de kamerleden ook, maar - typerend voor het verschil in houding 
- zonder enig commentaar. Een bijzondere aanleiding voor deze negatieve houding 
ten aanzien van Blaise persoonlijk komt later nog ter sprake. 

8) De gang van zaken wordt min of meer duidelijk uit de stukken bijeengebracht 
in A.R.A., Waterstaat 1858, Spoorwegen D. 58, No. 18112/4/58. De Banque Gene
rale stelde dat de pruissische regering de overgang had geweigerd. Daarvan was in 
Den Haag op de betrokken departementen niets bekend; bij onderzoek bleek dat niet 
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haifslaehtige positie, die haar juist door die haifslaehtigheid een uitweg 
bood '). Zij beriehtte dat zij geen langer uitstel wenste maar er de voorkeur 
aan gafzieh terug te trekken. Wanneer zij dan weer vrij tegenover de regering 
zou staan, zou zij graag onderhandelingen beginnen over een eigen nieuwe 
eoncessie, maar zonder staatshulp zou het plan niet te verwezenlijken zijn. 
Het geld van de eautie had zij destijds gestort, niet als waarborg voor eigen 
prestaties maar "in naam en ter ontlasting van den eoncessionaris". Inder
daad is er weI een stuk van 16 augustus 1856, waarin Dubois Hihoul zijn eon
cessie aan de Banque Generale overdraagt, maar een dergelijke onderhandse 
overdraeht had geen rechtskraeht. 

Aan de formelejuistheid van deze argumentatie viel niet te tornen. Dubois 
werd daarop nog weer in de zaak betrokken, tenslotte werd het geld terugge
geven, maar op nieuwe onderhandelingen met de Banque Generale Suisse 
stelde de minister geen prijs (april 1858). 

Mede gezien de afwijzende houding van sterke nederlandse belangen
groepen had de minister de jaren door weinig animo getoond zieh buitens
lands voor de spoorlijn naar Vlissingen in de nesten te steken; te minder in 
de jaren dat Pruisen de belgisehe bezwaren steunde. De gedaehte de zeeuwse 
lijn dan maar niet op Waleheren te riehten, maar haar liever over het eiland 
Tholen naar Brouwershaven te voeren, yond wellieht haar oorsprong in de 
hoop, dat men zodoende internationale moeilijkheden zou vermijden, maar 
van grote invloed was het feit dat deze voorstellen in de maehtige Maassteden 
weI sympathie vonden. Brouwershaven fungeerde n.l. al min of meer als 
hun voorhaven, waar de binnenvallende Indie-vaarders gelicht werden alvo
rens hun reis door het Kanaal van Voorne of door de zuid hollandse zeear
men te vervolgen 2), een beurtveer dat haar met Rotterdam en Dordt verbond 
had voor de handel, vooral van deze laatste stad groot belang. WeI had Ma
rine gewaarschuwd, dat Brouwershaven naar toegankelijkheid uit zee niet 

een verzoek van de nederlandse regering was afgewezen, maar een concessie-aan
vrage om op pruissich gebied van Viersen een lijntje in de richting Venlo te mogen 
bouwen. 

') Zie Tusschenwateren No. 77, waar Dubois Nihoul zijn concessie overdraagt 
aan de Bank. Een dergelijke ondershandse overdracht kon officieel niet erkend wor
den; men vergelijke "Een spoorweg voor nederlands Limburg", bIz. 127, waar een 
analoog geval wordt besproken. Doch bij de zeeuwse spoor was de zaak pijnlijk 
voor het Departement, omdat men in feite weI degelijk met de Banque Generale 
als concessionaris had onderhandeld. Bovendien: toen deze eind '56 tevens concessie 
aanvroeg voor Tilburg-Turnhout en 's Hertogenbosch-Maarsbergen, had zij dat 
gedaan "als concessionaris voor Vlissingen-Venlo". luridisch stond zij blijkbaar 
sterk met haar ontkenning; bij het beeindigen der concessie in 1858 wordt weer 
Dubois Nihoul als gerechtigde genoemd. 

2) Men wachtte dan op de "goede reede" in de beschutting der duinen de ge1egen
heid af om buitenom naar Hellevoetsluis te varen. Het was in 1853 een denkbeeld 
van Thorbecke geweest, de smalle hals van Goedereede door te graven en zo de weg 
naar het Voornse Kanaal drastisch te bekorten. Naar Dordt ging de vaart door Gre
velingen, Krammer en Volkerak, die de Kamer van koophandel in 1839 had laten be
tonnen. (De economische ontwikkeling van Dordrecht 1795-1945, Gedenkboek enz. 
der K.v.k. en F. te Dordrecht, bIz. 84 vlgg.) Over de betekenis van Brouwershaven 
voor Dordrecht, ook nog in de zestiger jaren, zie a.w. bIz. 116 vlg. 
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met Vlissingen op een lijn was te plaatsen, maar men stelde geen hoge eisen. 
Ook had nog geen mens een zinnig plan geopperd om de treinen over de 
brede Roompot te brengen, misschien zou het veerhaventje van Stavenisse 
voorlopig eindpunt moeten blijven. (van daar uit liepen van ouds de veren, 
zowel naar Ierseke als naar Zierikzee.) In elk geval plaatste Jr. Van der Kun, 
toch de hoogste autoriteit in de nederlandse spoorweg-wereld, in zijn "over
zicht" van 1856 op de lijst der meest urgente spoorwegen -lijnen zo nodig, 
dat zij door het gouvernement geldelijk dienden te worden gesteund - de 
lijnen in Zeeland, voorlopig slechts tot Tholen, later door te trekken naar 
Zierikzee-Brouwershaven en/of naar Middelburg-Vlissingen 1). - Een lijn 
Brouwershaven-Venlo schijnt een gangbaar begrip te zijn geworden, ook in 
buitenlandse correspondentie von den we haar weI genoemd. Maar - viel 
Brouwershaven al niet met Vlissingen te vergelijken, Stavenisse aan de Oos
terschelde was voor zeeschepen te enen male onbereikbaar - we kunnen hier 
Van der Kun moeilijk au serieux nemen. 

De onopgeloste kwestie met Belgie speelde in deze zaak samen met de 
vrees der Maashavens voor concurrentie van Vlissingen. Toen in 1856 de 
Banque Generale Suisse de zeeuws-duitse lijn had overgenomen, heeft zelfs 
het rotterdams-dordrechtse spoorweg-comite zich tot Blaise gewend met het 
voorstel het traject door Zeeland te laten vervallen en liever met Bredius sa
men te werken om in plaats daarvan zijn spoorweg door Brabant te richten 
op Dordrecht en Rotterdam 2). Ir. Fijnje, hoe zeer hij zich tot dan had be
ijverd voor de verbinding Rotterdam-Dordt-Moerdijk, had geweigerd aan 
deze intrige mee te werken waarop hij door het comite was ontslagen; Blaise 
wees de voorstellen evenzeer af en Fijnje ging nu in zijn dienst over 3). Hij 
keerde daarmee terug tot een oude Iiefde, reeds in 1849 had hij de ontwikke-

1) Een beeld van de verhouding tussen deze havens geven de Provinciale Versla
gen van Zeeland. In 1859 waren uit zee binnen gekomen de volgende aantallen 
schepen: 

in Middelburg 7 uit Ned. Indie, 25 uit Engeland. 
in Vlissingen 44 uit Engeland. 
in Zierikzee 40 uit EngeIand. 
in Brouwershaven 269 in totaal, waarbij valt op te merken, dat zij een gemiddelde 
tonnenmaat van 405,5 ton hadden; dit is een hoog getal, waaruit men mag aflei
den, dat het overwegend oceaan-vaarders zijn geweest. 

In het volgende jaar werden te Vlissingen 119 schepen uit zee ingeklaard waarvan 
42 bestemd voor Vlissingen zelf, 21 voor Middelburg en 7 voor Temeuzen. - VIis
singen was duidelijk bezig zich als handelsstad te ontwikkelen ten koste van Middel
burg; aileen behield de oudere zuster natuurlijk nog de aanvoeren van de Ned. 
Handel-Maatschappij. 

2) Zie Fijnje, brochure van 1859, bIz. 185. 
Naast de dossiers van Waterstaat: D. 58, spoorwegen algemeen, D. 65, zeeuwse 

lijn en later D. 183, zuiderlijnen, ontIeenden we de gegevens voor dit hoofdstuk gro
tendeels aan de beide, reeds boven vermelde brochures van deze deskundige, 

S) Nog steeds comparerend als ingenieur van de Rijkswaterstaat, die hem in 1853 
voor de constructie van de hollands-beIgische spoorweg had "uitgeleend", kreeg hij 
nu weer vergunning zich voorlopig te belasten met de voorbereidende werkzaamhe
den voor Vlissingen-Venlo en zulks op verzoek van Blaise. 
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ling van Vlissingen als haven voorgestaan 1). Niet zonder rancune verliet hij 
Dordt en steunde voortaan in de bruggenkwestie de amsterdamse partij. 

In het begin van 1858 was het departement van Binnenlandse Zaken onder 
minister Van Rappard weI voor de zeeuws-limburgse lijn geporteerd, van 
Vlissingen uit toegang te geven tot het duitse achterland en tegelijkertijd 
Amsterdam door een directe lijn, d.w.z. niet over Antwerpen (en Rotterdam) 
in verbinding te brengen met Parijs, waren twee plannen die beide de con
currentie tegen Belgie zouden dienen. In Blaise en zijn Banque Generale 
Suisse had echter, als boven gezegd, het Departement weinig vertrouwen 
meer en op zijn voorste1 om na het intrekken der lopende concessie onderhan
delingen te openen over een nieuwe op gewijzigde voorwaarden, die regerings
steun voor de kunstwerken in Zeeland zouden omvatten, ging het niet in. 
(12/4/59). Liever zocht men contact met Suermondt en drong er op aan, dat 
die voor de zeeuws-limburgse lijn concessie zou vragen. 

Suermondt liet zich niet lang bidden en reeds op 25 juni diende hij, in com
binatie met de heer Landry, bankier te 's Gravenhage, een aanvrage om voor
lopige concessie in voor Vlissingen-Roermond-Maastricht 2), waarbij zij 
voor kunstwerken f 10 mIn. subsidie verlangden, daaronder zou in Zeeland 
behalve de dammen ook de nodige havenaanleg in Vlissingen zijn begrepen, 
maar niet de voltooiing van het Kanaal door Zuid Beveland; die zou de staat 
op zich moeten nemen evenals eventueel vereiste verdedigingswerken. De 
gevraagde subsidie zou naar de raming der aanvragers een derde van het 
benodigde kapitaal uitmaken en zou in de loop van vijf jaar ter beschikking 
te stellen zijn. Daarenboven vroegen zij een rentegarantie van 4t% en nog 
enkele tegemoetkomingen 8). 

Het comite dat zich hier achter had gesteld, bestond uit drie leden van Ge
deputeerde Staten van Zeeland, drie hoge functionarissen uit den Bosch en 
drie uit Limburg met de reeds genoemde Landry. Verder benoemden de 
gemeentebesturen van Middelburg, Vlissingen en Goes in samenwerking met 

1) Over de voorsprong die Vlissingen als haven zou hebben boven Antwerpen 
en Rotterdam ontleent Fijnje in 1859 enige cijfers aan De Nederlandsche Stoom
post. De onkosten tussen volle zee en haven zouden voor een schip van 743 ton be
lopen: naar Rotterdam f 44.12, naar Antwerpen f 2.99, naar Vlissingen eventueel 
DOg geen gulden. Daarvoor kan men, zoals de schrijver er aan toevoegt, weI enige 
meerdere kilometers per spoor over hebben. 

I) De concessie-aanvrage van n. D. C. Suermondt en de daar bij gevoegde me
morie bevinden zich in de Bibliotheek der Nederlandsche Spoorwegen onder 1858 
A2. 

") De schatkist werd dus weI fors aangesproken, maar de ondememers wezen 
er op, dat voor de noorderlijnen zelfs 13 mIn. in het vooruitzicht was gesteld. Naar 
berekening van IT. Fijnje beliepen de kosten aan "buitengewone werken" f 5.648.000, 
te weten: 

dam door de Oosterschelde f 1.510.000 
dam door het Sloe met daarin een brug f 2.400.000 
havenwerken in Vlissingen f 1.738.000 

De rentegarantie zou absoluut nodig zijn, in elk geval zolang de aansluitingen met 
Pruisen en Belgie niet tot stand zouden zijn gekomen. Met zijn neef, B. Suermondt 
te Aken, concessionaris voor Venlo-Maastricht, had onze aanvrager zich reeds ver
staan betreffende het ovememen, zo nodig, van dit traject. 
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de aldaar gevestigde Kamers van koophandel een "commissie om de belan
gen van den Zeeuwsch-Duitschen spoorweg te bevorderen". 

Maar nu begonnen de gevolgen van de ministers-wisseling van maart zich 
te doen gevoelen. Als minister van financien, die de subsidies moest geven, 
was opgetreden Mr. B. P. Van Bosse, te voren lid der Tweede Kamer voor 
Rotterdam. Voortaan was de regering dan ook meer toegankelijk voor de 
verlangens der zuid hollandse steden: de lijn Maarsbergen-'s Bosch werd 
geheel verworpen en wat de zeeuwse spoorweg betreft, volgens de opvatting 
van minister Van Bosse zou die de expeditie-handel van Rotterdam en Dordt 
bedreigen, slechts het transito-verkeer tussen Engeland en Duitsland zou 
profiteren van de grote kosten, te maken "terwille van het stadje Vlissingen, 
maar ten nadele van de bestaande koopsteden". 

Het rotterdams-dordrechtse spoorwegcomite verklaarde als zuiderlijnen 
noodzakelijk te achten een verbinding van Rotterdam en Vlissingen beide 
met Rijnland en Maasdal, aan te vullen met een zijtak naar 's Hertogenbosch 
die later wellicht kon worden voortgezet over Nijmegen naar Arnhem; bo
vendien een zijtak Tilburg-Turnhout. Voor Rotterdam-Maastricht diende 
Bredius op 8 juni een concessie-aanvrage in en herhaalde die nog eens op 
13 september, nu in samenwerking met Jhr. J. W. Van Sijpesteijn, een officier, 
in wie hij een technicus naast zich zou hebben. Voor later verklaarden zij zich 
bereid ook Vlissingen-Roozendaal op zich te nemen, mits met regeringssteun, 
en reeds dadelijk de zijtak naar den Bosch. De Raad van Bestuur die zij voor
stelden telde zeven leden uit Dordrecht, drie uit Rotterdam (waaronder de 
twee burgemeesters) een persoon uit Eindhoven en drie uit Limburg. Voor 
de drie westelijke bruggen vroegen zij een ondersteuning van vier mln.l) 

Toen zij hiervan hoorden verklaarden Suermondt en Landry, dat zij in 
hun concessie-aanvrage slechts daarom niet van het traject Rotterdam
Dordrecht-Breda hadden gesproken, omdat ze meenden te weten dat de 
minister over die lijn reeds met anderen in besprek was; maar ze waren gaarne 
bereid haar in hun aanvrage op te nemen, "bijaldien de regering dit mocht 
verlangen of de tegenwoordige aanvragers van die concessie mochten af
zien" 2). De minister liet antwoorden, dat wat zij voorstelden een mooi plan 
was, maar dat hij voor de eerste jaren geen subsidie in het vooruitzicht kon 
stellen en gaf de aanvragers de raad zich met Bredius te verstaan 3). 

Men was in de loop der jaren tot het inzicht gekomen dat het bevorderen 
van grote veel-omvattende ondernemingen de voorkeur verdiende boven 
het verbrokkelen van het spoorwegnet over een aantal kleine concessie-jagers. 
Eensdeels natuurlijk omdat de algemene kosten op een grote onderneming 

1) A.R.A., Waterstaat, Spoorwegen D. 58, 16/9/1858 no. 122. 
2) Er waren inderdaad onderhandelingen lopende met de Hollandsche Spoorweg

Maatschappij; zie biz. 55. 
3) Aan de betreffende correspondentie in D. 58 is een notitie toegevoegd, wellicht 

van de hand van Ir. Van der Kun, maar meer waarschijn1ijk van de minister, die een 
eigenaardig licht werpt op de samenwerking tussen de Koning en zijn ministers. 
Suermondt heeft een "adres" aan Z.M. gericht, maar dat zal moeilijkheden schep
pen, want de Koning weet van niets, noch van de plannen-Bredius, noch van de 
voorgenomen spoorversmalling bij de H.S.M., die daarin wordt gememoreerd. 
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minder zwaar zouden drukken, maar ook omdat er anders lijntjes overble
yen, op zichzelf onrendabel, maar niettemin in een spoorwegnef onmisbaar, 
waarvoor - apart genomen - geen ondernemer zich zou kunnen interes
sereno In verband met de voorgenomen subsidies voor kunstwerken had Ir. 
Van der Kun twee grote concessies ontworpen, een voor de Noorder- en een 
voor de Zuiderlijnen. Over de eerstgenoemde was het Departement al in 
onderhandeling met een combinatie Sioet-Reuchlin, maar van veel groter 
belang voor de nederlandse economie waren de Zuiderlijnen, die men nu 
als ren geheel aan de combinatie Suermondt en Bredius in concessie dacht te 
geven. Men volgde daarmee de algemene tendens, maar zodoende hoopte 
men tevens Bredius uit de financiele moeilijkheden te helpen, Suermondt 
immers had verklaard op de hulp van vermogende buitenlandse kapitalisten 
te kunnen rekenen. 

Regeringshulp werd in uitzicht gesteld, maar voorlopig slechts voor het 
deel der spoorweg dat Zuid Holland met Brabant en Limburg zou verbinden. 
Pas wanneer de aanleg daarvan een eindweegs was gevorderd, zou "indien de 
toestand van de schatkist het veroorloofde" het gedeeite van Vlissingen naar 
Roozendaal met ondersteuning van het rijk worden ondernomen (juist 
tegenovergesteld dus aan wat het Departement vroeger altijd had gepropa
geerd); dat zou eventueel gebeuren volgens een dan te verlenen nieuwe con
cessie. 

De ter zake gevoerde correspondentie laat geen twijfel aan de bedoelingen 
bestaan ; Ir. Van der Kun had er nog aan herinnerd, dat een "zijtak" van Bre
da naar Vlissingen "op den duur" ook onder de ogen zou moeten worden ge
zien, de minister echter antwoordde, dat hij die eerst nog maar wat op de 
achtergrond wilde houden 1). - Zoals licht valt te begrijpen voelde zich 
Suermondt ontsteld en gegriefd; op "dringende uitnodiging" van de minister 
had hij zijn aanvrage voor Vlissingen-Roermond-Maastricht in gereedheid 
gebracht, had hij de ontwerpen der Banque Suisse overgenomen en zich met 
de aanvrager voor Maastricht-Venlo verstaan, nu werd de zeeuwse lijn geheel 
naar de achtergrond geschoven en zijn inspanningen zouden slechts dienen 
voor de uitvoering van de plannen van Bredius. Bredius! - die hij jarenlang 
had bestreden, de man die de verwerpelijke luiks-brabantse spoorweg had 
voorgestaan! Het "grote doel, waartoe wij ons verenigd hadden, namelijk om 
het vlissingse zeegat dienstbaar te maken aan den handel van Nederland" 
zou zodoende niet bereikt worden en de provincie Zeeland zou van spoorwe
gen verstoken blijven. En wat kwam er voor in de plaats? als de dam- en ka
naalwerken in Zeeland te kostbaar werden geacht, dan was er voor een Moer
dijk-brug zeker geen geld en zelfs stuitte in Rotterdam de overbrugging van 
de Nieuwe Maas nog op tegenstand 2). Zo zou Vlissingen zijn opgeofferd aan 

1) A.R.A., Waterstaat 1858, Spoorwegen D. 58, 28/7 No. 138. 
2) De concessie waarover Bredius zich met Suermondt had moeten verstaan, 

ging er inderdaad nog van uit, dat de overtocht van het Hollands Diep aan de Moer
dijk met stoomvlotten zou plaats hebben. Later rekende de minister wei met de mo
gelijkheid van een brug. 

In de memorie van toelichting bij het Wetsontwerp ter bekrachtiging van de con-
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een zeer onvolkomen verbinding ten dienste van de "hollandse koopsteden". 
Suermondt kon niet nalaten er aan toe te voegen, dat hij steeds een voorstan
der was geweest van de verbinding Utrecht-'s Hertogenbosch. (2/10/58) 

Ten departemente ging men op deze protesten niet in, maar zond de heren 
Suermondt en Landry een ontwerp voor de concessie-voorwaarden thuis, 
waarover zij zich binnen veertien dagen met Bredius en Van Sijpesteijn zou
den hebben te beraden. De samenspreking had inderdaad plaats en bij die 
gelegenheid werden de wederzijdse bedoelingen volkomen duidelijk. Toen 
nJ. Suermondt zich bereid verklaarde desnoods te aanvaarden, dat de hol
lands-brabantse lijn prioriteit zou genieten 1), maar toch slechts op voorwaar
de dat het zeeuwse traject met deze in een concessie zou worden uitgegeven en 
dat het te vormen maatschappelijk kapitaal ook daarvoor bestemd en daarop 
berekend zou wezen, antwoordden Bredius en Van Sijpesteyn koeltjes "als 
de vertegenwoordigers van de belangen van Dordt en Rotterdam niet be
voegd te zijn om meerdere verzekeringen voor de lijn van Vlissingen tot 
Roozendaal van de regering te veriangen". Na die rnislukte samenkomst 
berichtte Suermondt dat het voorgelegde ontwerp in deze vorm voor hem 
onaannemelijk was - als hij zijn medewerking zou verienen moest de aanleg 
van de zeeuwse lijn althans voor binnen enkele jaren verzekerd wezen. 

De Zeeuwen waren niet de enigen, die zich ontevreden toonden, toen de 
ministeriele plannen voor de zuiderlijnen bekend werden. De noord-ooste
lijke provincies en, naar men mag aannemen, ook de concessionarissen voor 
de zuiderlijnen, waren teleurgesteld dat de bruggen bij Arnhem en Nijmegen 
aanvankelijk zelfs niet werden genoemd. Over het verzet van Amsterdam 
werd in het vorige hoofdstuk reeds gesproken, men hechtte daar weinig zelfs 
aan een dooriopende lijn naar Antwerpen. Maar zou zelfs die er komen? 
De concessie noemde haar niet, sprak in tegendeel van een overtocht met 
"drijvende middelen", zodat injanuari 1859 Bredius en Van Sijpesteyn er toe 
overgingen een afzonderiijke berekening in te dienen voor "een spoor- en 

cessie voor de Zuiderlijnen (Hand. St. Gen. 1858-59, B. bIz. 1156a) betoogde minis
ter Van Bosse dat de westelijke bruggen nodig waren om niet Vlissingen tot een voor
haven van Antwerpen te maken. Evenzo werd in het voorlopig verslag aan de Tweede 
Kamer gesteld, dat Rotterdam zijn bezwaar tegen overbrugging van de Nieuwe 
Maas had laten varen "mede om Vlissingen geen kans te geven". (t.a.p. bIz. 1261a) 
Het is piquant dat de in de vorige noot vermelde correspondentie een suggestie van 
de minister bevat om de spoorlijn uit het zuiden voorlopig toch nog maar te laten 
doodlopen op de linker Maasoever. Men zou misschien kunnen volstaan met een 
goederen-station tegenover de Leuvehaven - er was daar toch al stadsuitbreiding 
geprojecteerd. Er was in Rotterdam, zo zegt de minister, nog veel tegenstand tegen 
de overbrugging; en die overbrugging was - zo voegen wij er aan toe - blijkbaar 
weer minder noodzakelijk, als de VIissingse lijn voor onbepaalde tijd werd uitge
steld. 

Wat het rotterdamse verzet aangaat: in juli '58 werd in de gemeenteraad bij ac
c1amatie besloten, dat de brug (gedacht bij de Stormpolder) z6 hoog zou moeten 
worden gelegd, dat aIle schepen er met staande mast onderdoor zouden kunnen va
reno Dit was een financieel onvervulbare eis, waar de regering dan ook niet op in
ging; een brug bij Usselmonde, M. 10,90 boven A.P. werd voldoende geacht. 

1) Uiteraard moesten de internationale moeilijkheden over de Scheldedam nog 
eerst tot oplossing worden gebracht. 
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rijwegbrug over het Hollandsch Diep", die desnoods volgens een aparte 
concessie, maar dan toch tegelijk met de zuiderspoorwegen te bouwen zou 
zijn. Hun financiele basis trachtten zij intussen te verstevigen door zich te 
associeren met de heer Siewertsz van Reesema, bankier te Rotterdam; in juli 
verzochten zij, dat de hun verleende concessie voor de zuiderlijnen mede op 
zijn naam mocht worden gesteld. Ook de Kamer van koophandel had in een 
rekest aan de minister als haar opvatting uitgesproken dat, a1s er geen brug 
over de Moerdijk kwam, een lijn uit Zeeland slechts Antwerpen zou dienen. 
(maar die zeeuwse lijn lag dan ook niet in de bedoelingen van de minister.) 
De minister bracht daarop nog enkele wijzigingen aan in zijn ontwerp en stel
de zich zelfs opnieuw met Suermondt en Landry in verbinding, maar het voor
stel dat de zeeuwse lijn zou moeten worden aangevat na voltooiing en in be
drijfstelling van Rotterdam-Venlo, waarvoor de concesionarissen om te be
ginnen al zes jaar tijd werd gelaten, was voor hen weinig aanlokkelijk. -
De oostelijke bruggen werden nu althans genoemd en de vraag of de over
tocht over het Hollands Diep per brug of per stoomvlot zou moeten geschie
den, wilde de minister (wegens de kosten) maar aan de Kamer overlaten, 
hoewel hij als zijn overtuiging uitsprak dat spoorwegen zonder bruggen over 
de grote rivieren niet compleet zouden zijn. 

Aldus gewijzigd werd op 19/4/1859 de concessie voor de zuiderlijnen aan 
Bredius verleend. Enkele bepalingen hadden natuurlijk bekrachtiging bij de 
wet nodig en het daartoe-strekkend wetsontwerp kwam begin juni bij de Ka
mer in. 

Na vijftien jaar van wisselende hoop en teleurstelling was dit voor de 
Zeeuwen een harde slag. Ditmaal kon men de schuld niet schuiven op een 
beurscrisis of op natuurrampen, het was niet de laksheid van buitenlandse 
ondernemers die met de zeeuwse spoorweg te weinig ernst maakten, het was 
de nederlandse regering zelf, die Zeeland had achter geste1d bij de andere 
provincies en "uitgesloten" van het nederlandse spoorwegnet. En dat terwijl 
de economische toestand der provincie zo dringend "opheffing" vereiste! 
Overal elders viel opleving te constateren, maar hier nam het verval nog hand 
over hand toe. De Commissaris des Konings berichtte dat men in Zeeland 
zeer ongunstig over de concessie dacht en inderdaad kwamen er adressen 
binnen van Gedeputeerden, van Kamers van koophandel, van gemeentebe
sturen, alles samen niet minder dan 44 adressen uit 38 zeeuwse gemeenten, 
die allen protest aantekenden tegen dit plan voor de zuiderlijnen. In Middel
burg verscheen een "Open brief aan de Zeeuwsche afgevaardigden ter Staten 
Generaal", waarin de schrijver na een overzicht te hebben gegeven van de 
spoorwegplannen, concludeert: "nu blijkt hoe men in den Haag op de Zeeu
wen neerziet; als een wingewest wordt de provincie behandeld, als een Suri
naamsche plantage" 1). 

Opgemerkt mag worden dat men het in deze provincie niet had gelaten 
bij protesten en rekesten - in de periode van de Banque Generale Suisse 

1) J. C. van den Broecke (pseud. zeiandus), Zeeiands Vernedering, boven reeds 
geciteerd. 
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waren aan Blaise voor de op te rich ten spoorwegmaatschappij uit Zeeland 
"ruime inschrijvingen" toegezegd 1). 

De Kamer had verklaard, dat zij de concessies voor de noorder- en de 
zuiderlijnen in verband met elkaar wilde beoordelen en ze aIleen gelijktijdig 
afdoen. Ret stond vast dat dit niet meer in de lopende zittingsperiode zou 
gelukken, maar toch had de minister nog te elfder ure zijn voorstel "ter be
krachtiging van eenige artikelen der verleende concessie tot aanleg en ex
ploitatie der zuiderspoorlijnen" ingediend. Op 27 juli werd het vooriopig 
verslag uitgebracht en 27 augustus volgde nog de memorie van antwoord. 
Zo was van beide wetsontwerpen bij de sluiting der zitting 1858-59 de behan
deling even ver gevorderd. 

Ret voorlopig verslag was weinig bemoedigend geweest, het voerde de 
zelfde bezwaren aan, die men op verscbillende plaatsen in den lande had kun
nen beluisteren. Luide lieten zich daar tegenover de stemmen horen van hen 
die meenden, dat de staat te grote financiele verplichtingen op zich nam. An
deren meenden dat het beter zou zijn in eens tot staatsaanleg over te gaan. 

Ret was duidelijk dat de critiek niet geheel viel te negeren en de memorie 
van antwoord bevatte dan ook verschillende tegemoetkomingen. Ben Moer
dijkbrug, daar viel weI over te praten, als ten minste de toestand van de schat
kist de bouw zou toelaten; en de oostelijke bruggen zouden er op den duur 
ook zeker komen, als daar later echt behoefte aan zou blijken te zijn (in het 
klad staat: Duitsiand dringt er telkens op aan) 2), dan zouden ze een fraaie 
verbinding vormen tussen noorder- en zuiderlijnen. De "stamlijn" Utrecht
's Rertogenbosch bleef de minister afwijzen, maar ten aanzien van Amster
dam stelde bij daar tegenover, dat bij het Noordzee-kanaal voorrang dacht 
te geven boven de Nieuwe Waterweg 3). 

En Zeeland? bier had de minister voor de algemene aandrang uit de Kamer 
moeten zwichten en de "uitstellende bepaling" was geschrapt; de concessio
narissen zouden nu verplicht zijn v66r 1 januari 1862 met uitgewerkte plan
nen voor Vlissingen-Breda te komen. Was in het voorlopig verslag nog door 
sommige leden over Brouwershaven of Stavenisse gesproken, de memorie 
van antwoord wees deze alternatieven resoluut af - zulk een lijn zou mis
schien ten dienste van de rotterdamse handel strekken, een zeeuwse spoorweg 
moest Vlissingen en Middelburg aandoen. Deze ondubbelzinnige verklaring 
was zeker een winstpunt. Aldus geamendeerd werden de voorstellen betrer
fende de zuiderlijnen met de (eveneens aangepaste) bepalingen voor de noor
derlijnen gecombineerd tot een nieuw wetsontwerp, dat dadelijk bij het begin 
van de zitting 1859-60 aan de Staten Generaal werd voorgelegd. In de Tweede 

1) Daarbij werden van Amsterdam weI belangrijke bijdragen veriangd, evenals 
trouwens voor de spoorwegaanleg van de betrokken provincies en gemeenten. De 
minister had daarover een schrijven doen uitgaan aan de commissarissen des Ko
nings in Zuid Holland, Brabant, Limburg en Zeeland. 

2) Hand. St. Gen. 1857-'58, biz. 394, Rede van Mr. J. J. Van Deinse, afgevaardig
de voor Goes in de Tweede Kamer. 

3) Het klad bevindt zich in A.R.A., Waterstaat, 1858, D. 58, 27/8 No. 145. De 
gedachten van de minister vindt men hier directer uitgedrukt dan in de officiele versie 
der memiore· 
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Kamer werd het aangenomen, maar de Eerste Kamer heeft het op 8 februari 
1860 verworpen. Daarop trad het ministerie af. 

De nieuwe regering onder leiding van Van Hall, bekend ais voorstander 
van staatsspoorwegen, had nu klaarblijkeIijk de taak de weg tot effectieve 
spoorweg-aanleg in Nederland te openen door voor het hoofdnet aanleg van 
staatswege voor te stellen. Jaarlijks zou daaraan minstens f 10 min. uit het 
batig slot, de opbrengst der oost-indische kolonien onder het cultuurstelsel, 
worden besteed. Hoewel al herhaaldelijk ook in de Kamer stemmen waren 
opgegaan, die pleitten voor de bouw van een spoorwegnet door de staat, 
stribbeide de meerderheid eerst nog weI tegen. Thorbecke, meer principieel, 
diende zelfs nog een amendement in, dat de strekking had de aanleg van de 
door de regering vast te stellen lijnen in de handen van particulieren te leggen. 
Maar men zag in, dat aanneming hiervan het wetsontwerp geheel zou hebben 
gedenatureerd en slechts tot een nieuwe kabinetscrisis zou hebben geleid. 
Eindelijk moest er nu toch iets tot stand komen! Toen het amen dement Thor
becke met grote meerderheid was verworpen, kreeg het kabinet Van Hall
Heemskerck de handen vrij. De pleiters voor plaatselijke en regionale belan
gen werden onverbiddelijk afgewezen, slechts op twee punten werd op aan
drang van de Kamer een wijziging aanvaard: de lijn van Meppel naar Gro
ningen werd aan het net toegevoegd en bij de rivierovergangen werd Maars
bergen-'s Hertogenbosch vervangen door Utrecht-Kuilenburg-'s Bosch. 

Het is hier niet de plaats om uitvoerig te vermeiden, hoe het voorgesteide 
spoorwegnet er uit zag en in welke volgorde de verschillende lijnen gereed 
zijn gekomen 1). Slechts enkele punten, die in het bovenstaande herhaaldelijk 
ter sprake zijn gekomen, willen wij nog releveren. Het plan van 1860 bevatte 
twee rivierovergangen: de westelijke en die in het midden - de oostelijke 
bruggen waren er niet in opgenomen - zij kwamen pas in 1879 tot stand. Het 
Hollands Diep zou per stoompont worden gepasseerd, na enkele jaren werd 
echter de wet op dit punt gewijzigd en de Moerdijk-brug kwam in 1872 ge
reed. In hetzelfde jaar bereikte de spoor Vlissingen (stad), in 1873 de haven. 

1) Dit is uitvoerig behandeld door P. J. Jonckers Nieboer, Geschiedenis der 
Nederlandsche Spoorwegen. 
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TWEE SCHEEPSJOURNALEN VAN C. J. BOTTEMANNE 
ALS LAATSTE NEDERLANDSE COMMANDEUR TER 

WAL VISV ANGST * 

MEDEGEDEELD DOOR C. DE JONG, Ee. DRS 

Kapitein C. J. Bottemanne heeft in 1870-72 geexperimenteerd met nieuwe 
walvisvangstmethoden. Hij behoort tot de overgangsfase van de oude naar 
de moderne walvisvaart en het lijkt mij gewenst eerst deze overgangsfase te 
beschrijven. 

De oude walvisvaart was in technisch opzicht gekenmerkt door afwezigheid 
van mechanische hulprniddelen, zij was handbedrijf. De gejaagde walvissoor
ten waren - op enige plaatselijke uitzonderingen na - de Noordkaper, de 
Groenlandse walvis en de potvis. Dit zijn logge, langzaam zwemmende soor
ten, die een dikke speklaag hebben en daardoor na hun dood gewoonlijk 
op het water blijven drijven. Zij werden opgespoord vanaf uitkijktorens aan 
de kust of vanuit de mastkorf op kruisende zeilschepen, genaderd met open 
roeiboten, uit deze boten geschoten met de handharpoen, gedood met lansen, 
afgespekt met de handwindas en tot traan gekookt in eenvoudige open ketels. 
Traan was het belangrijkste produkt. Het tweede produkt van betekenis in 
het oude bedrijf waren de baarden of baleinen, aikomstig van de N oordkaper 
en vooral van de Groenlandse walvis. 

Vanuit het oogpunt van economische organisatie verdeelt men de oude 
walvisvaart in (1) het voorkapitalistische bedrijf, waarin de walvis met roei
boten dicht onder de kust werd gejaagd en aan land werd verwerkt zonder 
gebruik van zeeschepen, dus zonder kapitaalsinvestering van betekenis; en 
(2) het vroegkapitalistische bedrijf. Het laatste werd uitgeoefend met zee
schepen, die voorzien waren van een talrijke bemanning, die verre, lange 
reizen deden om de walvis op te sporen en die derhalve een aanzienlijke kapi
taalsinvestering vereisten. 

De vroegkapitalistische walvisvaart wordt verdeeld in de volgende tijdper-
ken : I 

(a) de Baskische walvisvangst, in de 15e tot en met de 17e eeuw uitgeoefend 
door de Basken bij Noord-Noorwegen, IJsland, New Foundland en Spits
bergen; 
(b) de Nederlands-Britse walvisvangst, in de 17e tot en met de 1ge eeuw 
uitgeoefend door Nederlanders, Britten en op kleinere schaal enige andere 

*) Deze publikatie wordt door mij opgedragen aan Dr. A. B. van Deinse, de nes
tor van de Nederlandse walvisdeskundigen, die zijn gegevens bereidwillig tot mijn 
beschikking beeft gesteld en die helaas in 1965 v66r de publikatie van deze bijdrage 
is overleden. 
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Europese volken bij Noord-Noorwegen, IJsland, Spitsbergen, Oost- en 
West-Groenland; 
(c) de Noordamerikaanse walvisvangst, in de 18een 1ge eeuw gedreven door 
Verenigdestaters in aile oceanen, behalve de Zuidelijke IJszee. Britten, Fran
sen en Duitsers hebben in beperkte omvang ook in deze tak van walvisvaart 
deelgenomen. 

De Basken, Nederlanders en Brittenjaagden de Noordkaper en in de Noor
delijke IJszee de Groenlandse walvis. De Verenigdestaters jaagden behalve 
deze twee baardwalvissen ook de potvis en bij gelegenheid de bultrug en de 
grijze of Californische walvis. 

De moderne walvisvaart daarentegen is een in hoge mate gemechaniseerd 
en modernkapitalistisch bedrijf. Zij ontstond omstreeks 1870 dank zij de 
krachtsinspanning van ren man, de Noor Svend Foyn. Hij paste de indus
triele (r)evolutie toe op het aloude, eeuwenlang onveranderde bedrijf. De 
mechanisatie maakte de jacht op snelle walvissoorten met dunne speklaag 
mogelijk. Deze soorten zijn de vinwalvissoorten of Balaenopteridae, namelijk 
de gewone vinvis, de blauwe vinvis, de seiwalvis en de bultrug. Het opsporen 
hiervan geschiedt sinds Foyn met snelle, machinaal aangedrevan jachtboten 
in plaats van roeiboten. De harpoen wordt vanaf de jachtboot afgeschoten 
uit een kanon en draagt aan de punt een granaat, welke in de aangeschoten 
walvis ontploft en het dier zwaar verwondt of doodt. Door mechanisch lucht 
in de dode walvis te pompen wordt deze verhinderd te zinken. De verwerking 
geschiedt geheel machinaal in fabrieken, welke weinig of niets van de walvis 
verloren laten gaan en gevestigd zijn aan de kust of in grote fabrieksschepen, 
die in volle zee opereren met een vloot van jachtboten. 

Er is een overgangsfase tussen oude en moderne waivisvaart in de 1ge 
eeuw 1). Omstreeks het midden van deze eeuw werden de Iogge, Iangzame 
walvissoorten door de eeuwenlange achtervolging op aile wereldzeeen schaars. 
De walvisvangst was toen grotendeels in handen van de Verenigdestaters en 
Britten. Leden van deze naties, maar ook Fransen, Denen en Noren zochten 
vanaf die tijd ijverig naar betere methoden om andere, snelle walvissoorten 
te vangen, die buiten het bereik van de tot dusver gangbare handwerktuigen 
waren. De Nederlanders, die in de 17e en 18e eeuw de voornaamste waivis
vaarders waren, namen na 1850 geen dee1 meer aan dit bedrijf en hebben dan 
ook niet bijgedragen tot de modernisering hiervan. 

De eerste en wellicht voornaamste vernieuwing in de walvisvangst was de 
uitvinding van een methode om de vlugge walvissen sneller te doden dan met 
de ouderwetse roeiboot, handharpoen en stootlans mogelijk was. Andere 
uitvindingen, namelijk het bergen van het gedode dier en het verwerken hier
van waren economisch even belangrijk en v01gden spoedig op de verbetering 

1) De enige samenvatting van de overgangsfase van de oude naar de modeme 
walvisvaart is te vinden in het grote, zeer degelijke werk van prof. Dr. Arne Odd 
Johnsen, getiteld "Den modeme hvalfangsts historie, Opprinnelse og utvikling", 
deel1: "Finnmarksfangstens historie, 1864-1905", biz. 63-92 en biz. 279-295. In de 
onderhavige bijdrage heb ik ruim gebruik gemaakt van dit werk, dat door mij be
sproken is in het Economisch-Historisch Jaarboek 1963. 
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van de vangstmethode. Op deze verbetering richten wij het eerst onze aan
dacht. 

Bij het vernieuwen van de vangstmethode neemt men twee ontwikkelings
lijnen waar, welke van de oude naar de moderne walvisvangst wijzen. De ene 
voert naar het doel, de andere loopt dood. De eerste is de uitvinding van het 
harpoenkanon en de granaatharpoen. Dit is een harpoen welke uit een kanon 
wordt afgevuurd en een granaat draagt, die in de walvis ontploft. De tweede 
ontwikkelingslijn is die van de vuurpijlbomharpoen, welke o.a. door Botte
manne is gebruikt. 

Over de eerste ontwikkelingslijn moeten wij kort zijn. Zij begon in 1731, 
toen de Engelse Zuidzee Compagnie te Londen proefnerningen deed met een 
harpoen, welke afgeschoten werd uit een draaibas. In maart 1731 berichtte 
de Nederlandse gezant in Brittannie hierover aan de Staten-GeneraaI 1). De 
Zuidzee Compagnie was in 1725 met de walvisvangst begonnen en hoopte 
vermoedelijk de slechte uitkomsten hiervan te verbeteren door gebruik van 
de geweerharpoen. De meeste harpoeniers vertrouwden echter meer op de 
kracht van hun armspieren dan op het harpoengeweer. Zij meenden dat dit 
geweer te dikwijIs haperde, gevaar voor de schutter opleverde en door zijn 
knal de walvis verjoeg. Het harpoengeweer yond dan ook slechts langzaam 
en Iaat toepassing, hoewel het geleidelijk werd verbeterd, onder andere in 
1772 door de Britse geweermaker Abraham Staghold. Eerst in de tweede 
helft van de 1ge eeuw werd de geweerharpoen algemeen gebruikt. De vorm 
hiervan week weinig af van die van de handharpoen. 

De geweerharpoen droeg geen granaat en was niet in staat om de walvis 
te doden. Dit gebeurde vanouds met de stootlans. Omstreeks 1850 kwam bij 
de walvisvaarders uit de Verenigde Staten de "bomb lance" in gebruik. Deze 
was een losse granaat, werd afgevuurd uit een zwaar en kort schoudergeweer 
en ontplofte in de walvis. De granaat verving de stootlans bij het doden van 
de aangeschoten walvis. Ook hij ondervond veel kritiek 2). Voor de hand lag 
de gedachte om de geweerharpoen en de granaat te verenigen tot ren projec
tiel. Enige oude walvisvaarders hebben dit beproefd, maar zonder succes. 

De ontwikkeling van het harpoengeschut heeft aldus bijna anderhalve 
eeuw lang slechts trage vordering gemaakt, totdat Svend Foyn in 1860-70 
de modernisering van de walvisvaart ter hand nam. Hij verenigde omstreeks 
1870 de belangrijk verzwaarde geweerharpoen en de losse granaat in ren 
machtig wapen. Hiermede wist hij op doeltreffende wijze de voorheen onbe
reikbare vinvissen te doden. De ouderwetse geweerharpoen en de losse gra
naat bleven nog enige tijd in gebruik bij de oude walvisvaart. Deze kromp 
echter na 1870 snel in en werd omstreeks 1900 geheel gestaakt. 

De tweede ontwikkelingslijn begon omstreeks 1800, aanmerkelijk later 

1) Resolutien Staten-Generaal13 maart 1731 en Resolutien Staten van Holland 
16 maart 1731, aangehaald in A. Beaujon, Overzicht der geschiedenis van de Neder
landsche zeevisscherijen, Leiden 1885. 

2) Zie bijvoorbeeld de roman van Frank T. Bullen, "The cruise of the ,Cachalot', 
Round the world after sperm whales", eerste druk, Londen 1898, hoofdstuk 19: 
"I took the opportunity to load my bomb gun, much as 1 disliked handling the thing". 
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dan de eerste lijn. Zij beloofde aanvankelijk betere resultaten en vorderde 
sneller, totdat Foyns uitvinding van de granaatharpoen haar volledig in de 
schaduw stelde en beeindigde. Zij bouwde op de raket- of vuurpijltechniek. 
Deze kwam omstreeks 1800 naar voren in de Britse oorlogvoering. De vol
gende belangrijke aanwending van de raket was het wippertoestel, waarmee 
een lijn naar een gestrand schip werd geschoten. Daarna kwam omstreeks 
1820 de raketdeskundige William Congreve op het denkbeeld de raket bruik
baar te maken voor de walvisvangst door de harpoen te voorzien van een 
granaat en als raket af te vuren 1). Het lijdt weinig twijfel dat hij hiermede de 
jacht op vinvissen wilde openen, omdat de Groenlandse walvis en de Noord
kaper in 1820 reeds schaars waren. De raket kreeg tijdelijk een voorsprong op 
de geweerharpoen, omdat de laatste geen granaat droeg. Enige jaren later 
werd een Britse expeditie uitgezonden om walvissen met raketten te schieten, 
maar de resultaten waren onvoldoende. 

Na Congreves dood in 1828 werden de proefnemingen met de rakethar
poen voortgezet door de Verenigdestaters. Dezen reedden in de eerste helft 
van de 1ge eeuw verreweg de meeste schepen ter walvisvangst uit en hadden 
het meeste belang bij vernieuwing van dit oude bedrijf, toen de langzame wal
vissoorten schaars werden. De Verenigdestater die de vuurpijlbornharpoen 
het verst ontwikkelde, de grootste onderneming op touw zette om hiermee 
vinvissen te vangen en optrad als Bottemannes leermeester, was schipper 
Thomas Welcome Roys. Hij is de eerste die zich heeft toegelegd op de vangst 
van vinvissen en ook de leermeester van de Deen O. C. Hammer. In 1865-
1872 hebben achtereenvolgens Roys, Hammer en Bottemanne de vinvis
vangst met de vuurpijlbomharpoen aan de oostkust van Usland uitgeoefend 
en het bedrijf moeten staken, omdat de financiele resultaten onvoldoende 
waren. 

Thomas Welcome Roys is een bijna vergeten pionier van de Verenigde
staatse walvisvaart. Hij is geboren in 1809, in hetzelfde jaar als Svend Foyn, 
en werd bekend als de eerste commandeur die met zijn schip "Superior" in 
1848 door de Behringstraat de Noordelijke IJszee binnendrong om daar de 
Groenlandse walvis of "bowhead" te achtervolgen. In 1856 begon hij zijn rei
zen op jacht naar vinvissen met behulp van een op zijn aanwijzingen gecon
strueerde en voortdurend verbeterde vuurpijlbornharpoen. Hij kreeg octrooi 
voor deze harpoen in verschillende landen, o.a. de Verenigde Staten, Brit-

1) Prinses Von Lieven, destijds in diplomatieke kringen welbekend, schreef in 
een briefuit Londen, gedateerd 10 februari 1821, aan Mettemich in Wenen : "Con
greve wants to use his rocket for making war on whale. He dined with me yesterday. 
He explained all sorts of marvellous things to me, but I can remember this alone: 
He wants the rocket not only to shoot into the whale the harpoon which is to secure 
it, but also to explode in the wretched creature's belly, so as to prevent it submerging 
and thus to make its capture easy for the whalers-Odious man! Whales are probably 
delightful beings". Deze brief is aangehaald door Johnsen La.p. op biz. 76-77. 
Dit is een van de zeldzame uitingen van menselijk medegevoel met de gejaagde wal
vissen, welke ik in de literatuur heb aangetrofi'en - niet toevallig van een ontwik
kelde vrouw. 
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tannie, Denemarken en Nederland 1). Zijn eerste patent dateert van 1857. 
Ook verwierf hij in enige landen, o.a. Nederland 2), octrooi voor de zoge
naamde "kompensator". Dat was een takel welke boven in de voorste mast 
werd gehangen en waardoor de lijn werd geschoren waarmee de dode walvis 
naar de oppervlakte der zee werd gehieuwd (opgehesen). De takel was voor
zien van dikke rubberbanden en gaf dus mee, als door sterke golfslag span
ning op de Iijn kwam te staan. Door deze inrichting werd het breken van de 
lijn en het verlies van menige walvis voorkomen. 

Roys doorkruiste tussen 1856 en 1865 de Noordelijke Atlantische Oceaan 
en de Noordelijke Uszee. Ret experimenteren met walvisvangstgereedschap 
was gevaarlijk. Dat ondervond ook Roys, toen een lanceerbuis van zijn har
poen ontplofte en zijn linkerhand aan wal afgezet moest worden. Hij zette 
echter zijn onderneming voort. Omstreeks 1860 sloot hij een compagnon
schap met Gustav Adolph Lilliendahl, vuurwerkmaker te New York. Deze 
ging vuurpijlbomharpoenen maken voor Roys en later ook voor de verkoop 
aan anderen. 

In 1865 kozen de compagnons een vaste basis op Usland. Zij vestigden een 
landstation te Seydisfjord aan de oostkust. Daar dreven Roys en zijn vier 
broers als bedrijfsleiders de vinvisjacht en wonnen zij traan uit de walviskar
kassen. Roys experimenteerde op royale wijze en zijn maatschappij besteedde 
grote bedragen aan nieuwe traankookketels, hydraulische persen om traan 
uit te persen en beenvergruizers, welke niet voldeden. Een bij uitstek deskun
dige heeft ons zijn kort, maar bondig oordeel over het bedrijf van Roys nage
laten. Dat was Svend Foyn, die in 1864 met zijn proefneming was begonnen 
en die in 1865 met zijn nieuwe jachtboot "Spes et Fides" een reis naar Dsland 
deed om het landstation van Roys te bezichtigen. Hij noteerde daar enige 
dingen die voor hem nieuw waren, o.a. de kompensator, welke hij later ook 

1) J. G. Doorman, "Het Nederlandsche octrooiwezen en de techniek der 1ge 
eeuw"; 's-Gravenhage 1947, bIz. 464, octrooi no. 3847,21 januari 1865 (52) Staats
courant 4 en 5 maart 1866: H. A. Bonneville, Parijs (domicilie: Vriesendorp en 
Gaade, 's-Gravenhage), Invoering ... geweer met projectiel, dienende tot het vangen 
en dooden van den walvisch, 5 jaren. Overdracht aan T. W. Roys 9 juli 1866 (No. 
190). 

Het octrooi aan H. A. Bonneville is in het Frans gesteld en de aanvraag is onder
tekend door de mij onbekende Bonneville. Het was voor mij niet uit te maken, in 
hoeverre Roys een oorspronkelijke Franse vinding heeft overgenomen dan wei 
Bonneville mogelijk heeft gebruikt als stroman om zijn eigen vinding in Frankrijk 
gemakkelijker gepatenteerd te krijgen. 

De doorsneetekeningen van de vuurpijlbomharpoen, welke bij het octrooi aan 
Bonneville gevoegd zijn, komen tamelijk nauwkeurig overeen met de tekeningen, 
welke zijn gevoegd bij het Britse octrooi, dat Thomas Roys en Gustav Lilliendahl 
in 1865 hebben ontvangen, en welke zijn afgebeeld in het werk van Johnsen t.a.p., 
biz. 70. 

2) Doorman, Het Nederlandsche octrooiwezen, biz. 484, octrooi no. 4100, 25 
September 1866: "Takel tot het ligten uit zee van gezonken walvisschen of andere 
voorwerpen, waarbij het stooten van het schip wordt onschadelijk gemaakt, 5 jaren, 
J. F. W. Roys". De voorletters J. F. W. zijn onjuist van het oorspronkelijk afge
schreven en moeten T. W. zijn. Een schetstekening van deze takel, de kompensator 
of akkumulator genoemd, is afgebeeld in het werk van Johnsen t.a.p., biz. 76 (eigen
handige schets van Foyn) en biz. 328. 

ECON.-HIsT. JAARBOEK xxx 6 
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in gebruik nam. Foyn was stellig onder de indruk van Roys' onderneming, 
maar zijn nuchtere, scherpe blik zag ook dingen, welkezijn zuinige aard niet kon 
waarderen. In 1868 schreefhij kortweg in een dagbladartikel, dat de walvis
gereedschappen van Roys en Lilliendahl voor zijn bedrijf te duur waren 1). 

De Verenigdestaters begonnen in 1865 met een zeilschip als drijvende traan
fabriek en een stoomscheepje als sleepboot voor het slepen van sloepen en 
gevangen walvissen, maar in 1866 schakelden zij over op drie stoomschepen. 
Deze kruisten langs de kust met de sloepen op sleeptouw. Kwam er walvis in 
zicht, dan gingen zeven man in elke sloep. Werd een walvis met de vuurpijl
bombarpoen gedood, dan zonk deze vaak en moest de harpoenlijn volledig 
uitgevierd worden en overgegeven aan een der stoomschepen. Dit schip moest 
dan de vinvis lichten, in een fjord slepen en verwerken. Om bij het lichten 
de spanning op de lijn te verminderen gebruikte Roys nog een speciaal ap
paraat, dat door Bottemanne de "klaauwduiker" is genoemd. Wij zullen 
hierop later terugkomen. 

Hoewel aile drie stoomschepen uitgerust waren met dure traanketeis en 
hydraulische persen, werkte deze apparatuur zo onbevredigend, dat het 
meeste walvisspek op de oever van de Seydisfjord moest worden uitgekookt. 
De vuurpijlen faalden nog vaak, maar werden in de loop van 1866 verbeterd. 

In de zomer van 1866 kwamen de Verenigdestaters goed op gang en zij dood
den eeo gr oot aantal blauwe en gewone vinvissen en bultruggen, waarvan zij 
veertig stuks borgen. Zij kookten hiervan 2300 tot 2400 vaten traan. Toch 
leverde ook het tweede vangstjaar groot financieel ve{lies. 

Hoewel de vangst in 1866 veel beter was dan in 1865 trokken Roys en zijn 
broers zich in 1867 uit het bedrijf terug. De redenen hiervoor zijn waarschijn
lijk de financiele verliezen, welke zij in de voorgaande jaren met hun proef
nemingen op de walvisvangst hadden geleden, en de diepe dating van de 
traanprijs, welke door de burgeroorlog in de Verenigde Staten (1861-65) 
sterk was opgelopen, doch daarna daalde tot de helft van de prijs in 1865. 
De 58-jarige Roys heeft na zijn Uslands avontuur waarschijnlijk de walvis
vangst vaarwel gezegd. 

Roys' compagnon Lilliendahl zette in 1867 het bedrijf voort met twee 
stoomschepen. Naar verluidt vingen deze slechts dertien vissen, terwijl er 
veertien werden gedood, doch door zinken verloren gingen. Daarna schijnt 
ook Lilliendahl de vangst te hebben gestaakt en het bedrijf te hebben gelikwi
deerd. 

De tweede die de waivisvangst volgens Roys' methode beproefde, was de 
Deense oud-marine-officier o. C. Hammer, geboren in 1822. In 1865 vatte 
hij het plan op, een maatschappij voor de visserij bij het Deense eiland Usland 
te stichten, welke kabeljauw en haai zou vangen, rob ben zou slaan en de wal
visvangst volgens Roys' methode zou uitoefenen. Het plan sproot voort uit 
de opleving in vaderlandsliefde in Denemarken na de verloren oorlog tegen 
Pruisen en Oostenrijk in 1864. Hammer wilde het verlies van Deens grond
gebied goedmaken door uitbreiding op economisch gebied en zeelieden vor-

1) Johnsen t.a.p. bIz. 79. 
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men om de Deense marine te versterken. Het doe! van zijn onderneming, 
Det Danske Fiskeriselskab geheten, was dus niet aIleen het behalen van geld
winst, doch ook patriotisch en Hammer maakte bij de oprichting bekend, dat 
de aandeelhouders in het eerste jaar niet op dividend mochten rekenen1). 

Hammer zocht voor de walvisvangst, welke zijn hoofdbedrijfwerd, dadelijk 
samenwerking met Roys op I1sland. Hij nam Roys' vangstmethoden over 
en noemde zijn fabriekschip "Thomas Roys" ter ere van deze pionier. Ham
mer legde een walvislandstation aan in de Hafnarfjord bij Reykjavik en een 
bij Djupivogur aan de oostkust van I1sland. Hij kwam met Roys overeen, 
dat de Verenigdestaters de Denen het bedrijf zouden leren. Ondanks Thomas 
Roys' tegemoetkomende houding was de samenwerking tussen beide naties 
weinig hartelijk. De Verenigdestaters behandelden de Denen wegens hun 
gebrek aan ervaring wat minachtend en de Denen verdachten hen ernstig 
van sabotage 2). De samenwerking werd dan ook spoedig beeindigd en Ham
mer volgde zijn eigen weg. Hij liet de vuurpijlbomharpoen niet meer door 
de schutter vanaf zijn schouder afvuren, maar vanaf een statief voorin de 
sloep opgesteld, zodat de schutter beter kon mikken. Voorts riep hij de hulp 
in van de bekende vuurwerkmaker Gaetano Amici te Kopenhagen, die Roys' 
harpoen wijzigde. Hammer yond Amici's harpoenen beter dan die welke hij 
van de Verenigdestaters had gekocht. 

Hij oefende de walvisvangst uit in 1866, '67, '68 en korte tijd in 1870, tot
dat de "Thomas Roys" lek sloeg 3). De vangsten waren in al deze jaren z6 
onbevredigend, dat de maatschappij zware verliezen leed. Daar ook de an
dere visserij en de robbevangst onvoldoende resultaat opleverden, werd de 
maatschappij in 1871 gelikwideerd met een totaal verlies van 250.000 Deense 
rijksdaalders 4). 

Het is niet vreemd, dat waar de ervaren Verenigdestaters bij de jacht op 
vinvissen met de raketharpoen grote moeilijkheden ondervonden, de geheel 
onervaren Denen nog slechtere resultaten boekten en nog zwaardere verlie
zen leden. 

1) De beste bron voor Hammers onderneming is zijn levensbeschrijving door een 
familielid, R. Hammer, getiteld "Kaptajnl0jtnant O. C. Hammer, En livsskildring, 
K0benhavn 1928". 

2) Onder de Verenigdestaters schijnt Thomas Roys echter een innemende persoon te 
zijn geweest. Hammer schrijft over zijn karakter en kennis van de walvisvangst met lof, 
maar meent dat hij te oud is, m.a.w. heeft ingeboet aan energie en voortvarendheid. 
Johnsen t.a.p. bIz. 80 vergelijkt Roys met de even oude Foyn en acht Foyn wat 
energie, doorzettingsvermogen en zuinigheid betreft de meerdere van Roys. 

3) Johnsen t.a.p. bIz. 85 vermeldt, dat Hammers schip de "Thomas Roys" in 
1869 lek werd en de walvisvangst in dat jaar door de Denen is beeindigd. Dit jaar
tal moet echter 1870 zijn, want volgens R. Hammer t.a.p. noot 1 bIz. 227 heeft 
Hammer in 1869 de walvisvangst niet uitgeoefend en volgens biz. 241 van R. Ham
mers boek heeft O. C. Hammer zelf bericht, dat hij in de Seydisfjord een Nederlandse 
walvisstoomboot heeft ontmoet. Dat kan aileen Bottemanne met de "Noordkaper" 
in 1870 zijn geweest. 

4) Volgens R. Hammer t.a.p. noot 1 bIz. 249 kreeg O. C. Hammer in 1871 een 
uitnodiging van de Russische gezant om te Moskou een voordracht te houden over 
de walvisvangst met behulp van de vuurpijlbomharpoen. Hij oogstte te Moskou 
met zijn voordracht veel waardering. In 1892 is hij te Kopenhagen overleden. 
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Drie zomers lang hadden de Verenigdestaters en daarna de Denen de vin
visjacht met de vuurpijlharpoen bij de sombere, afwerende kust van Usland 
met zijn dichte mistbanken, plotseling opstekende stormen en ijsbergen 
beproefd en vervolgens opgegeven. De derde commandeur die de walvis
vangst op "moderne" wijze wilde uitoefenen, was Bottemanne. 

Kapitein C. J. Bottemanne Mzn. is geboren te Dordrecht op 27 november 
1829 en werd matroos ter koopvaardij 1). Hij voer onder andere naar Oost
Indie en zag tijdens zijn reizen de oude wijze van walvisvangst, waarschijnlijk 
de potvisjacht, uitgeoefend door de Verenigdestaters. Daardoor werd zijn be
Iangstelling voor de visserij opgewekt of gestimuleerd. Intussen behaalde hij 
het Nederlandse stuurmansdiploma voor de grote vaart. In 1865 bracht hij 
als schipper van de Nederlandse schoener de "Jan en Albert" een lading steen
kool naar Usland, welke bestemd was voor de schepen van Roys. Na het 
lossen van de kolen in de Seydisfjord koos de schoener zee, raakte in een storm, 
dreef op de kust van Usland, werd door de opvarenden verla ten en later door 
de verzekeraars van het scheepje geabandonneerd aan de maatschappij van 
Roys. Bottemanne en zijn bemanning werden ondergebracht op het land
station van Roys. Daar zag hij, dat er een nieuwe wijze van walvisvangst werd 
beproefd en hij wenste hiervan volledig op de hoogte te komen. Toen de 
Verenigdestaters dicht voor de Seydisfjord een walvis vingen, roeide hij met 
zijn yolk de walvisvangers in twee sloepen tegemoet en hielp mede om de vis 
naar de wal te boegseren 2). Op zijn aanbod om dienst te doen in een hoge of 
lage functie werd hij aangesteld tot plaatsvervangend gezagvoerder en voer 
hij geregeld van het station uit ter walvisvangst 3). 

Ook in 1866 schijnt hij in dienst van Roys op Usland te hebben gewerkt. 
In de winter van 1866/67 was hij weer in Nederland, waar hij het voorstel 
kreeg een maatschappij voor de walvisvangst "op Amerikaanse wijze", d.w.z. 
met de vuurpijlbornharpoen, op te richten. Hij besloot echter een jaar daar
mee te wachten om meer ervaring op te doen. In 1867, toen Roys zich van 

") Aangaande het geslacht Bottemanne heb ik een vermeiding gevonden bij J. 
Beionje, "De Schermeer 1633-1933", Wormerveer 1933, bIz. 53, noot 2. Hij noemt 
onder de bouwers van een schutsluis te Nauema in 1803 Caspar Botteman, meester
beeld- en steenhouwer te Alkmaar, afkornstig van Rotterdam. 

2) Boegseren is het slepen van een schip door geroeide sioepen. 
3) Bottemanne deed deze mededelingen in een lezing gehouden te Rotterdam in 

1869. De lezing had ten doel belangstelling voor zijn walvisondememing te trekken 
en is gepubliceerd in het tijdschrift "De Economist" onder de titel "Beschouwingen 
over de kleine visscherij (Waivischvangst)", eerste deeI1870, bIz. 113-128, onder
tekend Leiden, 2 Januari 1870, C. J. Bottemanne Mzn. - Bottemanne greep graag 
terug naar benamingen van de oude Nederlandse waivisvaart, maar niet aItijd op de 
juiste wijze, omdat de betekenis van vele van deze benamingen blijkbaar al vergeten 
was. Zo werd in de 17e en 18e eeuw met de kleine visserij niet de walvisvangst aan
geduid, maar de kabeljauwvisserij op de Noordzee. Ook noemt hij de harpoeniers die 
het yolk in de sioep kommanderen, in zijn reisversiag over 1870 "kommandeurs"; 
deze titel was bij de oude Nederlandse waivisvaart echter voorbehouden aan de ge
zagvoerder en werd nooit verleend aan een harpoenier. Overeenkornstig Bottemannes 
historische neiging noem ik hem "commandeur" ais gezagvoerder van een waivis
schip, hoewel hij zichzelf deze titel niet heeft gegeven. Ik beschouw hem inderdaad als 
de Iaatste commandeur van de oude Nederlandse walvisvaart. 
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Usland had teruggetrokken, werd hij kapitein op een van Lilliendahls stoom
schepen na het vervullen van de voorwaarde dat hij in Engeland het stuur
mansexamen zou afieggen. Later in het seizoen werd hij bedrijfsleider op het 
landstation aan de Seydisfjord met toestemming om met de drie sloepen op 
de walvisvangst te gaan. Op deze wijze leerde hij aIle onderdelen van het be
drijf grondig kennen. 

Bottemanne vatte toen het plan op, een maatschappij voor de nieuwe wijze 
van walvisvangst bij IJsland op te richten. Hij yond de meeste belangstelling 
voor dit voornemen te Rotterdam en lichtte het op 16 maart 1869 in het ge
bouw van de Koninklijke Nederlandsche Yachtc1ub aan de Willemskade 
uitvoerig toe. In deze voordracht verhaalde hij in het kort de geschiedenis van 
de Nederlandse walvisvaart en zijn loopbaan als zeeman en als walvisvanger 
op IJsland. Van de f 80.000 welke hij als kapitaal nodig achtte, kreeg hij spoe
dig f 20.000 toegezegd, maar de vorm van partenrederij, welke hij aan de on
derneming wilde geven, schrikte velen van deelname af. Deze ondernemings
vorm was namelijk aan het verouderen en werd verdrongen door de naam
loze vennootschap, waarbij de aansprakelijkheid van de deelnemers beperkt 
was tot het bedrag van hun inleg, in tegenstelling tot de partenrederij. 

Bottemanne deed ook enige pogingen om zich te associeren met Brantjes 
te Purmerend, die daar een traankokerij exploiteerde en reeds jaren lang van
uit Tonsberg in Zuid-Noorwegen schepen op de robbevangst uitreedde 1), 
maar deze pogingen mislukten. Daarna kwam Bottemanne met de reders 
Hendrik Veder en H. van Vollenhoven te Rotterdam overeen, dat zij een 
naamloze vennootschap zouden oprichten. De aande1en daarvan waren 
spoedig aIle geplaatst. Veder en Van Vollenhoven werden benoemd tot 
directeuren, Bottemanne werd natuurlijk vangstleider. De nieuwe maat
schappij, "De Nederlandsche Walvischvaart N.V." geheten, kocht een zeil
en -stoomschip, dat in aanbouw was op de werfvan W. B. Hornby Willington 
in Engeland, en noemde het de "Noordkaper". Hoewe1 deze walvissoort in de 
Noordelijke Atlantische Oceaan bijna was uitgeroeid, werd zijn naam toch 
gebruikt voor de nieuwe rederij op de vinvisvangst, omdat deze naam een 
bekende klank had in de dagen van de vroegere Nederlandse walvisvaart 2). 

1) G. J. Honig bericht in zijn artikel "Purmerenders togen ter walvischvaart" in 
de Nieuwe Noordhollandsche Courant van 24 februari 1947, dat de houtimporteur 
Nicolaas Brantjes te Purmerend aldaar in 1851 een traankokerij voor het bereiden 
van traan uit robbespek heeft opgericht. Deze onderneming had de vorm van een 
partenrederij. Het robbespek werd ingevoerd uit Noorwegen en mogelijk Schotland. 
Later reedde Brantjes velejaren lang uit T6nsberg in Zuid-Noorwegen (niet toeval· 
lig de geboorte- en woonstad van Sven Foyn) een zeilschip bemand met Noren uit 
voor de robbevangst bij Jan Mayen-eiland. Dit schip schijnt zekere vermaardheid 
te hebben verkregen en aanleiding te zijn geweest tot het eertijds bekende Noorse 
lied: "I Paermanent i Holland der laa et gammelt brigg". Paermanent is waarschijn
lijk een verbastering van het in Noorwegen onbekende Purmerend. 

2) Bottemanne heeft de Noordkaper-walvis (Balaena glacialis) blijkbaar niet 
meer gekend, omdat deze omstreeks 1870 bij Usland bijna uitgeroeid was. Hij geeft 
de naam van Noordkaper ten onrechte aan de gewone vinvis (Balaenoptera physa
Ius), welke hij jaagde bij Usland. Zie C. J. B(ottemann)e Mz., "Walvischvangst" 
in "De Economist", eerste deel jaargang 1871, bIz. 508, noot. 
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Het scheepje voerde drie walvissloepen en drie masten voor het voeren van 
zeilen en het kreeg een fornuis op het bovendek om het spek aan boord te 
koken. Bottemanne verkoos dus volgens het aanvankelijke voorbeeld van 
Roys het fabrieksschip boven het landstation, maar kwam later hiervan terug, 
zoals wij hierna zullen zien. 

Het succes van de onderneming zou bepaald worden door de doeltreffend
heid van de vuurpijlbomharpoen, welke wij hier moeten beschrijven, ten dele 
met de woorden van Bottemanne zelf. Volgens hem bestaat het wapen van 
achter naar voor uit een dubbel gebogen staaf ijzer, waarvan de einden zijn 
bevestigd in een stuk ijzer, het harpoenhoofd geheten, waarop een krachtige, 
snelle vuurpijl is geschroefd, welke de harpoenbom (de granaat) draagt. Deze 
is hermetisch (vermoedelijk met schroefdraad, afgesloten door touwwerk of 
een ander dichtmiddel tegen indringen van water) aan de pijl bevestigd om 
het nat worden van de lont (de ontstekingsbuis van de granaat) te voorkomen 
en is gevuld met buskruit. Het harpoenhoofd draagt vier weerhaken. Deze 
kunnen scharnierend uitklappen en gaan bij uitoefenen van trek op de har
poen, als deze in de walvis geschoten is, wijd uitstaan om het slippen van de 
harpoen uit de walvis te beletten. Om de dubbel gebogen staaf (de harpoen
schacht) is een beweeglijke ijzeren ring, waaraan de harpoenlijn van hennep 
is bevestigd. De ring is verschuifbaar, omdat als de harpoen in het geweer (de 
lanceerbuis) wordt geschoven, de ring zover mogelijk naar de harpoenpunt 
verschoven moet worden, daar hij niet in de geweerloop past. Het geweer be
staat uit een buis. Loodrecht op de lengterichting hiervan is een rond scherm 
aangebracht, dat het gelaat van de schutter beschermt tegen het vuur van de 
pijl. In het scherm bevindt zich een klepje, waarin het vizier is geplaatst. De 
vizierkorrel bevindt zich vooraan het geweer. VIak achter het scherm, rechts 
in de geweerloop, is een opening, waarin de loop van een klein pistool wordt 
gestoken. Door het afschieten van dat pistool brengt de schutter de vuurpijl 
tot ontbranding en vliegt de harpoen weg. Het gedeelte van de geweerloop, 
dat zich v66r het scherm bevindt, heeft onder en boven een sleuf om het uit 
de pijl stromende vuur te laten ontsnappen. De luchtdruk die door het vuur 
uit de bovenste sleuf wordt veroorzaakt, sluit de vizierklep, waardoor de 
schutter wordt beschermd 1). Naar de granaat leidt een lont, die wordt aan
gestoken door het afvuren van de vuurpijl en na enige seconden ontploft, als 
de harpoen in de walvis geplaatst behoort te zijn. 

Het geweer is een voorlader, d.w.z. de harpoen wordt van voren in de loop 
geschoven. De schutter neemt het geladen geweer op de rechterschouder. 
Met de linkerhand steunt hij de geweerloop, met de rechterhand bedient hij 
het pistool. 

De verschillende octrooien van de vuurpijlbomharpoen, w.o. Roys' oc
trooi, zijn voorzien van constructietekeningen, maar afbeeldingen van het 
wapen in actie zijn schaars 2). De m.i. duidelijkste afbeelding is in deze bij-

1) Bottemanne, "Beschouwingen over de kleine visscherij", De Economist, 1870, 
biz. 126. 

2) Een tekening van de vuurpijlbomharpoen in actie is gepubliceerd in een ad
vertentie van Lilliendahl en gereproduceerd in Johnsen, t.a.p., biz. 71. Een foto 
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drage gereproduceerd 1). Zij dateert echter van enige jaren later, van 1884 of 
kort tevoren, en toont aan dat de vuurpijlbornharpoen verdere veranderingen 
heeft ondergaan na Bottemannes onderneming. Waarschijnlijk was het on
dersteunen van de lanceerbuis aneen met de linkerhand bezwaarlijk, daar 
het grootste gewicht van de harpoen vooraan bij de born lag. Hammer ge
bruikte daarom een "statief", vermoedelijk een york die kon draaien om een 
verticale as, waarin de geweerloop rustte. Daardoor werd de mogelijkheid 
om zuiver te mikken vergroot. Het is niet bekend of Bottemanne deze ver
andering van Hammer heeft overgenomen. Ook de hierbij gaande afbeelding 
vertoont een york, waarin het geweer als een zestiende-eeuwse haakbus rust. 
De bij deze afbeelding afgedrukte beschrijving vermeldt, dat de granaat of 
"born" is gevuld met schietkatoen in plaats van het minder explosieve bus
kruit, dat de bovenste helft van het ronde scherm bij het mikken was neer
geklapt (zodat het rnikken beter kon geschieden dan door het vizierkiepje, 
dat Bottemanne vermeldt) en zich oprichtte na het afschieten van het pistool, 
en dat bij het ontploffen van de born een stuk ijzer losschoot, hetwelk met 
zijn weerhaken in de walvis bleef steken. Afgaande op de afbeelding is dat 
stuk ijzer opgesloten in de granaat en stelt het zich na het springen van de 
granaat in de vis dwars op de lengterichting van de harpoen. Deze inrichting 
vervangt de vier weerhaken van de harpoen welke Bottemanne gebruikte 2). 
Overigens komt de afbeelding geheel overeen met de vuurpijlbornharpoen 
welke Bottemanne beschrijft, en geeft zij een goed denkbeeld van het gebruik 
door hem en zijn personeel. 

Het voornemen om nog in 1869 een schip ter walvisvangst uit te reden, 
werd weldra wegens gebrek aan tijd tot voorbereiding opgegeven. Van de 
eerste reis naar Hsland in 1870 deed Bottemanne een uitvoerig verslag. Op 
24 april vertrok hij met een Nederlandse bemanning op de "Noordkaper" 
uit Rotterdam en op 10 mei bereikte hij Seydisfjord, tegelijk met het kolen
schip de "Grietje", waarvan de lading in het dorpje aan de fjord werd gelost 
om de "Noordkaper" van brandstof te voorzien. Bottemanne had in dit 
seizoen veellast van storm en mist. Bij zware deining konden de sloepen geen 
zee houden en werd het zuiver mikken met de vuurpijlbornharpoen onmoge
lijk, en bij mist kon men de ademwolk, het herkenningsteken van de walvis, 
niet waarnemen. Gevist werd aan de oostkust van Hsland. De reis duurde 
150 etmalen of 900 wachten, en slechts gedurende 107t wachten was het weer 
geschikt voor de visserij. Daarvan ging nog af de tijd dat het nacht was, dat 
er geen vis in zicht was en dat de "Noordkaper" kolen moest halen, zodat de 
sloepen slechts 52 wachten jagende te water waren. Op 27 september werd 

van een sloep met Denen gewapend met deze harpoen staat op biz. 84 van John
sens werk. 

1) Deze afbeelding is ontleend aan N. van de Wall, "De walvisch en zijn vangst", 
in "De Natuur", jrg. 1884, biz. 298, en is waarschijnlijk afkomstig uit de Verenigde 
Staten. 

') Deze harpoen met vier weerhaken, die schamierend uitklappen, is afgebeeld 
in het octrooi verleend aan H. A. Bonneville en vermeld op biz. 81 , en in Johnsen 
t.a.p. op biz. 70 onder een Brits octrooi in 1865 aan Roys en Lilliendahl samen 
verleend. 



88 TWEE SCHEEPSJOURNALEN VAN C. J. BOlTEMANNE 

de thuisreis aanvaard. Er waren 26 schoten gedaan, waarvan 17 door Botte
manne. 17 schoten misten, 6 troffen en 3 schoten faalden doordat de harpoon 
bij het afvuren uit elkaar sprong. Slechts ren vinvis werd geborgen en leverde 
77t vaten traan en een kwart ton balein van middelmatige kwaliteit. 

Dit povere resultaat was niet aIleen te wijten aan het vele slechte weer en 
de hoge zee, welke het mikken bemoeilijkte en vele misschoten veroorzaakte, 
maar ook aan de ongeoefendheid van de Nederlandse bemanning en haar 
gebrek aan mood, zoals de commandeur duidelijk te kennen gaf. "De bak
boordsloop vergat om te schieten als er gelegenheid toe was", merkte hij op 
beheerste wijze op. Eenmaal werd een kleine walvis met de handharpoen ge
schoten, maar het bevel om lijn te vieren werd misschien opzettelijk verkeerd 
verstaan en de lijn werd gekapt, zodat de vis verloren ging. Bij een andere ge
legenheid werd de walvis terstond doodgeschoten en hij zonk, zoals de vin
vissen gewoonlijk na hun dood doen; het sloepsvolk gehoorzaamde niet dade
lijk het commando om de lijn in te halen, vrezende dat de vis niet dood was, 
en het vierde de lijn uit. Deze brak en de vis was verloren. Twee verloren wal
vissen die later boven kwamen drijven, werden door Uslanders en andere 
vissers, "die er steeds op loeren", gevonden en voorzover mogelijk van spek 
ontdaan. Ook dat ergerde Bottemanne bovenmate. 

Aan de vuurpijlbornharpoen had hij, geleerd door zijn ervaring bij de 
Verenigdestaters op Usland opgedaan, veel aandacht besteed. Hij betuigde 
in zijn verslag over het seizoen 1870 zijn tevredenheid met de medegenomen 
harpoenen. Het ontijdig springen van drie daarvan scheef hij toe aan be
schadiging door het vaIlen van een kistje dat deze harpoenen bevatte. Het 
blijkt niet, of hij deze wapens had betrokken van Lilliendahls fabriek te New 
York dan weI van Amici te Kopenhagen. Het waarschijnlijkst is, dat Lillien
dahl zijn leverancier was, want in andere opzichten richtte hij zich meer 
naar het voorbeeld van de Verenigdestaters, die immers zijn leermeesters 
waren geweest, dan naar de Denen, die minder walvissen hadden kunnen 
vangen dan de Verenigdestaters. 

Hammer vermeldde in zijn dagboek, dat hij in 1870 in de Seydisfjord 
een Nederlandse stoomjachtboot ontmoette, die tegen de honderd schoten 
had gedaan en slechts ren walvis had gekregen. Dat is zonder twijfel Botteman
ne met de "Noordkaper" geweest. Hammer bericht, dat de Nederlander de
zelfde vuurpijlbornharpoenen als Roys had gebruikt en hierover ontevreden 
was, maar dat hij vol geestdrift was over de raketten van Hammer 1). Het 
blijkt niet, dat Bottemanne Hammers harpoenen in de praktijk heeft getoetst. 
Hij zwijgt over deze ontmoeting met de ijverzuchtige Deen. Vermoedelijk 
is Hammers lezing van deze ontmoeting gekleurd in zijn voordeel, want uit 

1) R. Hammer, ,,0. C. Hammer", t.a.p., blz. 245. De zinsnede luidt: "Paa Sey
disfjord traf Hammer sammen med en hollandsk Hvaldamper, som havde truffet 
en Flok Hvaler og gjort Jagt paa dem, men i henved tOO Skud havde de kun faaet 
een Hvai, Resten af Skuddene var Forbiere. Han havde anvendt Roysemes Raket
apparat og var meget misfomJ21jet med det, derimod var han meget begejstret for 
Hammers Apparater". 
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andere berichten is af te leiden, dat de Deense harpoenen weinig of niet beter 
waren dan de Verenigdestaatse. 

Bottemanne deelt mede, dat het traankoken aan boord van de "Noord
kaper" niet vol deed, omdat de potten telkens overkookten, ook toen het 
walvisspek enige dagen oud was. Ook hieruit blijkt de onervarenheid van de 
Nederlanders op de walvisvangst. 

Terug in het vaderland nam Bottemanne te Leiden weer lectuur en pen 
ter hand om in de pers misverstanden over de walvisvaart weg te nemen en 
zijn onderneming te propageren 1). 

1) Zie C. J. Bottemanne Mzn, "Walvischvangst", (biz. 85 noot 2). 
Bottemanne merkte op, dat een uitvoerig, boeiend artikel van Jules Nougaret 

in de "Revue des deux mondes" de aandacht van Mr. J. A. van Eyk in "De Volksvlijt" 
no. 7 en 8 jrg. 1870 had getrokken. De titel van Nougarets artikelluidt "La peche 
de la baleine", in "Revue des deux mondes", 3ge jrg. deel83, 1869, biz. 707 e.v. De 
Fransman had beweerd, dat de walvis zeldzaam was geworden door uitroeiing. Hij 
heeft daarmee terecht de Groenlandse walvis en de Noordkaper op het ~Og. Botte
manne ontkent dit en meent dat de walvis de onveilige zeeen heeft verla ten en naar 
ontoegankelijke oorden is uitgeweken, waar de vangst nog wei goede resultaten kan 
geven. Dit is een bekende theorie onder de vissers van aile tijden en plaatsen. Hij 
bestrijdt m.i. terecht Nougarets aanbeve1ing om walvissen met giftige harpoenen te 
doden ofzo mogelijk te verlammen. Het vergifzou in zo grote dosis toegediend moe
ten worden, dat het gevaar voor menselijk verbruik van traan zou opleveren. Nou
garet deelt mede, (Revue t.a.p. biz. 727) dat hij in 1865 een reis ter walvisvangst tus
sen Jan Mayen en Spitsbergen heeft gedaan, waarop met gering resultaat een nieuw 
Amerikaans werktuig is beproefd. Hiermede heeft hij waarschijnlijk de vuurpijlbom
harpoen op het ~Og. Bottemanne meent, dat Nougaret vermoedelijk met Foyn is 
meegeweest. Foyn heeft echter in 1865 de Noordelijke IJszee bij Jan Mayen niet be
zocht volgens het werk van Arne Odd Johnsen, getiteld "Svend Foyn og hans 
dagbok", Oslo 1943, bIz. 60-61. Nougaret is m.i. vermoedelijk met een walvisschip 
uit Frankrijk of anders een uit de Verenigde Staten op reis geweest. Bottemanne 
voegt ter versterking van zijn zaak toe, dat de vuurpijlbomharpoen in 1865 nog on
volmaakt was, doch thans volmaakt is. 

Nougaret beveelt het gebruik van de stoomsloep aan om van daaruit de walvis 
te harpoeneren. Bottemanne stelt hiertegenover zijn ervaring op IJsland in 1866. 
Ben stoomsloep, welke zo geruisloos mogelijk was gemaakt, dreef toch de walvis op 
de vlucht en de roeisloep kan de walvis veel dichter naderen. De stoomsloep is dan 
ook aileen als sleepboot gebruikt. Zij is ook te zwaar om veilig te water gelaten en op
gehesen te worden. De walvisjagers v66r Foyn gebruikten daarom aIleen lichte roei
sloepen bij de jacht. Bottemanne vermeldt het succes, dat Foyn met zijn vangst in 
1868 heeft geboekt, maar verklaart niet, waarom Foyns stoomjachtboot de walvis 
weI voldoende dicht kon naderen om raak te schieten. 

In zijn artikel, getiteld "Walvischvangst", biz. 505-509, tracht Bottemanne helaas 
Foyns overtuigend succes op de walvisvangst bij Noord-Noorwegen te verkleinen 
door te vermelden, dat Foyn voornamelijk langarm- of gebochelde vinvissen (bult
ruggen, Balaenoptera Longimana) en enkele vinvissen, door Bottemanne aangeduid 
als Balaenoptera Musculus, ons bekend als de blauwe vinvis, heeft gevangen. Botte
manne beweert ten onrechte, dat beide soorten kleiner zijn dan de door hem gejaagde 
vinvis Balaenoptera physalus, ons bekend als de gewone vinvis, door hem verkeerde
lijk "Noordkaper" genoemd in een noot op biz. 508 van het Economist-artikel van 
1871. De bultrug moge wat kleiner zijn dan de gewone vinvis, hij is veel dikker, en de 
blauwe vinvis wordt tot ruim 30 meter lang, wat aanzienlijk groter is dan de grootste 
lengte van de gewone vinvis, welke bij 25 meter Jigt. Volgens Johnsen t.a.p., biz. 273 
en 274 duidde Foyn zelden de soort van de door hem gevangen vissen aan, maar het 
lijkt mij onwaarschijnIijk, dat Foyn in 1870 overwegend bultruggen heeft gevangen. 
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Op 3 april 1871 vertrok de "Noordkaper" voor de tweede reis naar IJsland. 
De Nederlandse bemanning was onvolledig. Het schip voer naar Lerwick op 
de Shetlands-eilanden om daar Shetlanders te huren en de bemanning com
pleet te maken. De Shetlanders beoefenden namelijk geregeld de robbejacht 
en bij gelegenheid de walvisvangst in de IJszee. Bottemanne hoopte, dat zij 
grotere bekwaamheid op de walvisvangst zouden tonen dan de Nederlanders 
die het voorgaande jaar de "Noordkaper" bemanden. De Britse robbe- en 
walvisschepen welke uit Schotse havens voeren, plachten hun bemanning op 
de Orkaden of Shetland voitallig te maken en Bottemanne volgde dit voor
beeld. Door de feestelijke thuiskomst van de robbeslagers, die het voorjaars
seizoen in de IJszee achter de rug hadden, verdween het verstand van de 
Shetlanders, die Bottemanne gehuurd had, echter in de kan, zo bericht hij. 
Het vergde dan ook veel tijd om hen aan boord te krijgen. 

In de Seydisfjord op IJsland aangekomen nam de commandeur een ma
chine aan boord voor het lichten van walvissen. Hij had haar op de vorige 
reis daar gezien en vroeg haar nu te leen. Zij had aan Roys toebehoord en 
was bij de likwidatie van Roys' landstation achtergebleven. Bottemanne 
bescbrijft het apparaat, dat nog geen naam had, als "een taamlijk zwaar lang
werpig vierkant ijzeren gevaarte, dat langs de harpoenlijn naar beneden gela
ten wordt om met een der zich daar onderaan bevindende klaauwen den har
poen te grijpen, zoodat er geen andere kracht op de harpoenlijn meer gedaan 
behoeft te worden als om die stijf te spannen; de machine met de tros, 
waar zij aan hangt, nemen het nu over" Hij noemt het apparaat voor
lopig "klaauwduiker" 1). Hij lichtte in 1871 met deze machine drie wal
vissen en was er zo mede ingenomen, dat bij ze voor de maatschappij aan
kocht. 

De vangst was in 1871 dertien vissen, maar de spekopbrengst hiervan was 
schraal, omdat er enige magere en kleine dieren onder waren. Over de vuur
pijlbornharpoen betuigde Bottemanne zich zeer tevreden en ook de beman
ning scbijnt beter te hebben voldaan dan die in het vorig jaar, al verflauwde 
haar ijver tegen het einde van het lange seizoen zozeer, dat Bottemanne de 
visserij maar beeindigde. Van de 76 schoten troffen er 30. Dertien aangescho
ten vissen gingen veri oren door het slippen van de harpoen of het breken van 
de lijn. Bottemanne achtte het verloren tijd om lang naar deze vissen te zoe
ken, omdat de dierlijke en menselijke haaien zich sne) over een dode drijvende 
walvis plachten te ontfermen. Onder menselijke haaien verstaat bij de IJs
landers en de buitenlandse kabeIjauwvissers, die dadelijk de harpoen als enige 
herkenningsteken van de walvisjagers plachten te verwijderen. 

In zijn reisverslag stelde Bottemanne als belangrijke wijziging voor, het 

Ongetwijfeld heeft hlj evenals andere walvisjagers, met name Bottemanne, aan an
dere grote walvissoorten de voorkeur gegeven boven de bultrug, welke niet gewild is 
wegens zijn dunne, vaak taaie speklaag en zijn dichte begroeiing met parasieten, 
waarvan de schelpen het snijden van het spek bemoeilijken. 

1) Zie het verslag van Bottemanne over zijn walvisvangst in 1871 , hlerachter afge
drukt, op biz. 116. Het werk van Doorman, vermeld op biz. 81, bevat geen octrooi 
inzake de klauwduiker of een instrument dat daarop lijkt. 
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traankoken aan boord voortaan achterwege te laten, daar het de vangst op 
de weinige dagen waarop het goed weer was, maar belette en geen ander Euro
pees walvisschip spek aan boord kookte. Het spek moest maar op IJsland of 
in Nederland tot traan worden verwerkt. Bottemanne wilde dus dezelfde weg 
inslaan, welke Roys had gevolgd, toen deze na enig experimenteren het traan
koken van de moederschepen verplaatste naar zijn landstation aan de Seydis
fjord. 

Het seizoen 1871leverde evenals dat in 1870 geldelijk verlies aan de maat
schappij. Toch kreeg Bottemanne bij de directeuren en aandeelhouders ge
daan, dat hij in 1872 een derde reis met de "Noordkaper" naar IJsland mocht 
doen. Zij dachten blijkbaar, dat driemaal scheepsrecht is en dat de onderne
ming eerst na drie reizen gestaakt diende te worden. Ook in 1872 was de 
vangst onbevredigend. De grootte van de vangst en andere bijzonderheden 
over deze reis zijn niet bekend. Er schijnt van deze reis geen verslag bewaard 
te zijn. Vermoedelijk heeft Bottemanne uit zijn scheepsjournaal geen verslag 
opgesteld, omdat hij dit overbodig achtte met het oog op de verwachte likwi
datie van de maatschappij. In december 1872 is de "Noordkaper" verkocht 
en omstreeks dezelfde tijd is de Rotterdamse maatschappij gelikwideerd. 
Dat was het einde van Bottemannes zo hoopvol begonnen onderneming. 
Zijn tijdgenoten hebben het falen daarvan betreurd 1). 

Zou Bottemanne bij voortzetting van zijn onderneming betere resultaten 
hebben behaald? Hij verklaarde tevreden te zijn met de werking van de vuur
pijlbomharpoen. Het is inderdaad mogelijk, dat de moeilijkheden, welke 
Roys en Hammer bij het gebruik van dit wapen hebben ondervonden, ten 
tijde van Bottemannes reizen overwonnen waren, ook al is het niet uitgesloten, 
dat hij zijn ervaringen met deze harpoen bewust te gunstig voorstelde om bij 
de twijfelende aandeelhouders van zijn maatschappij de moed erin te houden. 

Met het oog op de gelijktijdige uitvinding van het harpoenkanon en de 
stoomjachtboot door Svend Foyn meen ik, dat er voor de vuurpijlbomhar
poen geen toekomst meer was weggelegd. Dit wapen werd na 1868 volledig 
in de schaduw gesteld door Foyns resuItaten op de walvisvangst. Voor tijd
genoten was dat nog niet geheel duidelijk. Aan velen van hen, die niet nauw
keurig op de hoogte van de nieuwste techniek in de walvisvangst waren, ont
ging namelijk het grote verschil tussen de twee wijzen van vangst en de voor
sprong welke Foyn had verkregen 2). 

1) Zie het bericht in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 8 december 1872 en 
A. Beaujon, "Overzicht der geschiedenis van de Nederlandsche zeevisscherijen", 
Leiden 1885, bIz. 310. In later jaren heeft Dr. A. B. van Deinse meermalen over 
Bottemanne geschreven, o.a. in "Wilton-Fijenoord Nieuws, Orgaan van en voor 
het personeel van Wilton-Fijenoord Schiedam," 17e jrg., november 1954 ,biz. 24-25. 
Daarin zijn een doorsneetekening van de vuurpijIbomharpoen en een portret van C. 
J. Bottemanne afgebeeld. Buiten Nederland is Bottemannes ondememing in het kort 
beschreven door Johnsen, t.a.p. bIz. 90-91; op biz. 88 van dit boek is hetzelfde por
tret van Bottemanne afgebeeld, op biz. 90 zijn schip de "Noordkaper". Johnsen heeft 
de gegevens over Bottemanne ontvangen van Dr. A. B. van Deinse en van schrijver 
dezes, zoals hij bevestigt op biz. 648 noot 77 van zijn werk. 

2) Zie de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 8 december 1872, welke wijst op 
het succes van Svend Foyn en de navolging welke deze vond. 
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Bottemanne, de laatste Nederlandse commandeur ter walvisvangst, ver
dient onze achting wegens zijn inspanning en volharding, maar hij behoort 
niet tot de pioniers van de moderne walvisvaart, zoals soms met vaderlandse 
trots is beweerd. 

Zijn belangstelling voor de visserij is na de mislukte onderneming ter wal
visvangst levendig gebleven. In 1885 was hij hoofdopzichter van de visserij 
op de Schelde en de Zeeuwse stromen. Beaujon, de beste 1ge-eeuwse histori
cus van de Nederlandse visserij, prees hem om "zijne groote ichthyologische 
kennis, zijne zeemanschap en zijn warmen dienstijver en practische zin". 
Hij was een gewaardeerd regeringsadviseur in visserij-aangelegenheden 1). 
Hij overleed te Haarlem op 20 mei 1906. 

Wat wij van Bottemanne en zijn walvisvangst weten, danken wij aan de 
speurzin van de walvisdeskundige Dr. A. B. van Deinse te Rotterdam, onver
moeid verzamelaar van alles in Nederland dat betrekking heeft op walvissen 
en de walvisvaart. Bewaard zijn een portret van Bottemanne, een verbleekte 
foto van een verdwenen schilderij van de "Noordkaper", het afschrift van zijn 
twee reisverslagen uit 1870 en 1871, door de heer Van Deinse geleend van 
Bottemannes zoon, en een oorspronkelijk exemplaar van de door hem ge
bruikte vuurpijlbornharpoen. Dit exemplaar is bewaard door de zoon en 
kleinzoon van Bottemanne. De heer Van Deinse heeft in de Nieuwe Rotter
damse Courant van donderdag 26 maart 1964 beschreven, hoe hij de harpoen 
heeft bezichtigd en nagetekend bij Bottemannes zoon, hoe de harpoen is ver
dwenen en door hem is teruggevonden in het Instituut voor scheepvaart en 
luchtvaart te Rotterdam in een donkere nis, dank zij een afschrift van de brief 
van overdracht van de harpoen aan genoemd Instituut. Een en ander bewijst, 
dat somtijds voorwerpen in een museum niet aileen worden bewaard, maar 
daar ook kunnen zoekraken. 

1) Dr. A. B. van Deinse vermeldt in zijn artikel in de Nieuwe Rotterdamse Courant 
van 26 maart 1964, getiteld "Vuurpijlbomharpoen uit 1869 van Bottemanne terug
gevonden", dat Bottemanne spoedig na zijn mislukte walvisvangst zich wijdde aan 
de gewone visserij. Hij verzorgde in 1873 een inzending op dit gebied voor een ten
toonstelling te Berlijn onder beschermheerschap van kroonprins Friedrich Wilhelm. 
Deze inzending werd bekroond met een zilveren legpenning. In 1880 verzorgde 
Bottemanne weer een inzending voor een intemationale tentoonstelling, wederom 
te Berlijn en onder beschermheerschap van de kroonprins. Hiervoor ontving hij 
weer een zilveren legpenning, bijna dubbel zo groot als die van 1873. Volgens Dr. 
van Deinse schonk hij aan het Rijksmuseum voor natuurlijke historie te Leiden door 
hem verzamelde preparaten van dieren. Het zeldzaamste stuk daarvan is de schedel 
van een pasgeboren Balaena mysticetus, de Groenlandse walvis. Ik merk hierbij op, 
dat hij deze soort niet heeft gejaagd, en dat hij dit stuk mogelijk heeft gekregen van 
Deense vrienden, die het van Groenland hebben ontvangen. - Ook was Bottemanne 
lid van de Nederlandsche dierkundige vereeniging en blijkens zijn aantekeningen 
heeft hij gewerkt in de systematiek der Cetacea of walvissen, welke in de 1ge eeuw 
nogal verwarrend was, aldus de heer Van Deinse. In de noten op bIz. 85 en 89 heb ik 
erop gewezen, dat Bottemannes kennis van het verschil tussen sommige soorten on
volledig was. - Tenslotte deelt Dr. van Deinse mede, dat Bottemanne in 1895 een 
Deense ridderorde, de Danebrog-orde heeft gekregen door bemiddeling van Deense 
vrienden ,~die met hem bij Dsland met de vuurpijlbomharpoen hadden geexperimen
teerd. Met een van deze vrienden zal ongetwijfeld de kort tevoren overleden O. C 
Hammer bedoeld zijn. 
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De heer Van Deinse heeft in het vermelde artikel in de N.R.C. bijzonder
heden meegedeeld over de zoon en kleinzoon van Bottemanne, die in de voet
stappen van de oudcommandeur zijn getreden en zich eveneens verdienstelijk 
hebben gemaakt voor de Nederlandse zeevisserij. De zoon, J. M. Botte
manne (1871-1937), was hoofdinspecteur der visserijen en daarna water
schout te Amsterdam. Hij hielp de heer Van Deinse met het meeste materiaal 
betreffende C. J. Bottemanne. De kleinzoon droeg dezelfde namen als de 
grootvader en leefde van 1900 tot 1960. Hij was onder andere hoofd van het 
Instituut voor de zeevisserij te Batavia, keerde in 1946 na een verblijf van 19 
jaar in Nederlands Oost-Indie terug in Nederland en werd hier inspecteur 
van de visserijen. Hij legde zijn ruime ervaringen van de visserij neer in een 
omvangrijk proefschrift, "Principles of fisheries development" geheten, waar
op hij in 1959 in de economische wetenschappen te Amsterdam promoveerde. 

De tekst van Bottemannes journalen 
De hierna volgende tekst van de twee journalen van commandeur C. J. 

Bottemanne is het afschrift van de oorspronkelijke verslagen, welke Dr. A. B. 
van Deinse heeft geleend van de heer J. M. Bottemanne in 1920. Waar deze 
oorspronkelijken zich nu bevinden is mij niet bekend en het was mij niet moge
lijk het afschrift te vergelijken met de oorspronkelijken. De twee verslagen zijn 
opgesteld door Bottemanne aan de hand van zijn aan boord van de "Noord
kaper" bijgehouden logboeken of beknopte scheepsjournalen en bestemd 
voor directeuren en aandeelhouders van de maatschappij "De Nederland
sche Walvischvaart N.V.". Hij beschikte over een levendige stijl en heeft zijn 
best gedaan om belangwekkende reisverslagen op te stellen, omdat hij zich 
bewust was van de eentonigheid van de opeenvolging van aantekeningen over 
mist, ijsgang en storm, welke elkaar op zijn reizen naar Usland geregeld af
wisselden. Enige onmiskenbare verschrijvingen in het afschrift van Dr. van 
Deinse heb ik gecorrigeerd. 

Vooral het eerste journaal is uitvoerig en voorzien van een uitgebreide na
beschouwing, welke blijkbaar door Bottemanne is voorgelezen op de alge
mene vergadering van aandeelhouders op 28 december 1870. Het tweede 
verslag is aanzienlijk korter, maar bevat eveneens boeiende bijzonderheden, 
zoals het monsteren van zeelieden op Shetland, het vangen van een bultrug
walvis, het zich toeeigenen van dode walvissen door andere vissers en Uslan
ders, het gebruik van de klauwduiker, de nadelen van het traankoken aan 
boord in plaats van aan de wal en het passeren van de beruchte Pentland 
Firth tussen Schotland en de Orkaden of Orkney-eilanden. Bottemanne 
geeft een leven1ige indruk van de gevaren van ijsgang, plotselinge storm en 
mist en het falen van het gewone magnetische kompas, welke de zeeman en 
visser bedreigen onder de sombere kust van Usland, en van de moeilijke door
vaart door de Pentland Firth, waar meestal een sterke getijdenstroom staat 
en onderzeese klippen het schip lek kunnen stoten. Schrijver dezes heeft in 
1949 met een Umuidense treiler dezelfde reis gemaakt naar de zuidkust van 
Usland en kan bevestigen, dat Bottemanne in zijn verslagen niet heeft over
dreven. 
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Hij wilde zijn verslagen niet te lang maken en heeft daarom bijzonderheden 
welke de belanghebbenden in zijn onderneming bekend waren of vermoede
lijk niet zouden interesseren, weggelaten. Gegevens over zijn schip de "Noord
kaper" ontbreken grotendeels, hoewel men van zijn verslagen anders zou 
verwachten. Hij deelt mee, dat het schip in 1869 en 1870 is gebouwd op de 
werf van W. B. Hornby Willington in Groot-Brittannie en in 1870 is aan
gekocht door "De Nederlandsche Walvischvaart N.V." te Rotterdam met 
als directeuren Hendrik Veder en H. van Vollenhoven. Het jaarboekje van 
H. S. Sweys, kapitein-expert van het internationale bureau "Veritas", dat 
als titel draagt "Neerlands vloot en reederijen" (Rotterdam 1871), vermeldt 
op bIz. 139 bijzonderheden van de "Noordkaper". Het was een ijzeren stoom
en zei1schip. De capaciteit van de stoommachine was 70 paardekracht, de 
inhoud was 80 last, dat is ongeveer 150 bruto registerton. Afgaande op de 
foto, welke Dr. van Deinse bezit van een verdwenen schilderij van het schip, 
opperen wij de volgende vermoedens aangaande de tuigage. Het voerde drie 
masten. De voormast kon een onderrazeil en een bovenrazeil, een fok en een 
grootzeil met gaffel en giek voeren. Op de afbeelding zijn het bovenrazeil, 
de fok en het grootzeil aan de voormast bijgezet. Het onderrazeil is op de 
onderste ra vastgebonden. Aan de middelste, dit is de grote mast, is ook een 
grootzeil gehesen. Misschien voerde deze mast soms ook andere zeilen, bij
voorbeeld een stagzeil of een gaffeltopzeil tussen de gaffel van het grootzeil en 
de masttop. De achterste ofbezaanmast voert op de afbeelding een driehoekig 
zeil met een giek, doch zonder gaffe! (op hedendaagse jachten heet dat een 
torenzeil). 

De twee sloepen op het achterdek zichtbaar, welke daarvanaf met kranen 
gestreken kunnen worden, zijn waarschijnlijk de zogenoemde bakboord- en 
stuurboordsloep. De sloep op het middeldek afgebeeld is vermoedelijk de zo
genoemde rniddensloep. Deze drie sloepen hebben waarschijnlijk geen mast 
en zeil gevoerd, zulks in tegenstelling tot de sloepen der Verenigdestaatse 
waivisschepen, omdat het weer bij Usland te stormachtig is. Over de sloepen 
vertelt Bottemanne iets meer dan over zijn schip. Elke sloep bevatte 7 man, 
narnelijk de harpoenschutter, die behalve de vuurpijlbomharpoen zo nodig 
ook handharpoenen binnen zijn bereik had, 5 roeiers en de sloepstuurder, 
die de sloep bestuurde met een lange stuurriem in plaats van een roer. De 
harpoenschutter stond aan het hoofd van het sloepsvolk. Over de stuurboord
sloep voerde de gezagvoerder, dit was Bottemanne, het bevel, over de bak
boordsloep de eerste stuurman. Van de derde of middelsloep blijkt niet of hij 
over stuurboord of bakboord werd gestreken. Hij stond onder bevel van de 
tweede stuurman. De sloepstuurder had de verantwoordelijke taak om de 
sloep behendig en snel te manoeuvreren overeenkomstig de aanwijzingen van 
de voorin de sloep staande harpoenschutter. 

Latere jaargangen van het bovengenoemde boekje van Sweys lichten ons 
in over de verdere lotgevallen van de "Noordkaper". Op 3 december 1872 is 
het schip te Rotterdam geveild en verkocht voor f 27.500. In 1874 was het de 
eigendom van de bekende Afrikaansche Handelsvereeniging met als direc
teuren H. Kerdijk en L. Pincoffs te Rotterdam. Gezagvoerder was in 1874, 
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'75 en '76 W. J. Jongbloed, in 1877 P. M. Pennings, in 1878 A. T. Bauditz en 
in 1879 W. van der Sprang van der Lee. In 1879 is de "Noordkaper" na een 
tamelijk korte levensloop gesloopt. 

Op de afbeelding van het schip ziet men aan de top van de grote mast een 
wimpel met het opschrift "Noordkaper" waaien. Van de voormast waait een 
witte wimpel met een zwarte bal en de cijfers 71. Dat betekent, dat de kapitein 
lid no. 71 is van het College "De Herkenning" van Schiermonnikoog. Dit 
was een van de Nederlandse verenigingen van koopvaardij-officieren. Aldus 
het naslagwerkje van Sweys, jaargang 1871, biz. 202. 

Bottemanne is evenals ve1e andere walvisvaarders karig met mededelingen 
over de soorten walvis welke hij jaagde en schoot. Hij spreekt in het alge
meen van vinwalvissen. Dat waren ongetwijfeld merendeels de blauwe en de 
gewone vinvis. Maar ook de bultrug, de seiwalvis en bij uitzondering de echte 
Noordkaper (Balaena glacialis) kwamen bij Usland voor. Bottemanne ver
meldt behalve de vinvissen aileen specifiek de "bogchelvisch" of "langarmvin
visch", dat is de bultrug, op biz. 112 hierachter. Hij versmaadde deze walvis 
wegens zijn matige traanopbrengst, de vele parasieten op zijn huid, welke het 
afsnijden van het spek bemoeilijken, en zijn vaak onstuimig verzet als hij 
aangeschoten is. Het was tegen Bottemannes wil, dat in 1871 twee Shetlandse 
harpoeniers elk een bultrug aanschoten. 

Bottemanne heeft ook te doen gehad met het vraagstuk van het lichten of 
bergen van gezonken walvissen. Zoals vermeld plegen de Balaenopteridae 
na hun dood te zinken en verscheidene vinvissen gingen voor Bottemanne 
verloren, doordat de harpoenlijn bij het vieren of bij het lichten van de vis 
brak of de harpoen eruit scheurde. In navolging van Roys trachtte hij dit 
vraagstuk op te lossen door gebruik van de klauwduiker, waarmede hij inge
nomen was. Het vraagstuk van het lichten en drijvende houden van dode 
Balaenopteridae is eerst in onze eeuw goed opgelost door gebruik van dik
kere en sterkere harpoenlijnen en van mechanisch ingepompte perslucht, 
waarmede de walvis wordt opgeblazen. 

Het ophieuwen van de gedode walvis werd indien mogelijk door het 
moederschip de "Noordkaper" verricht, omdat dit beschikte over een stoom
lier. Het blijkt niet of Bottemanne op zijn schip de door Roys uitgevonden 
kompensator gebruikte. Hij vermeldt dit apparaat nergens. 

Evenals Roys wenste Bottemanne na weinige seizoenen vangst bij Usland 
het traankoken aan boord van het moederschip af te schaffen en het aan wal 
te verrichten. Het jachtseizoen in de noordelijke zeeen was kort en tijdens het 
tijdrovende traankoken aan boord kon er niet gevist worden, zodat de kans 
op goede vangst aanzienlijk werd verkleind. De oude walvisvaarders kookten 
daarom het spek aan land: in Noord-Noorwegen, op Usland, Spitsbergen 
en Jan Mayen. Later, toen de Groenlandse walvis en de Noordkaper onder 
de kust van deze streken en eilanden schaars waren, borgen zij het spek in 
vaten en brachten het naar het moederland om het daar tot traan te koken. 
Alleen van de Fransen wordt verme1d dat zij aan boord kookten. De Verenig
destaters hadden een andere traditie: zij kookten het walvisspek aan boord, 
omdat zij lange reizen van een jaar of langer volbrachten, tijdens de reis het 
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spek in vaten zou bederven en in de tropische en subtropische zeeen welke 
zij doorkruisten, het vangstseizoen zich over het gehele jaar uitstrekte. Roys 
volgde de gewoonte van zjjn landgenoten om aan boord te koken, doch liet 
haar bij Usland spoedig varen. Het is ons niet bekend, of Bottemanne inder
daad is overgegaan tot traankoken op Usland in plaats van op zijn schip. 
AIleen zijn derde en laatste reis bood hem daarvoor de gelegenheid en van die 
reis is ons vrijwel niets bekend. 

Bottemannes operatiebasis, waar hij kolen, water en proviand placht in te 
nemen, was het plaatsje Seydisfjord in de gelijknamige inham aan de oost
kust van Usland. Het was ook Roys' basis geweest. Van daaruit kruiste Botte
manne langs de kust van U sland tussen kaap Langeness in het noorden en kaap 
Vesturhorn in het zuiden. Had hij een walvis gevangen, dan liep hij de naast
bijzijnde fjord binnen om daar beschut tegen zee, ijsschotsen en wind de buit 
te ontdoen van spek en baarden en het spek in het fornuis op dek tot traan te 
koken. Hij vermeldt in zijn journalen de volgende aardrijkskundige namen 
op Usland: Austurhorn (door B. geschreven als Ostrehorn); Bakkefjord; 
Berufjord; Borgarfjord; Finnefjord; Kollemulehoek; Langeness; Nordfjord 
(door B. geschreven als Norefjord); Reydarfjord (door B. soms geschreven 
als Rode fjord); Seydisfjord; Vestdalseyri, dit is een gehucht aan de Seydis
fjord; Vesturhorn (door B. geschreven als Westerhorn). 

Ik heb deze namen teruggevonden op de kaart en voeg hieraan op de bij
gaande schetskaart van Usland toe het plaatsje Djupivogur aan de Berufjord 
en Hafnarfjord bij Reykjavik, waar O. C. Harnmer operatiebases heeft gehad. 

Tenslotte betuig ik voor de ruime hulp welke ik heb ontvangen bij het schrij
yen van deze bijdrage, mijn grote dank aan Dr. A. B. van Deinset, Mej. Dr. 
A. Stolp, bibliothekaresse van de Economisch-Historische Bibliotheek te 
Amsterdam en de Direkteur en het personeel van het Scheepvaartkundig Mu
seum te Amsterdam en het Maritiem Museum "Prins Hendrik" te Rotterdam. 

C. DEJ. 

I 

VERSLAG 

van de walvisvangst in 1870, uitgebracht op 28 december 1870 door cornman
deur C. J. Bottemanne, uitgewerkt extract uit het logboek van het Neder
landse schroefstoomschip "Noordkaper". 

Op den 24sten April lag het schip zeilklaar, doch het werd tot den Sen Mei 
te Shields 1) opgehouden, daar het ruwe weder niet toeliet de kompassen te 
regelen 2); op den morgen van dien dag had dit echter plaats en ten 2 ure 30 

1) Shields moet zijn South Shields bij Newcastle aan de oostkust van Engeland. 
Hoogstwaarschijnlijk heeft de "Noordkaper" daar steenkolen ingenomen, evenals 
op de volgende reis in 1871 is gebeurd. Bottemanne heeft de reis van Rotterdam 
naar South Shields in het onderhavige vers!ag niet beschreven. 

2) Kompassen regelen aan boord van een schip is het periodieke onderzoek van 
de miswijzing of declinatie van de kompasnaald ten opzichte van het ware Noorden. 



Fig. 1. Bovenstaande afbeelding is verschenen in "De Natuur" jrg. 1884, biz. 298 en 
stelt een harpoenier met een vuurpijlbomharpoen omstreeks 1880 voor. 

Fig. 2. Stoomschip "De Noordkaper", Kapitein C. J. Bottemanne. 
Foto van Dr. A. B. van Deinse t, genomen van een onbekend schilderij. 



Fig. 3. Fotografisch portret van C. J. Bottemanne, commandeur ter walvisvaart bij 
Usland, 1870-1872. Foto afkomstig van Dr. A. B. van Deinse t. 
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namiddag werd de reis naar Usland aanvaard. Hadden bijna de geheele reis 
harde wind met hooge zee van voren, zoodat de langscheepszeilen zelden en 
de razeilen in het geheel geen dienst konden doen en veel water op het dek 
kregen. Na de Shetlands Eilanden gepasseerd te zijn, was het meest dik van 
mist, voornamelijk onder de kust van Hsland komende, zoodat er maar half 
spoed gestoomd kon worden en ten laatste, toen het slechte water 1) en het 
lood 2) ons voor de nabijheid van het land waarschuwden, verpligt waren 
met gebankte vuren 3) bij te draijen 4); dit was voormiddags van den lOden 
Mei; ten 4t ure namiddag klaarde het zooveel op dat de positie verkend werd, 
zijnde juist voor Rode of Reidarfiord, 5 geographische mijlen 6) bezuiden de 
plaats onzer besternming; zetten dadelijk koers onder stoom daarvoor, doch 
kort daarna weder dik van mist wordende en digt onder de Hslandsche kust 
de kompassen niet kunnende vertrouwen 6), daar de afwijking onder de kust 
zeer afwisse1end is, zoo waren we genoodzaakt, toen de afstand gemaakt was, 
weer bij te draaijen tot het opklaarde. 

Den volgenden morgen ten 4 ure 30 kwamen de toppen der bergen boven 
de mist uit te voorschijn, waardoor onze bestemming Seidisfiord verkend 
kon worden, zetten de koers daarop en ankerden ten 10 ure in den morgen 
van den lIen Mei in die baai bij Westdalseyri. De reis van Shields tot de kust 
van Usland was dus onder deze ongunstige omstandigheden nog in 41 dag 
afgelegd. De afstand is omstreeks 200 geographische mijlen, zoodat het ge
laden schip in den wind en in de zee dagelijks gemiddeld 40 geographische 
mijlen gemaakt had. 

Bij het inloopen van Seidisfiord werd het eerste paar walvisschen gezien; 
daar dit echter op neutrale grond 7) en het schip te zeer beladen was om den 
visch te kunnen behandelen, zoo (het) gelukte er een te vangen, konden zij 
niet vervolgd worden. Stormweer, sneeuw en mist beletten het weder uit
loopen tot den 17en 's morgens vroeg ; dien tijd was ten nutte gemaakt door 
een gedeelte der provisie, fust etc. aan land te brengen, ten einde ruimte tot 
berging van het spek te verkrijgen. Ten half twaalf ure voormiddags werden 
er walvisschen gezien en er jagt op gemaakt, doch ten 2 ure waren wij genood
zaakt onverrigter zake weer aan boord te gaan, daar de visch ineens spoor
loos verdwenen was. 

Stoomden daarna verder om de Zuidwest, waar wij bij Ostrehorn het kolen-
schip "de Grietje" Kapitein Lukkien praaiden; 's avonds noodzaakten storm 

1) Slecht water is effen zee. 
2) Het lood is het dieplood, gebruikt om het water te peilen. 
3) Gebankte vuren zijn de met kolen gestookte vuren onder de stoomketels van 

een schip, welke vuren met as zijn afgedekt en aldus getemperd om brandstof te 
besparen zonder dat het vuur uitgaat. 

') Bijdraaien is hier de voorsteven van het schip tegen de windrichting in leggen 
om het schip zoveel mogelijk stil te leggen zonder het te verankeren. 

6) Een geografische mijl of Duitse mijl is 7407,5 meter lang. 
S) De miswijzing der kompassen is bij Usland zeer veranderlijk en aanzienlijk. 

De oorzaak is vermoedelijk de nabijheid van de magnetische Noordpool. 
7) Het eerste van de twee bezwaren tegen achtervolging van de walvissen is niet 

duidelijk, tenzij men aanneemt, dat Bottemanne aileen buiten de territoriale wateren 
van Usland walvis mocht vangen. 

ECON.-HIST. JAARBOEK xxx 7 
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en dikke mist om bij te draaijen. Het weder bleef zoo afwisselend tot den 
20ste, het was toen wat helderder, doch de zee liet toch niet toe om de sloepen 
te strijken, zoodat Berufiord aangedaan werd om de watervaten op te vullen 
~n het steeds hard uit het oosten blijvende waaijen en het meestal dik van mist 
zijnde, lag het schip daar tot den 23sten (Mei). 

Toen werd er vernomen, dat er veel ijs benoorden het eiland was en daar 
de mist soms wat opligtte, werd er besloten om te trachten Seidisfiord te be
reiken om voor een paar maanden meer provisie aan boord te nemen om in
geval het ijs eenigen tijd de baaijen sloot, daar niet om verlegen te zijn. 

In den morgen van den 24sten werd Seidisfiord bereikt zonder eenig ijs 
gezien te hebben en nadat alles aan boord genomen was, werd den 25sten 
's morgens de baai weder verlaten; voor den mond yond men echter een on
doordringbaar ijsveld, zoodat het schip ingesloten was. Dit werd nu op een 
veilige plaats te anker gebragt, waar dan ook slechts een dag eenigzints last 
van ingekomen ijs ondervonden doch met stokken en boomen vrij van het 
schip gehouden werd. Het vroeger vermelde kolenschip was's nachts in het 
ijs geloopen en kwam met het ijs de baai indrijven, had gelukkig een loods aan 
boord, zoodat zij na een enkelen stoot doorgestaan te hebben in een klein 
bogtje achter een uitstekende punt ten anker kwam met de kentering van het 
getij. Zij hield het daar tot den 28sten Mei. Het ijs was toen meer open gewor
den, zoodat een sloep naar beneden ging om den toestand van het ijs voor 
de baai op te nemen en haar meteen bij terugkomst naar Vestdalseyri loodste, 
alwaar de kolen geland moesten worden. Met den vloed kwam er weinig ijs 
den baai indrijven, zoodat er langszijde van de Grietje gestoomd, kolen aan 
boord genomen en de baai verlaten werd. 

Buiten komende was het weer zeer ongestadig en mistdrijven 1), zoodat 
het schip tot den 29sten 's morgens voor de baai op en neder gehouden werd; 
toen echter dik van mist zijnde, werd het schip bijgelegd onder klein zeilS). 

Op den middag werd Kollemule hoek voor een oogenblik gezien en was 
het verder stijve en ongestadige koelte met zeer dikke mist tot den 7en Junij, 
toen werd het helder doch het woei hard en er was een hooge zee, zoodat toen 
ten 2 ure narniddags twee walvisschen gezien werden, de stoepen met geen 
mogelijkheid gestreken konden worden; ten 9 ure werden er weder een paar 
gezien en na rniddernacht nam de koelte af. 

Ten 4 ure 's morgens van den 8sten Junij werden er weder visschen gezien 
en met het schip gevolgd, doch uit het gezigt verloren; daarna werd er een in 
Rodefiord 3) gezien, die er met het schip uitgedreven werd, waarna de sloepen te 
water gingen, daar de buiten liggende eilanden opper van zee geven 4); buiten 
de eilanden komende moesten de sloepen geheschen worden om de hooge 

1) Mistdrijven is een mij onbekende schrijfwijze voor mistig. 
2) Bijgelegd onder klein zeil, d.w.z. met de voorsteven tegen de windrichting in 

liggende en met slechts een zeil aan de bezaanmast (de achterste scheepsmast) op 
met het doel het schip in deze positie te houden. Vergelijk ook noot 4 biz. 97. 

8) Rodefjord is de Reydarfjord. 
') Opper van zee geven, d.w.z. beschermen tegen de wind, de golven en het ijs, 

welke uit volle zee komen. Het voomaarnste van deze eilanden welke opper gaven is 
Seley. 

I 

I 
I 
I 

I 

I 
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zee, zware valwinden en een opkomende sneeuwstorm, gedurende welke 
Seidisfiord ten 5 ure van de ge Junij bereikt werd. 

Storm, sneeuw en mist, ook hagel hield het schip daar tot den 15en (Juni). 
In den voormiddag van dien dag klaarde het op, zoodat de ankerplaats weder 
verIaten werd; doch nauwelijks buiten zijnde was het weder dik van mist en 
in den morgenstond van den 16en (Juni) begon het weder op te briesen 1) met 
hooge zee en afwisselend dik van mist en dik van regen. 

Onder zulk weder werd er op den voormiddag-wacht 2) van den 17en een 
om de Noord trekkende walvisch en's avonds toen er een storm uit het 
Oosten woei, werden er weder een paar gezien; dit hield aan tot's morgens 
van den 1gen (Juni) toen het op den voormiddag plotseling stil werd, zoodat 
toen er weder walvisschen gezien werden er geen mogelijkheid bestond om de 
sloepen neer te vieren, daar het schip door de woedende zee als een bezetene 
rondsprong. Langzamerhand kwam er weder ligte oostelijke koelte, doch de 
mist liet zich ook niet wachten, gevarieerd met regen. De zee wilde echter maar 
niet gaan liggen; er bleef steeds een hooge deining loopen; tegen den avond 
van den 26en (Juni) waren er een paar walvisschen bij het schip, de sloepen 
werden gestreken, doch tevergeefs; ten 10 ure moesten zij weder geheschen 
worden, dat gelukkig zonder groote averij te maken afliep. 

Tegen middernacht van 21 op 22 Junij werden weder een paar walvisschen 
gezien, doch er was geen kans om de sioepen neer te krijgen zonder ze aan 
spaanders te maken, want hoewel nog vrij stil zijnde, was de zee sterk toege
nomen en's avonds van den 22en (Juni) woei het alweer hard. 

Ten 3.30 ure 's morgens van den 23en (Juni) werd Seidisfiord weer inge
loopen om kolen in te nemen, dat voor de harde koelte niet voor 's avonds 
van den 24en afgeloopen was. 

Den 25en (Juni) was het stil en mistig, zoo ook den morgen van den 26en; 
in den voormiddag werd het helderder en de fiord weer verlaten. Nauwelijks 
buiten gekomen werden twee walvisschen gezien, waar dadelijk jagt op ge
maakt werd, zonder ze binnen schot te kunnen krijgen; 's namiddags waren 
er verscheidene. De eerste stuurman deed 2 schoten en de tweede (stuurman) 
een, doch zonder te raken; ten 1 ure van den 27sten kwamen de sloepen weder 
aan boord om de dikke mist die tot's avonds aanhield. Zeer spoedig na het 
opklaren werd er weer visch gezien, doch deze was te wild om er de sloepen 
voor te strijken; ten 8 ure was er een, die nogal bedaard was, beproefde het 
daarmede, doch ten 9 uur 30 moesten de sioepen weder geheschen worden. 

1) Opbriesen is het aanwakkeren van de wind tot een bries. 
2) De voormiddagwacht is een van de perioden waarin het etmaal aan boord is 

verdeeld voor het dienst doen van de bemanning. De indeling van de wachten is als 
voIgt: 
12 uur 's nachts tot 4 uur 's morgens: hondenwacht 
4 uur tot 8 uur 's morgens: dagwacht 
8 uur tot 12 uur 's morgens: voormiddagwacht 
12 uur tot 4 uur 's middags: achtermiddagwacht 
4 uur tot 8 uur 's avonds: platvoetwacht 
8 uur tot 12 uur 's avonds: eerste wacht 
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De middernacht was dik van mist en op de dagwacht 1) van den 28sten 
(Juni) werden er weder eenige wilde walvisschen gezien; voormiddag weer 
dik van mist. Ten 1 ure namiddags klaarde de mist af en werden een menigte 
walvisschen gezien en hoewel er een lastige zee was, gingen de sloepen dade
lijk te water. De jagt duurde tot den volgenden morgen half een, toen de 
harde koelte het noodzakelijk maakte de sloepen te hijschen. Er waren uit 
de stuurboord's sloep 4 schoten gedaan: 2 door den derden stuurman en 
2 door den gezagvoerder 2), waarvan een het schouderblad trof, en door den 
tweeden stuurman ook twee schoten gedaan, doch alle zonder goed gevolg; 
de hooge deining maakte het pointen 3) zeer lastig. 

Nauwelijks aan boord zijnde, was de mist ook weder daar met stormachtig 
weer en hoewel des morgens van den 30 Junij de mist wegtrok en er walvis
schen gezien werden, belette de hooge zee de sloepen te strijken. In den na
middag was het nog evenzoo, ook des avonds, doch toen was het schip onder 
de lij van LangenFs 4), (een ver in zee stekend stuk lands) en steeds zeer veel 
visch ziende werden de sloepen gestreken, die ten 9 ure weer naar boord 
terugkeeren moe~ten om de dikke mist; de sloepen bleven op brandwacht 
liggen 6), om zoodra de mist maar eenigzints optrok er weder op uit te gaan, 
daar er steeds zeer veel visch gehoord werd. 

Ten 5 ure 's morgens den l(sten) Julij klaarde de mist op en ging het er 
weder op los; de visch was echter niet gemakkelijk te genaken en werd ten 
8 ure schaars; ten 9 ure kwam de school terug, de tweede stuurman kreeg een 
kans en doodde den visch in weinige minuten; het dier zonk in 65 vadem wa
ter, doch was spoedig opgehieuwd 6) en we dreven er op den middag mede in 
Finnefiord, waar het afmaken .. ) den volgenden morgen afgeloopen was. Dit 
had te lang geduurd, doch met een equipage, die geheel gedresseerd moest 
worden en daarbij een lastige visch, zoo was daar niet veel van te zeggen, te 
meer daar er niets mede verzuimd werd, want nauwelijks was de visch gedood 
of het werd weder mistig, zelfs zoo dat eer Finnefiord bereikt was, een afstand 
van een paar mijlen, alles in dikken nevel gehuld werd; dit bleef zoo tot's 
avonds van den 2en (Juli). Toen klaarde het weder op, stoomden naar Lange
nes, doch geen visch te zien en weer dik van mist. 

5 uur 's morgens van den derden Julij werd de mist dunner en zagen visch, 
de sloepen werden gestreken, doch tevergeefs, zij konden er niet bij komen. 

Den vorigen dag was beproefd geworden het verkregen spek in het daar
voor ingerigte fornuis, dat op het dek achter het voorluik geplaatst is en waar 
twee ijzeren potten ingemetseld zijn, die ieder van omstreeks 1000 liter inhoud 
zijn, uit te kooken, doch hadden dit moeten staken, daar het spek nog te 

1) Zie noot 2 op bIz. 99. 
I) Dit is Bottemanne, die zichzelf in zijn scheepsjournalen nooit bij name noemt. 
3) Pointen is lnikken. 
4) De lij is de lijzijde, luwte of windstille zijde van het schiereiland dat eindigt met 

kaap Langeness. 
5) De sloepen liggen op brandwacht als zij volledig bemand naast of achter het 

schip in zee liggen en aan het schip vastgemaakt zijn. 
8) Ophieuwen is ophijsen. 
7) Afmaken is het ontdoen van de walvis van spek en baarden. 
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versch was; dit werd verondersteld omdat, zoodra de traan tot kookhitte 
kwam, de potten overkookten. Gedurende dezen dag was het zeer mistig en 
buijig, zoo ook des nachts en de koelte steeds aanwakkerende, werd er beslo
ten Borgarfiord in te loopen en daar het spek uit te kooken. De gekoesterde 
verwachting om, nu het spek een paar dagen ouder was, minder last met het 
uitkooken te hebben, werd teleurgesteld. 

Des morgens van den 4en Julij werd er in bovengenoemde fiord omstreeks 
acht uren geankerd en werd met het uitkooken begonnen, doch moest d s 
avonds om stormweer met stortregen gestaakt worden, dat ook den 5en 
(Julij) aanhield. 

Den 6, 7 en 8sten (Juli) was het mistig met Iangzamerhand afnemende 
koelte; gedurende deze dagen was het kooken dag en nacht doorgezet en 
de balein 1) schoon gemaakt, zoodat dit in den morgen van Iaatstgemelden 
dag afgeloopen was en des voormiddags het eindelijk weder heider weer 
wordende, werd de baai verla ten en Zuidwaarts gestoomd. Daar in deze 
rigting geen visch ontwaard werd, werd ze om de Noord gezogt en ten 8 uur 
30 namiddags gevonden, waarop de sloepen neergevierd werden en tot 2 uur 
's morgens van den gen gejaagd werd, doch zonder resultaat. WeI deed de 
stuurboordssioep twee schoten, doch beide vuurpijIen sprongen, zoodat het 
even zoo goed was, ais of er niet geschoten was. De andere sloepen, hoewel 
sneller dan de stuurboordssloep, konden niet bij de visch komen, terwiji 
de bakboordssloep zelfs vergat te schieten als er gelegenheid toe was. Kort 
nadat de sloepen aan boord waren, was het weder mistig met motregen, doch 
niet zeer dik zijnde werd er Noordwaarts gestoomd en het schip 's avonds ten 
6 ure onder Langenes bijgeIegd, daar er geen visch in het gezigt was. 

In den vroegen morgen van den toen (Juli) was alles weder in een dikke 
mist gehuld; den llen scheurde de uiterste punt van kaap Langenes des 
avonds ten 8 ure even door de mist, waardoor de positie verkend werd; de 
voorraad van kolen in de bunkers sterk verminderd zijnde en het voorruim 
noodig verstuwd moetende, werd er besioten te trachten Seidisfiord te berei
ken, dat, hoewel steeds zeer dik van mist blijvende, door de verkenning der 
positie aan gemeide kaap en de gedurende het seizoen gemaakte observatien 
omtrent de Iokale afwijking der kompassen, ten 6 uur 30 van den 12en (Juli) 
gelukte. 

Den l3en (Juli) was het nog even mistig en den 14en was het mooi weer, 
doch met verstuwen van het voorruim, kolen halen en het repareeren der 
bakboordboot, die aan de zandstrook 2) zwaar Iek was geworden, was men 
niet gereed; den volgenden dag den 15en (JuIi) was het mistig tot's namiddags 
en's avonds alles gereed zijnde, verliet het schip de baai en stoomde Noord
waarts. Er was een hooge moeilijke deining in het water, doch er was tamelijk 
goed gezigt tot den 16en (JuIi) 's avonds, toen er weder een tastbare mist, 

1) Balein zijn de baarden van de baardwalvissen, hoomen platen geplant in de 
bovenkaak van het dier. 

2) De zandstrook, correcter de zaadstrook of het zaadhout geheten, is het zware 
langsscheepse verbanddeel van de sloep, bestaande uit stukken hout van verschillen
de lengte, waarop de kiel is bevestigd. 
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vergezeid van stijve ongestadige koeIte, was, dat aanhieId, wat de mist be
treft, tot's nachts van den I7en en hoewel niet geheel helder was den horizon 
toch vrij wat verder verwijderd; wind en zee waren echter slimmer geworden, 
zoodat toen er 's morgens van den 18en (Jull) weder eenige walvisschen in de 
nabijheid waren, zij gemakkelijk bewonderd konden worden, doch van jagt 
geen sprake kon zijn. Namiddags was het weder dik van mist en regen, dat 
aanhieid tot's middags van den 1gen (Juli). 

Hoewel de Iucht nu nog donker en betrokken was met regen, zoo nam de 
koelte echter aftot nagenoeg stil; de deining liep echter hoog. 's Avonds ten 
8 ure werd er visch gezien en de sloepen werden gestreken, de middelboot 
kreeg een kans, schoot en rniste; ten 10 uur 30 was de visch verdwenen, dus 
keerden de sloepen weder naar het schip terug. Na rniddernacht was het weder 
stormweer geworden, zoodat toen er in den morgen van den 20en (Juli) twee 
en op de voormiddagwacht verscheidene walvisschen gezien werden er geen 
kans bestond om de sloepen te strijken. Daar er met dit weer toch niets uitge
voerd kon worden, werd besloten de kolen en drinkwatervoorraad aan te 
vul1en, liepen daarom namiddags naar Seidisfiord, namen beiden aan boord 
en op den rniddag van den 2Ien (Juli) was het schip weder buiten de baai. De 
koelte was toen afnemende, doch het werd weder dik van mist, dat aanhield 
tot den 24en (Jull) en hoewel er den 22en des namiddags een paar visschen 
bij een oogenblik ligten van de mist gezien werden, was er te veel wind en zee 
om de sioepen te strijken 1). 

Op den middag van den 24en (Jull) was het nog weI wat mistig, doch wind 
en zee waren vrij wat gaan Jiggen, zoodat, daar er een paar walvisschen gezien 
werden, de sloepen te water gingen. De bakboordsloep deed een schot, doch 
ook deze vuurpijl sprong. In den narniddag waren er vier walvisschen, die 
echter tamelijk wild waren, de jagt werd echter voortgezet tot's avonds 11 ure, 
doch daar de visch toen in de mist verdween, werden de sloepen geheschen. 

In den morgen van den 25en (Juli) werden er weder twee visschen gezien, 
die met het schip gevoIgd werden, daar zij te veel voortgang maakten; op den 
middag waren er vier en het was toen wat bedaarder, zoodat de sloepen ge
streken werden; evenwel was er een lastige deining, die de kans van treffen 
zeer onzeker maakte. De stuurboordsloep deed een schot, doch miste; ten 
6 ure dik van mist, waarom de sloepen geheschen werden, doch ten 10 ure 
weder opklarende, werden zij andermaal neergevierd ; ten 1 uur 30 's morgens 
van den 26en (Jull) werden zij, zonder een schot te hebben kunnen doen, we
der geheschen. Ten 6 ure ging het er weder op los, de visch was echter wild 
en schuw, de stuurboordsloep deed een schot en miste. In den namiddag 
schoot de bakboordsloep mis en de stuurboordsloep trof, doch deze er onder 
loopende, moest de lijn kappen; hierbij werd de harpoen en 30 vadem 2) lijn 
verloren; 's avonds deed de middelboot een schot, doch rniste, de stuurboord
sioep schoot ook en trof, doch de harpoen vloog, na de zijde van den visch 

1) Sloepen strijken is sloepen van de kranen of davits neervieren om ze te water 
te laten. 

2) Ben Rijn1andse vadem of va am is 1,88 meter lang, een Amsterdamse vadem is 
1,698 meter lang. 
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opgescheurd te hebben, in de lucht en ontplofte daar; ten 11 uur 30 werden 
de sloepen geheschen en was het dik van mist tot den 27en (Juli) ten 8 ure 
's morgens. De sloepen werden toen weder gestreken, de middelsloep schoot 
mis en de visch schaarsch wordende en wild, zoo werden de sloepen te half 
twaalf weder geheschen. Ten I ure 30 namiddag was de visch weer in menigte 
terug gekomen, waarom de sloepen ook weder neergevierd werden; de stuur
boordsloep liep te digt op een visch en schoot er over, doch daar het een 
kleine visch was, werd bij de volgende rijzing de handharpoen er stevig in ge
worpen, maar door misverstand werd de lijn gekapt, waardoor de harpoen met 
25 vaam lijn verloren gingen. 

's Avonds had de bakboordsloep nog een schot zonder te treffen ; heschen 
ten 10 uur 30 de sloepen; des nachts was het dik van regen. 's Morgens vroeg 
van den 28en (JuIi) klaarde het weder op; er was toen niet veel visch en de 
sloepen gingen te water; de stuurboordsloep kreeg in den voormiddag een 
kans, doch schoot mis en de visch verdween spoorioos, zoodat ten 1 ure na
middags de sioepen geheschen werden. De koelte wakkerde aan met alle ken
tekenen van valwinden, daar de thermometer snel rees 1), waarom besloten 
werd naar Seidisfiord te gaan om kolen in te nemen, waar 's avonds ten 7 ure 
geankerd werd. 

Vrijdag 29 en Zaterdag 30 (Juli) gingen daarmede voorbij, terwijl meteen 
de stuurboordsloep, die lek geworden was, voorzien 2) werd; deze beide da
gen was het veranderIijk weer. 

Ten 9 ure 's avonds van laatstgenoemden dag liep het schip weer uit en was 
het weder afwisselend buiig en mistig zonder visch te zien tot's morgens van 
den len Augustus, toen er weder een gezien werd; de sloepen werden gestre
ken, doch konden er niet bij komen en hij werd ten 10 ure uit het gezigt ver
loren, zoodat de sloepen geheschen werden. Tegen den avond was het dik 
van mist, dat aanhield tot den middag van 2 Augustus ; in den namiddag 
werd het land verkend en op de platvoetwacht 3) was het weer dik van mist; 
daar er goede verkenning was, werd er voor Borgarfiord gestuurd 4), waar 
ten 2 ure 30 's morgens geankerd werd en de watervaten werden opgevuld. 
's Namiddags werd het dik en's nachts woei het weder stijf; verder bleef het 
weer zeer ongestadig, afwisselend, rnistig, stijve koelte en valwinden, dat tot 
den 5en (Augustus) 's morgens aanhield. 

Het weder was toen wat beter, zoodat het anker geIigt en om de Noord ge
stoomd werd; op de voormiddagwacht wakkerde de koelte opnieuw aan en 
was er een hooge, moeilijke zee, waarom ten 11 ure 30 in Bakkafiord geankerd 
werd, waar het schip tot den 8en (Augustus) met stormweer en hooge zee lag. 

1) Valwinden komen van het koude hoogland van I1sland en vallen neer in de 
fjorden aan de rand van dat hoogland. Zij ontstaan doordat de lucht bij het water
oppervlak in de fjorden verwarmd wordt door warmer zeewater; vandaar de stijging 
van de thermometer welke Bottemanne opmerkt. De verwarmde lucht boven het 
water gaat opstijgen. Om het plaatselijk ontstane luchtdrukminimum aan te vullen 
wordt lucht uit het luchtdrukmaximum op het koude hoogland aangetrokken . 

• ) Voorzien betekent hier repareren. 
3) Zie noot 2 op biz. 99. 
') Voor Borgarfjord gestuurd wi! zeggen: naar de Borgarfjord gekoerst. 
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Zee en wind afnemende, zoo werd Bakkafiord ten 4 ure 's morgens verlaten 
en liep men verder Noordwaarts; doch ten 10 ure was het weder dik van mist 
met stijve koelte en hooge zee, waarom naar Seidisfiord gestoomd werd om 
kolen, provisie en water; ankerden daar 's avonds ten 10 ure; afwisselend 
bleef het dik en buiig met stijve, soms ongestadige koelte en hooge zee; de 
benodigde zaken werden aan boord genomen en ten 11 ure voormiddags van 
den 12en (Augustus) liep het schip weer in zee, waar het weder dik van mist 
was en hoewel de walvisschen steeds gehoord werden, kon men ze niet zien 
door de mist. 

Dit bleef zoo tot den morgen van den 14en (Augustus) van tijd tot tijd de 
walvisschen hoorende blazen; bij het opklaren werden twee walvisschen ge
zien en de sloepen gingen op de jagt, doch ten 10 ure waren ze in de mist 
verdwenen, zonder een schot te hebben kunnen doen. 

Nu bleefhet meest mistig of heijig en dik van regen (Schotlandsche mist 1), 
even weI door gedurig optrekken verkenning kunnende houden, zoodat er 
rond gekruist kon worden tot den 18en Augustus. Gedurende deze dagen was 
het schip om de Zuid gewerkt en hoewel de lucht donker en betrokken was, 
kon men op goeden afstand zien. Ten 11 ure voormiddag werd er een visch 
bespeurd, die, omdat hij te wild was, met het schip gevolgd werd ; in de na
middag zag men er meer en tegen den avond wat bedaarder wordende werden 
de sloepen ten 6 ure 30 gestreken; de stuurboordsloep kreeg, hoewel wat laat, 
een kans, schoot, doch de visch was reeds gedoken voor het schot er was; het 
werd nu mistig en donker, zoodat de sloepen naar boord terug keerden, te 
meer daar men geen visch meer zag ; onder het naar boord roeijen hoorde men 
weder visch, roeide op het geluid af, kwam bij de visch en de stuurboordsloep 
doodde er een oogenblikkelijk; de visch zonk en het yolk niet oogenblikkelijk 
het kommando van de lijn in te halen gehoorzamende, daar zij bevreesd waren, 
dat de visch niet dood was, was hij reeds te diep gezonken om hem te kunnen 
tegenhouden, zoodat hij neergevierd moest worden: onder het neervieren brak 
de lijn en de visch lag in 62 vadem water, tusschen Oostre- en Vestre
horn. 

Ret was nu nacht en dik van mist, waarom de sloepen geheschen en het 
schip bijgelegd werd, hoewel men zich midden in een groote school visch 
beyond, want den geheelen nacht was er een onophoudelijk geblaas rond het 
schip, soms zoo sterk, dat men er van uit den slaap opschrikte; na 5 uur 
's morgens van den 1gen (Augustus) hoorde men ze niet meer, zoodat toen 
het in den morgenstond opklaarde, er geen visch meer te zien was. Op den 
voormiddag werden er weder twee gezien, doch deze liepen zooveel vaart, 
dat ze, onder vol spoed stoomende,juist in het gezigt gehouden konden worden; 
in den namiddag waren ze wat kalmer, waarom de sloepen het beproefden er 
bij te komen, doch vruchteloos. Vervolgens had men weder stijve koelte, hooge 
zee, dikvan mist, soms ieder afzonderlijk, soms gecombineerd, soms opklarend 
en korten tijd stil tot den middag van den 22en Augustus, toen er weder 

') Schotlandsche mist is waarschijnlijk een bijzonder dikke, zware mist zoals vaak 
onder de kust van Schotland voorkomt. 
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zwaar stormweer kwam, dat tot's nachts van 23 op 24 (Augustus) aanhield. 
Op den middag van 24 (Augustus) werd Berufiord even aangedaan om 

drinkwater. 's Nachts woei het weder stijf met hooge moeilijke zee en stort
regen er bij, doch 's morgens van den 26 (Augustus) werd het weder beter en 
zagen omstreeks den middag drie walvisschen; de sloepen gingen te water 
en vervolgden de visch tot 5 uur namiddag, zonder er een in 't schot te kunnen 
krijgen. De sloepen werden geheschen en de visch met het schip gevolgd om 
de Oost; zij werden echter spoedig uit het gezigt verloren en we ankerden 
's morgens ten 7 ure van den 27sten (Augustus) in Seidisfiord, waar gedurende 
dien dag kolen en water aan boord genomen werden. 

Zondag 28 Augustus bleef men daar liggen en Maandagmorgen 9 uur van 
29 Augustus ging het er weder uit, doch daar het weder buiten niet van het 
mooiste was, kwam het schip 's avonds ten 10 ure aldaar weder ten anker en 
(wij) vulden het onderruim met kolen. 

Op 1 September scheen het weer wat beter te zijn, doch von den het, buiten 
komende, zoo slecht dat Norefiord ingeloopen en daar geankerd werd. Bier 
lag het schip tot den lOen (September) met vliegend stormweer, vorst en 
sneeuwjacht; dien dag de wind wat bedarende zoo werd besloten naar Seidis
fiord terug te keeren, daar er toen nog ook goed gezigt was. Onder zeer on
gunstig weder werden de resterende kolen en provisie aan boord genomen en 
den 14en (September) ten 7 ure's morgens ging het weder zeewaarts, waar har
de koelte, hooge zee, doch geen visch gevonden werd. Bet weer verergerende, 
werd 's avonds in Bakkefiord geankerd, waar des morgens nog drie visschen 
gezien waren. Daar lag men met zwaar stormweder tot den 1gen (September). 
Toen nog wei stijf waaijende was het overigens goed weder, waarvan gepro
fiteerd werd om Seidisfiord te bereiken, alwaar 's avonds ten 11 ure geankerd 
en den volgenden dag een klein partijtje kolen, die den vorigen keer niet gebor
gen konden worden, aan boord genomen werd. 

Den 21en (September) was het weder vliegend stormweer. Daar er nu 
vooreerst niet vee! beterschap in het weer te verwachten en het seizoen te ver 
verloopen was om nog eenige hoop te kunnen voeden de ongunstige vangst 
zooveel te zullen verbeteren, dat het de onkosten van een langer verblijf kon 
goedmaken, werd het besluit genomen het schip voor de thuisreis gereed te 
maken en na eerst den Zuidelijken vischgrond bezocht te hebben, visschende 
op de Noordzee aan te houden. 

Den 22en (September) stil wordende, werd er een anker opgenomen en 
alles in orde gebragt; den 23en 's morgens ten 6 ure werd Seidisfiord vaarwel 
gezegd, sturende om de Zuid. Dien dag was het afwisselend dik van mist, 
konden echter verkenning houden tot's avonds en verkenden Ostrehorn ten 
8 ure. Na dien tijd bleef het dik en het schip werd bijgelegd; den 24en (Sep
tember) 's middags was het stormweer er bij geworden; het lood gaf te1kens 
minder water, waarom Zuidwaarts gestoomd en geene verbetering in het 
weder ziende, de thuisreis aanvaard werd. 

Bet bleef zwaar stormweer van 't Zuidwesten met dikke mist tot den morgen 
van Dinsdag den 27en September en of schoon de lucht nog zeer heijig was, 
werd ten 5 ure namiddags het Noordelijk gedeelte van Shetland verkend. Op 
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den middag van 28 September had men een goede peiling van Fitfulhead 1), 

waardoor de positie van het schip nauwkeurig bepaald en door eenige gedane 
observatien, daar het goed weder was, den stand van den chronometer 2) 
tevens onderzocht kon worden. In den namiddag werd het echter zoo heijig, 
dat de branding tegen Faireiland 3) ten 4 ure gezien werd, doch het onmoge
lijk was iets van het eiland te verkennen. Verder was het dik van mist met Zuid 
Zuid Westen winden, zoodat in de Noordzee meestal slechts half spoed ge
loopen werd nu het gevaar van aanzeiling (toenam). 

's Middags van den 30en September werd het helder en zag men des mid
demachts het vuur van Flamborough head 4). Ten 4 ure namiddag van den 
len October werd het vuurschip van de Owers 5) gezien en den volgenden na
middag ten 4t ure, na des nachts eerst nog harde koelte met een drommelsch 
Iastige zee gehad te hebben,die oorzaak was, dat er twee streken uit de koers 
gestuurd moest worden om vooruit te kunnen komen, was men te Hellevoet 
door de sluis. Ten 6t ure lag het schip voor de Nieuwesluis, waar het niet voor 
den 3en (October) ten 7 ure 's morgens doorgeschut werd 6), en ten 10 ure te 
Rotterdam aankwam, waar het dadelijk in de Leuvehaven gehaald 's middags 
aan de kaai vastgelegd en de equipage bedankt werd. 

De duur der geheele reis was dus 150 dagen, die in 900 wachten verdeeld 
waren; hiervan zijn lOT! goed weer geweest, waarvan de sloepen 52 te water 
waren en 26 schoten gedaan zijn, waarvan de verdeeling was als voIgt : 

gemist getrofi'en gesprongen totaal 
gezagvoerder 5 5 2 12 
Iste stuurman 4 0 1 5 
2e stuurman 6 1 0 7 
3e stuurman 2 0 0 2 

17 6 3 26 

De 55 wachten, dat het nog goed weer was en de sloepen niet te water wa
ren, was er of geen visch in het gezigt, het was nacht of het schip was op reis 
van of naar het kolenstation. 

(was getekend) C. J. Bottemanne 

1) Fitfulhead ligt op het zuidelijk deel van het hoofdeiland van de Shetlandgroep. 
2) De chronometer is een zeer nauwkeurige, door een veer aangedreven tijdmeter, 

waarop de gemiddelde tijd (Greenwich mean time) kan worden afgelezen. Dit in
strument wordt op schepen gebruikt om de lengtegraad te bepalen. 

3) Fair Eiland ligt halverwege de Shetlandeilanden en de Orkaden. 
') Flamborough Head is een kaap op de oostkust van Engeland halverwege 

Scarborough en Homsea. 
6) Het vuurschip of lichtschip van Owers ligt op 50 graden 38 minuten Noorder

breedt en op nul graden 39 minuten Oosteriengte, aan het zuidoostelijk einde van 
de Owers Bank in de Noordzee. 

8) De Nieuwesluis is de sluis aan het noordelijk einde van het Voomse kanaal. 
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II 

Aanvullend verslag door C. J. Bottemanne aan de vergadering van aan
deelhouders over zijn eerste reis ter walvisvangst. 

M.M. 

De min gunstige uitslag van de eerste reis op de walvischvangst, in den loop 
van dit jaar (1870) door ons gemaakt, is U alreeds bekend. Wij bevinden ons 
dan ook bier om ten gevolge daarvan een gewigtig besluit te nemen, namelijk 
of de Vennootschap na deze eerste, betrekkelijk ongunstig afgeloopen ex
peditie, het scbip ten tweeden male uitzenden zal, dan weI of de maatschappij 
nog v66r de verjaring van haar bestaan in regten weder ontbonden zal worden. 

Daar de meesten der Heeren aandeelhouders nu weI met het feit van den 
ongunstigen afioop tamelijk bekend zijn, doch minder met de oorzaken er 
van en eenige bijzonderheden, die daarop betrekking hebben, geloof ik het 
niet ongepast te zijn daarvan een overzigt te geven. 

Om die reden heb ik een eenigszins uitgewerkt extract uit het logboek ge
maakt, dat met het logboek zelf ter inzage voorhanden is, want beide zijn door 
de bijna dagelijksche repetitie van mist, stormweer, hooge zee te eentoonig 
en vervelend om aan te hooren. Een kort resume van het voomaamste zal ik 
U echter voorlezen. 

Aan twee oorzaken is de ongunstige afioop der reis hoofdzakelijk te wijten. 
Vooreerst buitengewoon, aanhoudend ontstuimig weer, zeer veel sneeuw en 
mist, soms ieder afzonderlijk, soms gecombineerd, en ten andere, onbedre
venheid en onhandigheid der Nederlandsche equipage. 

Gaat men het logboek na, dan bevindt men, dat de duur der reis 150 dagen 
geweest is, die in 900 wachten verdeeld zijn. Van deze 900 wachten waren er 
slechts 107t, dat het vischbaar weer was en van dit aantal zijn de sloepen er 
52 jagende te water geweest; de overige 55 was er of geen visch in het gezigt, 
of het was nacht, of het scbip was op reis van of naar het kolenstation; even
weI zijn er bij stormweer, bij hooge zee of mist nog veel wachten visch gezien 
of gehoord, waarvan er in het logboek omstreeks 20 aangeteekend staan. 

Het schip bemant drie sloepen: een stuurboords-, een bakboord- en een 
middelsloep; de eerstgenoemde wordt gekommandeerd door den gezagvoer
der, de tweede door den eersten (stuurman), de laatste door den tweeden 
stuurman, welke kommandeurs tevens de harpoenschutters zijn1), terwijl de 
derde stuurman de plaats van den gezagvoerder inneemt als die aan boord 
blijft; overigens heeft iedere sloep een vaste stuurder, wiens werk het is om 
de bewegingen van den visch nauwlettend te volgen, daar bij het hoogst in 
de sloep staande, het ruimste gezigt heeft ; te zorgen dat de vijf roeijers, die 
iedere sloep heeft, de verschillende manoeuvres, die tot het goede volgen van 
de visch noodig zijn, behoorlijk uitvoeren en bij het treffen van een visch op 
de lijn te passen; de stuurder is eigenlijk de principale man in de sloep, daar 

1) Hierboven op bIz. 84 is opgemerkt, dat Bottemanne ten omechte de benaming 
"commandeur" gebruikt voor bevelvoerder van de sloep in plaats van voor gezag
voerder van het walvisschip. 
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het hoofdzakelijk van zijn manoeuvreren afhangt of de harpoenschutter een 
kans hebben zal of niet. 

Gedurende die 52 wachten dat de sloepen te water waren, zijn er 26 schoten 
gedaan, verdeeld als voIgt: 

gemist getroffen gesprongen totaal 
gezagvoerder 5 5 2 12 
Ie stuurman 4 0 I 5 
2e stuurman 6 I 0 7 
3e stuurman 2 0 0 2 

TOTAAL 17 6 3 26 

Vit deze cijfers blijkt, dat tegenover elke drie schoten, die gedaan zijn en 
mis waren, een treffer stond (17 tegen 6), daar de drie, waarvan de vuurpijlen 
sprongen (waarvan straks nader) als geheel doelloos zijnde, niet mede geteld 
mogen worden. Nu zal ik niet beweren, dat dit den naam van goed schieten 
verdient, het was echter niet zonder oorzaak. De harde Noord- en Zuidooste
lijke winden, die dit jaar doorloopend heerschten, bragten veel beweging in 
het water van den Noordelijken Oceaan, dat zijn eerste tegenstand in de 
Oostkust van Hsland ontmoet, waar juist onze beste vischgrond is, zoodat 
de zee daar veelal zeer bewogen was, waardoor, als de sloepen niet regt voor, 
of regt in den golfslag liepen, het dikwijls niet mogelijk was om te schieten; 
hierdoor zijn dan ook verscheidene kansen verloren gegaan. Het was soms 
zoo, dat er werk genoeg was om in de sioepen staande te blijven, zoodat men 
ligt nagaan kan, dat vele schoten dan misten en soms aan geen schieten ge
dacht kon worden. Ook is het voorgekomen, dat er een golftusschen de sioep 
en den visch bij diens bovenkomen oprees en hoewel het beproefd werd om 
den visch door die golf heen te treffen, bleek de volume water echter te groot 
voor den harpoen om effect te kunnen doen; dan zijn er nog een paar schoten 
in de lengte-as VlID het dier gedaan, die, hoewel er rakelings Iangs loopende, 
toch mis ware Dit zijn de moeilijkste schoten en worden niet anders ge
daan dan nadat er reeds geruimen tijd gejaagd is, zonder een kans te kunnen 
krijgen, zoodat wanneer er dan een zoodanige voorkomt, de verleiding dik
wijls te groot is m daaraan weerstand te kunnen bieden. Ook werd er nogal 
eens te hoog g hoten, waaraan door het vizier te verlagen tegemoet geko
men is. 

Dat van de zes getroffen (visschen) slechts ren visch behouden werd, is 
minder aangenaam, want de andere zijn ten minste voor ons voor altijd ver
loren. Dit heeft zich toegedragen als voIgt: ren is hoogst waarschijnlijk in den 
schouder getroffen ; dat been is te dik voor den harpoen om er doorheen te 
kunnen dringen, en hoewel den visch dadelijk doodende, is de harpoen niet 
vast. Wij vermoeden dit, omdat het dier niet weergezien is en weinige dagen 
daama werd er een door de Hslanders bij het strand drijvende gevonden, 
waarvan het spek boven water gedeeltelijk afgesneden was. Dit was waar
schijnlijk door een van de Fransche kabeljauwvisschers gedaan - die er steeds 
op loeren - en die zeker geen kans gezien had het dier in een baai in te slepen 
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en hem daarom maar weer had laten drijven; het was een versche visch en 
buiten ons was daar niemand, die hem had kunnen dooden. 

De tweede (walvisch) was verloren doordat de harpoen te hoog trof, de 
visch zag de sloep een oogenblik te vroeg, zoodat hij in plaats van, zooals 
zij bij het duiken gewoonlijk doen, zich hoog op te geven, zich liet zinken -
bij het schieten rekent men altijd op dit opgeven -. De harpoen Jiep juist 
over de ruggestreng en kwam er aan de andere zijde weder uit, waar de born 
ontplofte; hoewel niet dood was hij echter zoo zwaar gewond, dat deze wond 
aileen hem voor den avond den dood veroorzaken zou, indien er al voor dien 
tijd geene gelegenheid kwam hem een ander schot te geven. Nadat hij eerst 
eenigen tijd de sloep pijlsnel achter zich voortslepende aan de oppervlakte 
van het water geloopen had, liep bij het duiken van het dier de lijn door on
handigheid der equipage niet spoedig genoeg uit, waardoor de sloep er onder 
stroopte 1) en de lijn gekapt moest worden. Eenige dagen later zagen de IJs
landers hem drijven en zijn er met hun booten naar toe gegaan, doch konden, 
daar het een verbazend groot dier en zeer ruw weder was, hem niet naar bin
nen slepen. 

Denzelfden namiddag werd de derde (walvisch) getroffen; de harpoen 
scheurde hem de zijde op, vloog toen regtstandig in de lucht en ontplofte daar; 
den volgenden dag zagen we hem weder, doch was niet te genaken. 

De vierde was een kleine visch, waar over heen geschoten werd doordat 
de sloep er te digt opliep, doch werd bij de volgende rijzing stevig met den 
handharpoen vastgemaakt; de visch en de sloep elkander in tegengestelde 
rigting ontmoetende, was oorzaak, dat de laatste nogal wat slingerde en drie 
riemen wegspoelden; er werd bevolen wat lijn te geven om de sloep wat ge
makkelijker te maken; er wordt verstaan, zoo men zeide, de lijn te kappen, 
de bijl komt neer en de visch is weg. 

De vijfde werd ineens doodgeschoten, oogenblikkelijk voigt het bevel de 
lijn in te halen, het yolk is bevreesd, dat het dier nog niet dood is en doet dit 
eerst na herhaling van het bevel; inmiddels is de visch begonnen te zinken, er 
is nog te veellijn uit om hem te kunnen houden, dus zijn genoodzaakt neer 
te vieren en onder het neervieren breekt de lijn. Daar lag hij in 62 vadem water. 
Volgens ondervinding moest hij, zoo de haaijen geen gat in den buik beten, in 6 
it 7 dagen opkomen; we hebben daar 8 dagen met slecht weer en visschende 
rondgekruist, doch vruchteloos. 

Zoodoende bleef er ons ren over en wei de eerste, die door den tweeden 
stuurman gedood was. Deze leefde, na getroffen te zijn, nog eenige minuten, 
dook, had de kracht niet meer om boven te komen, stikte en zonk in 65 vadem 
water, doch na de lijn aan boord van het schip genomen te hebben, was hij in 
zeer korten tijd opgehieuwd en lag langs zijde. Het was een middelmatig 
vischje, slechts ruim 70 voeten lang, die ons echter nog 7Tt vat traan en een 
kwart ton balein opleverde. 

Nu hebben we nog de drie vuurpijlen, die gesprongen zijn; dit mag geen 

1) De sloep stroopte onder water, d.w.z. de sloep streek met het boord rakelings 
langs de waterspiegel en begon vol te lopeno 
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plaats vinden en wanneer het geschiedt, bewijst dit, dat er een gebrek aan de 
pijlen is, waar drieerlei oorzaken voor kunnen zijn: 1. de huls is te zwak, niet 
zuiver van vorm of is bij het insoldeeren van het bodemstuk verbrand. 
2. de vulling der huls met de compositie 1), (die) het eigenlijke maken des 

pijls, is niet goed of niet met de noodige zorg verrigt. 
3. is er na de vulling iets met den piji gebeurd. 

Het onder no. 1 aangemerkte was, hoewel mogelijk, niet waarschijnlijk, 
daar sommige dezer hulsen met onvermengd, best Engelsch buskruid met 
dezelfde drukking gevuld en beproefd waren en die proef met glans door
stonden; daar de andere kwalen bekend waren, was daar de grootste acht op 
gegeven. 

Het tweede punt was onmogelijk, daar aan de vervaardiging de uiterste 
zorg besteed was; daar ze alle drie juist achter elkander sprongen en van de
zelfde vulling alreeds eenige schoten gedaan waren, deed dit het vermoeden 
ontstaan, dat punt no. 3 de oorzaak er van was, zooals dan ook werkelijk het 
geval bleek te zijn. 

Iedere sloep heeft een kistje, waarin drie vuurpijlen met bommen, voor 
gebruik gereed Jiggen, dat, zoodra de sloepen gestreken zullen worden, uit 
de bergplaats gehaald en in de sioep geplaatst wordt. Bij dit transport hadden 
twee dezer kistjes een soort van val gedaan, dat altijd zeer gevaarlijk voor 
vuurpijlen is, want daar het kistje nogal zwaar is, krijgen zij een zware schok, 
waardoor de compositie (de vulling) barst of van de zijden der huls op de 
een of andere plaats losspringt. Is nu het eene of het andere het geval, waarvan 
men uitwendig niets ontdekken kan, dan moet bij de ontbranding, even zoo 
goed als wanneer er bij de vulling, door ongelijkmatige drukking, een slappe 
plaats in de compositie gebleven is, de pijl uit elkander. 

Dat uit de stuurboordsloep meer schoten gedaan werden als uit de andere 
twee tezamen, vindt zijn verklaring in de meerdere kennis der kommanderen
den om den visch in zijn bewegingen te kunnen volgen. 

Na al het voorgaande geloof ik met het volgende te kunnen besluiten : 
1. dat het bewijs geleverd is, dat er walvisschen op deze wijze zeer goed te 

bemagtigen zijn en dat er visch in overvloed is. 
2. dat de vuurpijlharpoen volkomen aan de verwachting beantwoord heeft. 
3. dat het noodzakelijk is, dat de equipage uit zooveel mogelijk op de wal

vischvangst geoefende personen bestaat en dat de bootstuurders vooral 
mannen van ondervinding moeten zijn. 

Zijn er onder de Heeren, die nog nadere inlichtingen verlangen, dan ben ik 
bereid, die, voor zoover zulks in rnijn vermogen is, te geven. 

Vergadering van De Nederlandsche Walvischvaart N.V., 28 December 1870. 

Was geteekend 

C. J. BOTTEMANNE 

1) De compositie is de vuIling van de granaathuls met buskruit. 
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III 

Verslag walvischvaart 1871, uitgebracht Maart 1872 door commandeur C. J. 
Bottemanne. 

Zooals den Heeren bekend is, vertrok de "Noordkaper" in den morgen van 
3 April 1871 van hier 1), doch kwam zoo door oponthoud aan de Nieuwesluis 
als door het regelen van de compassen in het Voornsche Kanaal eerst des 
avonds te Hellevoetsluis aan. 

Den volgenden dag vertrok het schip naar New Castle om kolen te laden 
en arriveerde aldaar in den voorrniddag van den 6en April; door het invallen 
van den Goeden Vrijdag en het Paaschfeest duurde het verblijf daar langer 
dan anders het geval zou zijn geweest, zoodat de reis naar Lerwick niet voor 
den rniddag van 14 April aanvaard werd. 

Door hooge zee van voren, ruw weer en min gunstigen wind was die reis 
niet zeer voorspoedig, daar de aankomst aldaar eerst des avonds van den 
17en (April) plaats yond. Het monsteren ging ook niet overvlug, doordat wij 
gelijktijdig daar waren met de thuiskomende Schotsche robbenslagers, die 
een gedeelte van hunne equipage geland hadden, zoodat door al dat verwel
komen het grootste gedeelte van het verstand der door ons geengageerden 
in de kan verdwenen was en zoodoende werd het voor velen zeer moeijelijk 
om zich hunne verbintenissen te herinneren. Voordat de gemonsterden aan 
boord konden komen was er door den Oostelijken storm die er heerschte zulk 
een branding ontstaan, dat de communicatie met het schip voor een paar da
gen afgebroken was. 

Den 21en (April) werd het beter weer en toen 's avonds allen aan boord 
waren werd de reis naar IJsland aangevangen, die door aanhoudend storm
weer mede al niet van de mooiste was, doch daar wij niet zooveellast van de 
zee van voren hadden als in de Noordzee kwamen we toch na 3t etmaal in 
Seidisfiord, onze bestemrningsplaats, ten anker. 

Op dit reisje hadden we even de gelegenheid om te zien wat het schip van 
den wind loopen kan; met een rif in de zeilen en de stoom maakte het om
streeks tien rnijl vaart; de stoom deed echter niet veel dienst, daar het schip 
met de schroef begon weg te loopen 2). Jammer dat die goede wind van zoo 
korten duur was, ze hield slechts twee wachten aan. 

Na alles in Seidisfiord voor de visscherij gereed gemaakt te hebben en nog 
een paar dagen door stormweer opgehouden te zijn stoomden we den 25en 
(April) naar den vischgrond, in 't voorbijgaan een paar baaijen aandoende 
om in te klaren en een machine aan boord te nemen om gezonken walvisschen 
mede te lichten 3). 

Den volgenden dag, 3 Mei, liepen we al dadelijk in den visch, en hoewel wij 

1) Van hier, d.w.z. van Rotterdam. 
2) Dit betekent waarschijnlijk, dat het schip sneller liep dan de snelheid welke 

de stoomaandrijving zonder hulp van de zeilen vermocht te geven, zodat de stoom
aandrijving grotendeels overbodig was. 

8) Deze machine is de klauwduiker. Zie hierboven biz. 90 en hiema biz. 116. 
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aIle dagen visch zagen konden er toch voor den 7en (Mei) door stormweer en 
hooge zee geen sloepen gestreken worden; de visch was echter toen nog zoo 
wild, dat de sloepen onverrigter zake moesten terugkeeren. Daags daarna was 
de visch rustiger en de eerste visch werd gedood; ongelukkig was dit een dood
mager dier, een zoogenaamde "dryskin". Nadat hij opgehieuwd en langszijde 
vastgemaakt was kon ik hem niet anders boven water houden dan door half 
spoed vooruit te stoomen, terwijl het anders een zeldzaamheid is, dat zij na 
eenmaal weer aan de oppervlakte van het water teruggebracht te zijn, niet 
boven blijven. 

In Mei werden er nog 3 bij gevangen en wei op den 13en een van 80 voet en op 
den 30 en een van 75 voet en een van 65 voet, welke laatste ook doodmager was. 

In de maand Junij kregen we er weder vier, namelijk den 7en een van 80, 
den gen weder een van 80 voet, den 22en een van ongeveer 70 voet (dat was 
een visch daar den gen van gekapt en nu op strand gedreven was) en den 25en 
een half van 20 voet. 

Julij leverde er ook vier, een kalfvan 52 voet op den 8en, een van 80 en een 
van 75 voet op den 26en, welke laatste half door de haaijen verslonden was, 
en op den 30en vonden we een terug waar op den 14en van gekapt was. 

De maand Augustus was minder goed. Wij vingen slechts een enkel vischje 
van 35 voet; deze laatste was van een andere soort, de langarmige vinvisch 1), 
ook weI bogchelvisch genaamd, en werd bij vergissing door den Lerwickschen 
harpoenier geschoten; er waren stipte orders gegeven niet op dit soort te 
schieten zoolang er anderen waren, - en de massa waren onze Noordkapers, 
- omdat zij kleiner zijn, weinig traan geven en een drommels taai leven heb
ben. Met dit dier, hoewel het slechts 35 voeten lang was, waren wij van's mor
gens 9 tot's avonds 6 uur bezig, en het succombeerde 2) niet eer dan nadat er 
vijf bommen in zijn lichaam gesprongen waren en het verscheidene lanssteken 
ontvangen had. 

Zijn kameraad die door een der andere sloepen zoodanig getroffen was dat 
hij zich slechts in een cirkel bewegen kon, was een vechtersbaas; hij vocht tegen 
de sloep en na vele vergeefsche pogingen om hem een ander schot te geven of te 
lanzen 3) brakhij de lijn en kon toen niet gevolgd worden, omdat de andere sloe
pen met hun visch in den mist verdwenen waren,die we gelukkig weervonden. 

In September hadden we ook nog een paar mooije dagen met veel visch in 't 
zicht, doch tamelijk wild en in zulk diep water, dat aile gedoode visschen die 
daar zonken stellig verloren waren, want voor groote diepte waren de lijnen 
niet sterk en de tros die bij de machine 4) gebruikt wordt niet lang genoeg. 

1) De langarmvinvis of bogchelvisch is de bultrug, Engels humpback, Latijn 
Megaptera longimana of Megaptera boops. 

2) Succombeeren is sterven. 
8) Lansen is steken met de stootlans, bij de oude walvisvaarders noodzakelijk om 

de walvis te doden, omdat de handharpoen geen dodelijk wapen was. De stootlans 
heette bij de oude Nederlandse walvisvaarders de lens en het hanteren van de lens 
heette lensen. 

') Met deze machine is mogelijk bedoeld de stoomlier aan boord van de "Noord
kaper", waarmede een lijn welke vast was aan een walvis, ingenomen kon worden, 
maar waarschijnlijker de klauwduiker. 
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Op de laatste dag dat er gejaagd is was de visch rustig in groote menigte en 
in ondiep water; toch kregen wij er niet een van, de lust scheen de equipage 
verla ten te hebben. Oogenschijnlijk deden ze hun best en toch waren zij altijd 
te laat, zoodat ik, denkende met onwillige honden is het slecht hazen vangen, 
besloot de visscherij voor dat seizoen op te geven, te meer nog omdat juist 
daarop verscheidene dagen stormweer, mist en sneeuw invielen. Een paar 
dagen later waren wij weder in Seidisfiord, maakten alles voor de thuisreis 
gereed, verlieten Usland den 27en September des morgens ten 9 ure en anker
den's morgens ten 6-!- ure van den 30en September, dus na verloop van nog 
geen drie etmaal, in Bressay Sound voor Lerwick, alwaar de daar aangenomen 
equipage bedankt en voorloopig mede afgerekend werd. 

Denzelfden avond liepen we Bressay Sound weder uit met mooi weer, dat 
zeer spoedig in minder aangenaam overging en weI zoo dat we den volgenden 
avond en nacht een vliegenden storm van 't Zuid-oosten hadden met een woe
dende zee; we waren juist in de stroomtrekking van de Pentland Firth en de 
Noordzee, waar altijd veel zee is in verhouding tot den wind en nog slechts 
een paar dagen na maansdoorgang, zijnde dus in het volst van de getijden, 
stond daar een vreeselijke en ongeregelde zee; 's avonds ten half elf kwam er 
een zware stortzee over, die de "Noordkaper" bijna plat op zijde wierp, 
zulk een massa water door de ventilators in de machinekamer zond dat de 
vuren half gebluscht werden en van de stuurboordsloep de sjorrings gedeelte
lijk stuk sloeg, waardoor die van de kranen geraakte en aanhoudend water 
schepte. Gelukkig luisterde het schip spoedig weder naar het roer, anders had 
die sloep prijsgegeven moeten worden: de bijlen wachtten slechts op het 
kommando "kap", dat echter niet gegeven behoefde te worden. Later werd 
het weder wat handzamer en kwamen den 6en October na den nacht voor het 
gat 1) ten anker gelegen te hebben om op een loods te wachten eindelijk te 
Hellevoetsluis binnen, dat meer dan tijd was, daar er niet eens kolen genoeg 
aan boord waren om Nieuwesluis te bereiken. 

Evenzoo ontstuimig als de thuisreis was, waren de laatste maanden van 
het seizoen, dat eigenlijk de beste tijd voor de visscherij is. In het eerst was het 
weer niet zoo ongunstig als later, er was meer afwisseling, het was niet zoo aan
houdend stormweer of dik van mist, dat meer gelegenheid tot visschen gaf; in 
den besten tijd was het echterzooveel minder goed, dat ervan 1 Julij tot 22 Sep
tember, toen de visscherij opgegeven werd, slechts omstreeks honderd wach
ten of nagenoeg 17 dagen waren dat het vischbaar weer was, zijnde de wachten 
goed weer, doch de nacht het visschen belettende hier nog onder begrepen 2). 

De vroege vangst was gedeeltelijk oorzaak dat er een mindere hoeveelheid 
traan verkregen werd als waarop volgens vroegere ondervinding gerekend 
mogt worden 3); zooals ik bij een vorige gelegenheid gezegd heb kan men van 

1) Het gat is het Goereese Gat. 
2) Bedoeld zijn hier de wachten gedurende welke het weder goed was doch de 

duisternis van de nacht het vissen belette. 
8) In het voorjaar namelijk zijn de baardwalvissen mager omdat in de winter 

hun voedsel, bestaande uit kreeftjes of gamalen, schaars is. Naarmate de zomer vor
dert worden de baardwalvissen vetter. 

ECON.-lIlsT. JAARBOEK xxx 8 
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deze soort walvisschen een gemiddelde opbrengst van 6 ton traan en t ton 
balein verwachten; het thuisgebrachte quantum traan bleef echter belangrijk 
beneden de geraamde hoeveelheid. 

Zooals gezegd was de vroege vangst niet geheel de schuld van de mindere 
opbrengst; behalve de hiervoor besproken "dryskin" vingen we ook een paar 
kalven die niettegenstaande het spek zeer vet was toch niet veel uitleverden, 
want vooreerst waren die dieren belangrijk kleiner en hadden dus een min
dere massa spek en ten andere, hoe we ook kookten, de traan was er niet ge
heel uit te krijgen; dan hadden we nog twee "stinkers" - zoo worden verlo
ren en later weder gevonden visschen genoemd, die hunne naam alle eer 
aandoen -, waarvan we lang niet al het spek kregen; van den eenen moest 
een groot gedeelte voor strandrecht afgestaan worden, daar die met stormweer 
aangedreven was. Hadden de I1slanders zich stipt aan de wet gehouden, die 
naar ik vermeen van de 13e of 14e eeuw dagteekent, dan was er voor ons geen 
druppel traan van teregt gekomen, want het aandeel dat ons onder omstan
digheden volgens die wet toekwam, was de moeite niet waard om het van de 
wal te halen. 

Den anderen stinker vonden we op zee drijven, doch den vorigen dag had
den de I1slanders hem boven van de bergen gezien en waren er op afgegaan 
om hem binnen te sIepen; daar dit niet gelukte hadden zij hun bootjes maar 
gevuld met wat zij boven water bereiken konden; gelukkig was dat meest 
buikspek, waar geen traan in is 1), of schoon we er toch ook nog een tamelijke 
hoeveelheid spek bij verloren. Ook hadden we terzelfder tijd een visch die we 
met een boei erop ruim een etmaal op den grond hadden moeten laten liggen, 
omdat de hooge deining het ophieuwen zeer gevaarlijk maakte; deze was in 
dien korten tijd van de laatste ribben naar achteren over een lengte van onge
veer 30 voet tot op het been toe schoon afgekloven, terwijl de eene lip geheel 
en het spek van den schedel voor de helft verdwenen was; de haaijen hadden 
ten onzen koste feestgevierd. 

Het laatst gevangen vischje gaf niet meer dan een ton traan. 
De aangevoerde hoeveelheid balein was ook beneden het gemiddelde, de 

gevangen drie kalven - de "dryskin" was een kalf van het vorige jaar - en 
de bogchelvisch waren hier de oorzaak van; het verschil was hier evenwel veel 
kleiner als bij de traan, doordat enkele visschen vrij wat meer dan het gemid
delde uitleverden en er niets van verloren was. 

In 1871 werden er 76 schoten gedaan, waarvan 30 troffen; van deze 30 waren 
er 2 keeren 2 en een keer 5 in een visch, terwijl er in 1870 slechts 6 treffers op 
de 26 schoten waren. Trekken we van de zes schoten in alreeds vaste visschen 2) 
er af dat van iedere twee getroffenen er een behouden werd, zoodat 13 ge
troffenen verloren gingen, waarvan 3 in een namiddag; onder deze 13 ge
troffenen waren er 5 absoluut dood; van drie scheurde de harpoen uit onder 
het ophieuwen, van een brak de lijn onder het op den bodem vieren en de vijfde 

1) Dat buikspek geen traan bevat is niet waar ,het bevat echter rnindertraan dan spek 
van andere lichaamsdelen van de Balaenopteridae . 

• ) Vaste visschen zijn walvissen waarin reeds een of meer harpoenen geplant zijn, 
ffi.a.w. vastgemaakt zijn. 
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die denzelfden dag met de vroeger besprokene half opgegeten visch gedood 
was en ook ruim een etmaal gelegen had, was of geheel of ten minste zoover 
door de haaijen geconsumeerd, dat de harpoen los was, er uitgegeten, en 
slechts tot anker voor de baai diende; de andere 8 waren of niet vast of de lijn 
brak of er moest van gekapt worden, doch van deze 8 waren hoogstens twee 
die volstrekt doodelijke wonden hadden en langer als een etmaal konden le
yen. Het stranden of opvisschen van 6 of 7 heb ik successievelijk vernomen, 
doch door de nog van kracht zijnde oude wetten en de groote liefde die de 
Dslanders voor doode walvisschen koesteren is het bijna altijd verloren moeite 
er naar om te zien, zoo men zich niet oogenblikkelijk ter plaatse bevindt, wat 
zelden mogelijk is omdat men het eerst eenigen tijd later verneemt; het nieuws 
reist daar nog meest met apostelpaarden 1) en in het klein maken van een wal
visch, niet in het verorberen ervan, geven de Dslanders aan de haaijen niets 
toe: in twee getijden vindt men slechts een gedeelte der beenderen op het 
strand terug. Wordt de harpoen er in gevondenja! dan komt dengeen die hem 
gedood heeft, nog een klein deel van den opbrengst ten goede, doch het is 
bijna onmogelijk om het bedrag ervoor te innen. 

Veellast heeft men daar nu wel niet van te wachten, want er zit zeer zelden 
een harpoen in; of hij is er uitgescheurd of hij is er uitgesneden, zooals uit 
de veroordeeling van een geestelijke, tot ik vermeen van een jaar tuchthuis
straf, nog kort geleden gebleken is. 

De Fransche en Engelsche kabeljaauwvisschers zijn het derde soort haaijen 
die op de gedoode visschen azen en nooit verzuimen den harpoen zoo spoe
dig mogelijk te doen verdwijnen; verwonderen zou het mij ten minste niet 
als ik vernam dat in Duinkerken of andere Fransche visschersplaatsen van 
onze soort harpoenen gezien waren. Ik heb het in 1866 bijgewoond dat ze een 
visch namen, die digt bij hen opkwam en waarop wij lagen te wagten, zooals 
zij wei wisten, en ... we konden den visch koopen, de harpoen was er met de 
gebroken lijn uit verdwenen eer wij er bij waren, dat in hoogstens tien minu
ten tijd geschiedde. Dit soort haaijen is het gevaarlijkste, zij laten nooit iets 
over. 

Van de vuurpijlen kan ik niets anders als goeds mededeelen, ze waren uit
muntend en eenige van het vorige saizoen bewaarde bleken bij de beproeving 
nog even zoo goed als de nieuwgemaakte te zijn, zoodat wij die danook ver
bruikt hebben, terwijl de sterkte van den eigenlijken harpoen verwonderlijk 
is. 

Een visch en weI de eerste waarbij de machine, die bij den aanvang van de 
visscherij aan boord genomen was, gebruikt werd, hieuwde zoo zwaar op, 
dat de stoomlier staan bleef en het gangspil op dubbele kracht gezet met aile 
hens 2) erbij te pas kwam om hem boven te krijgen en toch hing die visch en
kel aan den harpoen. 

Bij een anderen ook zoo zwaar te lichten visch brak of eigenlijk slipte de 
harpoen niet eer voordat het stuk staal, waar de weerhaken, daar de visch 

1) Aposteipaarden zijn mensenvoeten. 
2) Het gangspil is de kaapstander welke met mankracht en niet met behulp van 

stoom wordt bediend. 



116 TWEE SCHEEPSJOURNALEN VAN C. J. BOTfEMANNE 

aan hangt, op rusten om zoo te zeggen te pletter gedrukt was; hierdoor kon
den de weerhaken achterover buigen, een brak en toen eerst slipte de harpoen; 
ik was meer bevreesd voor het breken der oude duimdikke tros waar de ma
chine aan hing dan voor den harpoen. 

Die machine waar ik zoo even over sprak en nog een naam voor ontbreekt, 
is een tamelijk zwaar langwerpig vierkant ijzeren gevaarte, dat langs de har
poenlijn naar beneden gelaten wordt om met een der zich daar onderaan be
vindende klaauwen den harpoen te grijpen, zoodat er geen andere kracht op 
de harpoenlijn meer gedaan behoeft te worden als om die stijf te spann en; de 
machine met de tros waar zij aan hangt, nemen het nu over; het ding had 
ik de vorige reis gezien en had er goede verwachting van, of schoon het nooit 
gebruikt was, waarom ik het ter leen vroeg en kreeg; die verwachting werd 
zoover overtroffen, dat ik de machine voor de maatschappij aangekocht heb, 
omdat wij zonder dezelve drie visschen zeker zouden verloren hebben, terwijl 
het bij de overigen twijfelachtig zou geweest zijn of de lijn het had kunnen uit
houden; zoo dikwijls wij het gebruikt hebben, greep zij altijd en meestal bij 
de eerste nederviering den harpoen om die niet weder los te laten. 

Nog eene zaak is er waarover ik hier nog wil spreken, alvorens het verslag 
te eindigen; zooals U bekend is hebben wij tot nog toe steeds de traan op de 
visscherij uit het spek gekookt als de direct minst kostbare wijze - indirect 
kan dit evenwel zeer kostbaar zijn. Bij het aan boord uitkoken MOET het 
spek zoo lang liggen tot de waterdeelen, die er altijd min of meer in zijn, er 
uitgedropen zijn, daar het anders niet in de potten te houden is, doch het MAG 
tevens maar een zekeren tijd liggen, namelijk niet langer dan tot de huid be
gint los te laten, daar anders de traan er niet meer op de door ons gevolgde 
methode behoorlijk uit te krijgen is of aanbrandt, dat groote waardevermin
dering tengevolge kan hebben; doch dit is van geen noemenswaardig belang 
in vergelijk van het verlies, dat er doordat op zekeren tijd gekookt MOET 
worden, ontstaan kan. 

Voor het uitkooken moet slecht, d.w.z. kalm, water opgezocht worden 
om het zoo spoedig mogelijk te doen afioopen en ongelukken zooals brand 
of verlies van traan, te voorkomen; het eenvoudigste is dus een baai in te 
loopen, daar er toch zelden ver van het land gevischt wordt, en daar te anke
ren, waardoor dan tevens kolen bespaard worden, want uitkookende kan men 
toch niet visschen en bij het land ronddrijvende moet men in een oogenblik 
stoom op kunnen hebben, dus grooter vuren aangehouden worden. Valt nu 
die kooktijd samen met onvischbaar weer, waar altijd zooveel mogelijk voor 
gezorgd wordt, dan kan er van verlies geen sprake zijn, maar is het dan juist 
vischbaar weer, dan verliest men voor die dagen de kans om meer visch te 
nemen en dit kan soms enorm verlies veroorzaken. Het gestadigste weer op 
den vischgrond is het ongestadige, zoodat het best voorkomen kan dat men 
met goed weer kooken MOET en als het kooken afgeloopen is men onvisch
baar weer treft; had men in die goede, nu voor kooken gebruikte dag of dagen 
zoo gelukkig geweest, of was het maar een visch te vangen, dan konden die 
(dagen) volgende slecht weer tot het afmaken gebezigd worden, terwijl men 
nu niets heeft. 
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Buiten het verlies dat op die wijze veroorzaakt kan worden, heeft men nog 
de ontevredenheid der equipage; deze wordt voor een gedeelte met een aan
deel in de vangst betaald, dus zoo er door kooken een vischdag verloren gaat 
en dit is voorgekomen, zijn zij en voornamelijk de echte visschers daarover 
minder tevreden, te meer nog omdat niet een enkele Europeesche walvisch
vanger aan boord kookt 1). Het schijnt bij deze lieden in hun gestel te zitten 
om bij kleine voorspoed opgewonden en vol ambitie te zijn, doch bij den min
sten tegenspoed zeer neerslachtig en onhandelbaar te zijn, zelfs zoo, dat zij 
er hun eigen belang om uit het oog zouden verliezen, omdat een ander er 
toch nog grootere schade door lijden zal. 

Het is daarom, dat ik er ernstig over gedacht heb en in overleg met direc
teuren voorstel om dit te veranderen en of op Hsland aan wal te laten uit
kooken door een afzonderIijke ploeg yolks, of het spek aan te voeren en hier 
te lande de traan te bereiden, of het spek te verkoopen in de toestand waarin 
het aangevoerd wordt. Het laatste houd ik voor mogelijk, doch niet voor 
waarschijnlijk, zoodat naar mijn inzien ons slechts twee wegen openstaan, 
namelijk op Usland kooken ofhier, doch welke van die twee het voordeeligst 
voor onze maatschappij zal zijn, durf ik op het oogenblik nog niet beslissen, 
daar mij te vele gegevens om dit te berekenen, ontbreken. 

Vit al het voorgaande vermeen ik nu te mogen aannemen: dat er beter ge
schoten is dan in 1870, want de treffers van 1871 bedragen 40% van het ge
dane aantal schoten, terwijl die van 1870 slechts 23% bedragen; zoo de visch 
rustiger was geweest dan waren er veel minder gemist, daar er nu dikwijls ge
schoten moest worden zoodra de visch boven kwam en er dus voor behoorIijk 
pointeren zeer weinig tijd was; dat de vuurpijlbornharpoen een uitmuntend 
wapen voor de walvischvangst is; dat het gebruiken van de nieuwe machine 
om gezonken visschen te lichten, die ik voortaan "klaauwduiker" noemen zal, 
meer kans op het behouden van de visch geeft; dat het waarschijnlijk voor
deeliger zal zijn om het spek niet meer aan boord uit te kooken. 

1) Bottemanne bedoelt hier die Europese - en mogelijk ook Verenigdestaatse
walvisvaarders welke in de Noordelijke Atlantische Oceaan en in de Noordelijke 
IJszee jaagden en binnen drie of vier maanden weer terug in de thuishaven waren. 
De Europese walvisvaarders die evenals de Verenigdestaters de potvis over de gehele 
wereld jaagden, kookten evenals de Verenigdestaters aan boord. 
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DOOR DR. E. A. B. J. TEN BRINK 

De geschiedenis van het communicatiewezen is niet zelden de geschiedenis 
van particulier initiatief, dat vaak ten koste van veel moeilijkheden nieuwe 
technieken ontwikkelde en voor praktische doeleinden in exploitatie bracht. 
Totdat de overheid uit overwegingen van algemeen belang - niet altijd op 
even eJegante wijze - aan de exploitatie ging deelnemen C.q. deze overnam. 

Zo was het, wat de elektrische telegrafie betreft, met de Hollandsche IJzeren 
Spoorweg Maatschappij, met de Rotterdamsche Telegraaf Maatschappij en 
met de Nederlandsche Telegraaf Maatschappij. Het pionierswerk op dit ter
rein van eerstgenoemde onderneming en de faits et gestes van de tweede wer
den reeds beschreven 1). Van de geschiedenis van laatstgenoemde zag nog 
nooit een samenvattend overzicht het licht. 

Evenmin als dat van de Rotterdamsche werd het archiefvan de Nederland
sche Telegraaf Maatschappij teruggevonden. Wij willen pogen uit elders be
waard gebleven stukken - voornamelijk in het archief van het Staatsbedrijf 
der PTf - en enige secundaire bronnen een beeld van de activiteiten van deze 
Maatschappij te schetsen. 

De grote promotor van de elektrische teJegrafie in Nederland is Eduard 
Wenckebach geweest, die tijdens zijn studie aan het Polytechnicum in Wenen 
kennis had gemaakt met Gauss en Weber bij hun proefnemingen en op ver
zoek van Steinheil had meegewerkt bij de aanleg van diens telegraaflijn tus
sen Miinchen en Bogenhausen. In verband met een aan de regering gedane 
belofte, toen deze hem subsidie verleende voor zijn studie in Duitsland, was 
hij in 1838 naar Nederland teruggekeerd, waar hij zich te Amsterdam geves
tigd had als fabrikant van wis- en natuurkundige apparaten. 

Had hij voor de toepassing van de nieuwe vinding bij de H. IJ. S. M. de be
langrijke steun gehad van ingenieur-directeur F. W. Conrad en president
commissaris L. J. J. Serrurier, zo was hij voor de verwezenlijking van zijn 
plannen om Amsterdam en Rotterdam telegrafisch met hun toenmalige zee
havens te verbinden geheel op zich zelf aangewezen. Hij had onrniddellijk 

1) Mr. W. J. M. Benschop, Eduard Wenckebach en de Hollandse IJzeren Spoor
wegmaatschappij als haanbrekers voor de openbare telegrafie in Nederland, ('s-Hage, 
1947 = Bijdragen tot de geschiedschrijving van de Posterijen, Te1egrafie en Telefo
nie in Nederland n; Dr. E . A. B. J. ten Brink, De Rotterdamsche Telegraa/ Maat
schappij 1854-1884. Een episode uit de begintijd van de electrische telegrafie in Neder
land, ('s-Hage, 1957 = Bijdragen enz. lV). 
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ingezien, dat speciaal voor de grote handelssteden - de beurzen! - zulk een 
verbinding te zijner tijd van zeer groot nut kon zijn. Reeds op 8 maart 1845, 
nog veer de H.IJ.S.M. om toestemming voor openbaar gebruik van haar 
telegraaf verzocht, had hij samen met C. C. van Hall, toen adjunct-ingenieur
directeur bij de H.IJ.S.M., concessie gevraagd voor het aanIeggen van een 
telegraafiijn tussen Amsterdam als beurscentrum en haar toenmalige zeehaven 
Den Helder 1), en op 1 maart 1846, nu aIleen, voor de aanleg van een lijn van 
Rotterdam naar Brouwershaven, eventueel naar Vlissingen. 

Op 3 april 1845 had de Kamer van Koophandel te Amsterdam een gunstig 
advies uitgebracht over de aanvraag van Van Hall en Wenckebach, zich daar
bij spiegelend aan het succes van de lijn Hamburg-Cuxhaven, waarvan in 
het begin niemand het belang had ingezien 2). Echter noch de H.IJ.S.M. 
noch Wenckebach ontvingen enig antwoord op hun rekwesten en een verzoek 
van laatstgenoemde om zelf bij de minister van Binnenlandse Zaken, onder 
wie de telegrafie ressorteerde, zijn concessie-aanvrage te mogen komen be
pleiten, werd niet ingewilIigd. Op 26 februari 1847 zond hij nogmaals een 
rekwest, nu aan de minister, om diens medewerking in te roepen voor het 
verkrijgen van de concessies 3). 

De regering zat kennelijk met de zaak verIegen. Zij had het verzoek van 
Wenckebach gekoppeld aan de vraag van de H.IJ.S.M. om haar telegraafver
binding voor publiek gebruik open te mogen stellen en liet zich over deze aan
gelegenheid van aIle kanten adviseren. Of schoon deze adviezen over het al
gemeen zeer gunstig waren voor het nieuwe verkeersrniddel, bleek de grote 
moeilijkheid te bestaan in vrees voor misbruik, zowel voor beursagiotage als 
voor politieke doeleinden, een vrees, die reeds stamde uit de tijd van de op
tische telegraaf 4) en nu opnieuw voedse1 yond in de financiele en politieke 
moeilijkheden van het moment. Men wilde een eventuele toestemming met 
zo groot mogelijke waarborgen ornringen, de zaak kwam in de ministerraad 
en aan het buitenIand werden inlichtingen gevraagd omtrent de daar op dit 
punt geldende wetgeving 5). 

Wenckebach liet inmiddels niet af en, nog wachtend op een antwoord op 
de genoemde concessie-aanvragen, zond hij op 10 september 1847 een nieuw 
verzoekschrift aan de koning, waarin hij een algemeen plan voor een Neder
lands telegraafnet ontwikkelde en vergunning verzocht tot uitvoering daarvan. 

Dan, het is inmiddels december 1847 geworden, verschijnt eindelijk het 
koninklijk besluit, "houdende bepalingen in verband tot de invoering van elec-

1) Zie hierna bijiage I. 
Z) Dr. J. C. Westermann en Mr. G. M. Greup, Kamer van Koophandel en Fabrie

ken voor Amsterdam. Gedenkboek samengesteld ter gelegenheid van het 125 jarig be
staan, (Amsterdam, 1936), d!. I, bIz. 352, d!. II, biz. 185; in dit boek wordt verder 
over de Nederlandsche Telegraaf Maatschappij niet gesproken. 

3) Zie hierna bijiage II. 
0) Vgl. Dr. E. A. B. J. ten Brink, De optische telegraafvan Claude Chappe en zijn 

toepassing in Nederland tijdens de inlijving in Publicaties van het Genootschap voor 
Napoleontische Studien, aft. 10, juli 1957, biz. 356. 

6) AIle desbetreffende stukken, rekwesten, adviezen, enz. in Alg. Rijksarchief, 
Arch. Binnen!. Zaken, 3e Md. (Waterstaat), dossier no. 27,1845-1848 en 1849-1854. 
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tro magnetische telegrafen" 1). En nog in dezelfde maand wordt aan Wenck
bach devergunningverleend voor aanlegvan telegraaflijnen tussen Amsterdam 
en Den Helder en tussen Rotterdam en Brouwershaven 2) en krijgt de 
H.IJ.S.M. toestemming om haar telegraafvoor publiek gebruik open te stel
len 3). 

De moeilijkheden waren hiermee voor Wenckebach nog niet ten einde. 
Hij ondervond slechts matige belangstelling en niet zonder veel moeite en 
teleurstelling gelukte het hem de gelden bijeen te brengen voor de aanleg van 
de telegraaflijn tussen Amsterdam en Den Helder. Hij had te vechten tegen 
dezelfde geest van traagheid, zo kenmerkend voor Nederland in deze tijd, die 
men ten opzichte van dit nieuwe verkeersmiddel in 1854 nog gesignaleerd 
vindt in het Tijdschrift voor Staathuishoudkunde en Statistiek, waar men leest: 
"DikwijJs hebben wij algemeen geachte en in den handel grijs geworden koop
lieden aangetroffen, die zich nog in geenen deele met dit nieuwe handelswerk
tuig konden vereenigen, mannen, die bezield met den echt oud-Hollandschen 
handelsgeest, aile overijling atkeurende, aan bedaarde overweging en bere
kening de voorkeur gaven boven de koortsachtige drift en overhaasting, waar
toe vol gens hen deze nieuwerwetsche wijze van correspondentie aanleiding 
geeft" 4). 

Op 30 april 1849 zond Wenckebach een uitvoerig rekwest aan de koning, 
waarin hij diens steun verzoekt bij de uitvoering van de telegraafverbinding 
tussen Amsterdam en Den Helder 5). Hoe hij zich deze steun voorstelde blijkt 
niet uit het verzoekschrift en ook het overigens interessante advies, dat de di
recteur van de Koninklijke Akademie te Delft, G. Simons, hierover aan de 
minister van Binnenlandse Zaken gaf 6), laat ons daaromtrent in het duister. 

Heeft Wenckbach gehoopt, dat de koning openlijk zijn sympathie met de 
onderneming zou betuigen, misschien zelfs financieel er in zou dee1nemen, op
dat de twijfelaars zich hierdoor zouden laten overtuigen? Wij weten het niet, 
ook niet of Wenckebach ooit antwoord op dit verzoekschrift heeft gehad. In 
ieder geval heeft hij ten slotte het benodigde kapitaal bijeen gekregen en kon 
op 24 mei 1850 de eerste algemene vergadering van aandeelhouders plaats 
vinden. Op 16 september van hetzelfdejaar werd voor notaris F. W. Fabius te 
Amsterdam de acte van oprichting van een naarnIoze vennootschap De Ne
derlandsche Telegraaf Maatschappij (hierna in het vervolg NTM te noemen) 
gepasseerd 7), nadat op 16 augustus daartoe koninklijke goedkeuring was 
verleend 8). 

1) K.B. 8 dec. 1847 (Stbl. 72). 
I) K.B. 19 dec. 1847, no. 35; zie H. J. Stokvis en W. H. Gosler, Welten, besluiten 

en overeenkomsten betrekkelijk de electro-magnetische telegrafen in Nederland, 
('s-Hage, 1860; hiema aan te halen als Stokvis I), no. 2. 

8) K.B. 19 dec. 1847, no. 36 (Stokvis I, no. 3). 
') W. baron Sioet tot Westerholt, De electrische telegraaf in betrekking tot de 

algemeene welvaart, t.a.p., biz. 89-114; de schrijver was zelf telegrafist Ie klasse. 
6) Zie hiema bijlage ID. 
8) Zie hiema bijlage IV. 
1) Zie hiema bijlage V. 
8) K. B. 16 aug. 1850, no. 47 (Stokvis I, no. 6). 
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De Maatschappij had haar zetel te Amsterdam. Het kapitaal zou bestaan 
uit f SO.OOO, verdeeld in honderd aandelen van f SOO. Zodra voor een som van 
f 3S.000 was ingeschreven, zou de Maatschappij geacht worden te zijn geves
tigd. Bij de oprichting waren 83 aandelen geplaatst; onder de inschrijvers 
treft men naast talrijke kooplieden de Nederlandsche Handel-Maatschappij 
aan met 2, het departement van Kolonien met 5 en minister Thorbecke even
eens met 2 aandelen. De ontbrekende aandelen zouden binnen een jaar na 
tekening van de acte van oprichting moeten zijn geplaatst. 

De Maatschappij werd bestuurd door 4 commissarissen, allen aandeel
houders, waartoe op de eerste algemene vergadering gekozen waren de reeds 
genoemde F. W. Conrad, W. F. Heshuijsen, L. A. Bienfait en Jhr. C. Hartsen, 
waarvan Bienfait als voorzitter optrad en Heshuijsen als secretaris. Tot direc
teur voor aanleg en exploitatie werd Wenckbach benoemd. 

Toen Wenckebach met in gang van 1 juli 1852 tot Ingenieur der Rijkstele
graaf werd aangesteld, volgde W. F . Heshuijsen hem op als directeur. Jaar
lijks moest een der commissarissen aftreden, doch hij was herkiesbaar. Deel 
van het bestuur maakten tijdens het bestaan van de NTM o.a. nog uit A. van 
Geuns, 1. D. Cramer en B. J. Momma, de eerste achtereenvolgens als loco
voorzitter en voorzitter, de beide laatsten als secretaris. 

Onmiddellijk na de totstandkoming van de Maatschappij ging de aan Wen
ckebach en Van Hall- over welke laatste men niets meer verneemt - ver
leende concessie over aan de Maatschappij tegen vergoeding der door hen 
gemaakte onkosten en verschotten. 

Nogin hetzelfde jaar werd met de aanleg van de lijn begonnen. Wenckebach 
had aangenomen voor f 3S.000 de gehele telegraaflijn gereed te maken. Te 
Amsterdam werd het telegraatkantoor in de Beurs gevestigd. Vandaar liepen 
de draden door ijzeren buizen naar het station van de H.IJ.S.M. Met laatst
genoemde was overeengekomen omtrent het bevestigen van de draad aan 
haar telegraafpalen tussen het Amsterdamse station en het Spaarne. Vervol
gens liep de lijn buiten Haarlem om naar de rijksstraatweg naar Nieuwediep, 
waarlangs met goedkeuring van de minister van Binnenlandse Zaken de palen 
geplaatst werden 1). In Nieuwediep eindigde de lijn in een gebouwtje aan het 
Groot Noordhollands Kanaal. Gebruikt werden toestellen volgens het stelsel 
van Morse, in de werkplaatsen van Wenckbach vervaardigd 2). 

In januari 1851 werd het tarief voor de berichten vastgesteld als voIgt 3): 

1) Beschikking van 17 okt. 1850, no. 137, 3e aCd. B; zie hiema bijlage VI. 
2) Zie voor verdere technische bijzonderheden J. J. van Kerkwijk, Eduard Wencke

bach, in Tijdschr. van het Kon. Inst. van Ingenieurs. Notulen 1873-1874, biz. 93. 
3) K.B. 22 jan. 1851, no. 34 (Bijv. Stbl. 24). 
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Op 18 mei 1851 gingen de telegraatkantoren van de Maatschappij te Am
sterdam en Nieuwediep voor het publiek open. 

Bijzonder spectaculair is de geschiedenis van de activiteiten der NTM ge
durende de twaalf jaar van haar bestaan niet geweest. Het grootste probleem, 
nadat het rijk op basis van de wet van 7 maart 1852 (8tb/. 48) met ingang van 
1 december van datjaar aan de exploitatie van telegrafen was gaan deelnemen, 
vormde weI de voortdurende uitbreiding van het net van de Rijkstelegraaf 
en zijn tariefpolitiek, die ten doel had bij voortduring de uniformiteit op aile 
Nederlandse lijnen te bevorderen 1). Hierdoor was eigenlijk reeds van het 
begin af aan het lot van particuliere oridernemingen als de Rotterdarnsche 
en Nederlandsche Telegraaf Maatschappijen bepaald. 

Het begon reeds onmiddellijk, toen de Raad van Bestuur op 19 december 
1852 aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Financien mededeelde 
het wenselijk te achten ter bevordering van de eenheid in het gebruik van de 
electromagnetische telegraaf dezelfde maatstaf aan te nemen als voor het 
gebruik van de Rijkstelegraaf was bepaald. Hij stelde daarom een gewijzigd 
tarief voor 2): 

1) Zie voor de voorgeschiedenis van de Rijkstelegraaf, mede in verband met de 
reeds geconcessioneerde lijnen, Ten Brink, De Rotterdamsche Telegraaf Maatschap
pij, biz. 6 vlg., en Ten Brink en C. W. L. Schell, Geschiedenis van de Rijkstelegraaf 
1852-1952, ('s-Hage, 1954 = Geschiedkundige Uitgaven van het Staatsbedrijf der 
PlT V), biz. 14 vlg. 

") Arch. PlT, exh. 20 dec. 1852, no. 116/6e ald. 
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Aantal woorden 

I I 
Aanmerkingen 

1 tot 20 21 tot 50 51 tot 100 

f 1,00 f2,00 f3,00 geheim of cijfer-
schrift dubbel ta-
rief 

Reeds spoedig daarop werd dit voorstel goegekeurd 1). 
Toen, ingevolge het op 23 september 1853 te Berlijn getekende tweede na

verdrag van de Duits-Oostenrijkse Telegraafvereniging, waarvan ook Ne
derland lid was 2), op 1 januari 1854 een nieuw tarief voor de leden van die 
Vereniging in werking trad, wenste de NTM op haar lijn een tarief naar de
zelfde grondslagen en met ingang van dezelfde datum in te voeren. Het ver
schil bestond hierin, dat een enkelvoudig bericht op 25 in plaats van 20 woor
den werd gesteld 3). Ook hierop volgde spoedig de koninklijke goedkeuring '). 

Op 6 maart 1854 zond de NTM een verzoek aan de minister om een tele
graafkantoor in Alkmaar te mogen vestigen. Tevens verbond zij hieraan het 
voorstel het tarief voor telegrammen tussen Amsterdam resp. Nieuwediep en 
Alkmaar te stellen op de helft van dat voor berichten tussen de beide eind
kantoren. Op korte termijn werd een en ander geregeld 6). 

Geruime tijd hoort men dan niets meer en gaat alles zijn gewone gang, 
waarbij uit het gestadig toenemende gebruik van de lijn duidelijk blijkt dat 
zij in een werkelijke behoefte voorzag 6). Totdat een nieuw tariefprobleem zich 
voordeed in 1858. 

De verwachting, dat reeds v66r 1 april van dat jaar meerdere der niet tot 
de Duits-Oostenrijkse Telegraafvereniging behorende staten 7) de regelen 
zouden hebben aangenomen, die deze op dat ogenblik in werking bracht 8), 
was niet verwezenlijkt. Bovendien hadden de leden der Vereniging zich eerst 
eind maart uitgesproken omtrent hetgeen ten aanzien van het verkeer met 
elk der vreemde staten, waarmee hun lijnen in rechtstreekse verbinding ston
den, was in acht te nemen. Naar hun mening moest de Vereniging zich tegen
over aIle staten of ondernemingen 9) op grond van de geldende overeenkom-

1) K.B. 2 jan. 1853, no. 43 (Bijv. Stbl. 1). 
2) Zie Ten Brink en Schell, a.w., bIz. 358 vIg. 
8) Arch. PTT, brief van de ministers van Binnenl. Zaken en van Fin. aan de koning 

d.d. 22 dec. 1853, no. 161/6e aCd. 
') K.B. 28 dec. 1853, no. 48. 
6) Arch. PTT, brief van de ministers van Binnenl. Zaken en van Fin. aan de ko

ning d.d. 14 maart 1854, no. 135/6e afd.; K.B. 2 april 1854, no. 46 (Bijv. Stb!. 74); 
min. beschikking d.d. 11 april 1854, no. 130/6e afd. (Stokvis I, no. 58); zie ook hiema 
bijIage VIT. 

e) Zie hiema de bijIage XV en XVI. 
7) Belgie, Frankrijk, Spanje, Portugal, Zwitserland, Halie, de Donauvorsten

dommen, Turkije en Rusland. 
8) Verdrag van Stuttgart van 16 nov. 1857; tekst bij Stokvis I, nos. 109 en 110. 
I) Behalve Denemarken, Zweden, Noorwegen, Brunswijk, Oldenburg, de Altona-
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sten gebonden achten voorshands de bestaande bepalingen, ook voorzover 
haar eigen gebied betrof, te handhaven. 

Dientengevolge moesten de berichten, die door de Nederlandse kantoren 
met het buitenland gewisseld werden, aanvankelijk in 3 k1assen worden ge
rangschikt nl. 1. die welke voor de hele afstand naar de nieuwe regelen moes
ten behandeld worden, 2. die waarvoor de bestaande bepalingen voor een 
gedeelte van de te doorlopen weg moesten worden toegepast en 3. die voor 
welke de bestaande regelen over de gehele afstand van kracht bleven. Was 
deze toestand reeds zeer ongerieflijk voor het publiek, dat zich rechtstreeks 
van de Rijkstelegraaf bediende, en uitermate lastig voor de beambten van die 
dienst, in nog grotere mate was dit het geval voor diegenen, die hun berichten 
moesten aanbieden bij of ontvangen van de kantoren der 4 bijzondere tele
graafondernemingen - de H.U.S.M., de NTM, de Rotterdamsche Telegraaf 
Maatschappij en de Internationale Telegraaf Maatschappij 1) - welke met 
die van het rijk in rechtstreekse verbinding stonden. Zelfs zou die toestand 
voor genoemde ondernemingen niet onbelangrijke nadelen met zich mee 
kunnen brengen, waarvoor men hen moest trachten te vrijwaren, zo schreef 
de minister aan de koning, daar aIleen de zucht tot medewerking met het 
Rijkstelegraatbestuur ter verkrijging van eenheid en eenvormigheid in de 
behandeling der berichten hen zo spoedig tot de wijziging van hun tarietbepa
lingen deed besluiten. 

Aangezien nl. de voor 1 april 1858 vastgestelde tarieven voor het verkeer 
langs de lijnen van bedoelde maatschappijen 2) - voor de NTM was dit voor 
een bericht van 1 tot 20 woorden tussen Amsterdam en Nieuwediep f 0,70 en 
tussen Alkmaar en de beide eindkantoren f 0,35 - onvoorwaardelijk van 
toepassing waren, vielen ook berichten zoals bijv. naar Rusland en Turkije, 
die voorlopig voor de gehele afstand van het eerste Rijkstelegraatkantoor tot de 
plaats van bestemming volgens de bestaande regelen werden behandeld, aIleen 
voor de betrekkelijk geringe afstand, die zij langs de lijnen van bedoelde maat
schappijen hadden te doorlopen, onder de werking der nieuwe bepalingen. 

In dat geval zouden de overbrengingskosten van die berichten weI soms 
enigszins lager kunnen zijn, maar daarentegen vielen dan voor de gehele af
stand voordelen weg, die het bestaande stelsel bood en ongetwijfeld door veel 
afzenders op prijs werden gesteld, zoals de overseining tegen halve prijs van 
antwoorden van 1 tot 10 woorden, collationering van berichten en afgifte van 
ontvangbewijs tegen de helft of een vierde der kosten van een enkel bericht, 
enz. Dit gold in het bijzonder voor de Internationale Telegraaf Maatschappij 
daar die "blijkens heden ingekomen berigten" op een geduchte mededinging 
te rekenen had. 

Kieler Telegraaf, de Taunusspoorwegtelegraaf en de telegraaf van LUbeck naar 
Travemunde. 

1) Laatstgenoemde exploiteerde sinds 15 aug. 1853 een kabelverbinding tussen 
Nederland en Engeland. 

I) K.B. 19 maart 1858, no. 55 (Stokvis I, no. 112) voor de Intemationale Telegraaf 
Maatschappij, en K.B. 24 maart 1858, no. 86 (Stokvis I, no. 115) voor de H.B.S.M., 
de NTM en de Rotterdamsche Telegraaf Maatschappij. 
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Genoemde bezwaren konden worden weggenomen, indien met afwijking 
in zoverre van het vastgestelde in bovengenoemde koninklijke besluiten werd 
bepaald, dat bedoelde Maatschappijen op die berichten, welke overal behalve 
op hun lijnen naar de bestaande regelen der Duits-Oostenrijkse Telegraafver
eniging werden behandeld, zolang die toestand duurde, ook voorzover 
de overbrenging langs hun lijnen betrof dezelfde regelen konden toe
passen 1). 

Een in deze geest door de minister aan de koning gedaan voorstel werd op 
korte termijn bekrachtigd met dien verstande, dat, naargelang de bepaling
en van het verdrag van Stuttgart op de lijnen der vreemde (niet-lid) staten 
of, in het verkeer met hen, voor een gedeelte van de afstand in werking zou
den treden, aan de voor de bijzondere Maatschappijen geldende tarief
bepalingen ten aanzien van dat verkeer voiledige uitvoering zou worden 
gegeven 2). 

Reeds in mei 1858 traden weer nieuwe veranderingen in. Ais gevolg van het 
verdrag van Brussel van 14 mei van genoemd jaar, dat per 1 juni in werking 
zou treden, werden de tariefbepalingen, die v66r 1 april 1858 voor het ver
keer met Belgie van kracht waren, belangrijk gewijzigd 3), zodat de vier bij
zondere Maatschappijen nu weer gehouden zouden zijn de voorschriften van 
het Rijkstelegraafreglement 4) toe te passen op het verkeer met Belgie, over 
Belgie met Frankrijk en over Belgie en Frankrijk met Algerie, Zwitserland, 
Sardinie, Spanje en Portugal. 

Ook deze nieuwe regelen weken echter nog in meer dan een opzicht af van 
de bepalingen van het Rijkstelegraafreglement. Bij toepassing van de voor 
de bijzondere telegraafondernemingen geldende voorschriften betekende dit, 
dat voor verschillende delen van de te doorlopen afstand onderscheidene 
bepalingen zouden bestaan, hetgeen niet aileen voor de betrokken admini
straties maar ook voor het publiek zeer ongerieflijk en in sommige gevallen 
zelfs nadelig was. Daarom achtte de minister het op dezelfde gronden als bo
vengenoemd wenselijk, dat de bijzondere ondernemingen de regelen, die per 
1 juni 1858 voor het verkeer van de Rijkstelegraaf met Belgie zouden gelden, 
eveneens vanaf die datum voor de afstand langs hun lijnen van toepassing 
zouden zijn. 

Wat de tarieven betrof, deze zouden hetzelfde kunnen blijven met betrek
king tot de prijs van een enkel bericht, aangezien dat uit 1 tot 20 woorden be
stond en volgens de nieuwe voorschriften voor het verkeer met Belgie uit 1 
tot 15 woorden met 5 vrije adreswoorden. AIleen zou dan bepaald moeten 
worden dat de opklimming van 5 tot 5 woorden geschiedde en het tariefvoor 
iedere 5 woorden boven de eerste 15 werd verhoogd met een derde gedeelte 
of, zo nodig, met het eerst daarop volgende veelvoud van vijf. 

In dit voorstel aan de koning deelde de minister tevens reeds mede, dat de 

1) Arch. nT, brief van de min. van Binnen!. Zaken aan de koning d.d. 29 maart 
1858, no. 221/6e afd. 

2) K.B. 30 maart 1858, no. 79 (Stokvis I, no. 116). 
8) K.B. 26 mei 1858, no. 47 (StbZ. 21). 
') K.B. 12 maart 1858 (StbZ. 11). 
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besturen van de bijzondere Maatschappijen met deze schikking genoegen 
namen 1). Het tarief was dus nu als voIgt 2): 

van voor iedere 5 
1 tot 15 woorden boven 

woorden 15 woorden 

Tussen Alkmaar en Amsterdam fO,35 fO,15 
.. .. Nieuwediep .. 0,35 .. 0,15 
.. Amsterdam .. .. 0,70 .. 0,25 

In januari 1859 kwam opnieuw een wijziging van het Rijkstelegraafregle
ment tot stand 8) ten einde de daarin vervatte bepalingen betreffende de 
schatting der woorden van telegrammen in overeenstemrning te brengen met 
de regelen der Duits-Oostenrijkse Telegraafvereniging, die op dat punt wa
ren herzien '). Een en ander trad in werking op 1 februari 1859. 

Ten einde de eenheid, die op dat punt tussen de bepalingen voor de Rijks
telegraaf en die voor de bijzondere telegraafondernemingen bestond, ook 
verder te bewaren, achtte de minister het ook nu nodig dat de in het Tele
graafreglement aangebrachte wijzigingen eveneens op het verkeer langs de 
lijnen van die ondernemingen van toepassing werd verklaard 6). Een konink
lijk besluit bepaalde al spoedig dienovereenkornstig 6). 

Nog verscheidene malen gedurende haar verdere bestaan noodzaakten 
wijzigingen bij de Rijkstelegraaf de NTM haar bepalingen betreffende ver
keer en tarieven te veranderen. Het heeft weinig zin ze hier alle op te sommen. 
Wij gingen hiervoor slechts wat uitvoeriger op enke1e gevallen in om aan te 
tonen, welke moeilijkheden die voortdurende aanpassing aan de Rijkstele
graaf met zich meebracht voor de bijzondere telegraafondernemingen 7). 

Belangrijk was de medewerking, die sinds 1858 door de Rotterdamsche en 
de Nederlandsche Telegraafmaatschappijen verleend werd voor het over
brengen der tijdseinen 8). Sedert enige jaren waren door de zorg van het de
partement van Marine in de voornaamste zeehavens tijdballen geplaatst, 
bestemd om de middelbare tijd aan de gezagvoerders der schepen bekend te 

1) Arch. nT, brief van de min. van Binnenl. Zaken aan de koning d.d. 29 mei 
1858, no. 173/6e afd. 

I) K.B. 31 mei 1858, no. 45 (Bijv. Stbl. 127). 
I) K.B. 25 jan. 1859 (Stbl. 5). 
') Enkele wijzigingen op het verdrag van 16 nov. 1857 van Stuttgart in dec. 

1858 en jan. 1859 (Stokvis I, nos. 109 en 110). 
&) Arch. nT, brief van de min. van Binnenl. Zaken aan de koning d.d. 26 jan. 

1859, no. 171/6e afd. 
I) K.B. 27 jan. 1859, no. 53 (Stokvis I, no. 138). 
7) Men vindt ze vermeld bij H. J. Stokvis, Wetten, besluiten en overeenkomsten 

betrekkelijk de electro-magnetische telegra/en in Nederland. Vervolg. (Stokvis 11), 
('s-Hage, 1864). 

8) Voor de Rotterdamsche Telegraafmaatschappij zie Ten Brink, De Rotterdam
sche Telegraa/maatschappij, bIz. 16 vlg. 
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maken. Het was gebieken, dat deze inrichting nog te wensen overliet. Een 
grote verbetering zou te verkrijgen zijn door het observatorium te Leiden 
dienstbaar te maken aan de opgave van de juiste tijd aan de zeeplaatsen door 
middel van de telegraaf. De minister besloot het daartoe noodzakelijke te 
doen uitvoeren en gaf aan Wenckebach, nu Ingenieur van de Rijkstelegraaf, 
opdracht in overleg te treden met professor Kaiser, de verificateur van's rijks 
zee-instrumenten, contact op te nemen met de besturen van de Rotterdamsche 
en de Nederlandsche Teiegraafmaatschappijen om deze tot medewerking over 
te halen en hem daama de nodige voorstellen tot uitvoering te doen 1). Tot 
hetgeen daartoe gevorderd werd behoorde o.a. verlenging van de lijn der 
NTM van haar kantoor aan het Nieuwediep tot aan het gebouw der Marine
werf aldaar. 

Bij het bepalen der uren, gedurende welke de draden der maatschappijen 
ter beschikking van de Rijksteiegraaf moesten zijn, diende er rekening mee 
gehouden te worden dat hun kantoordienst weliswaar tot 9 uur 's avonds 
duurde, doch dat de behandeling der berichten, die nog voorhanden waren 
of die men bezig was op te nemen, moest zijn afgelopen alvorens het kantoor 
mocht worden gesloten. Het zou dan niet altijd mogelijk zijn de draden juist 
om 9 uur met die van de Rijkstelegraaf te verbinden. De minister gaf daarom 
in bedenking die verbinding een uur later te stellen, bijv. van 10 tot 11 uur, 
als altijd beschikbaar, en overigens de ganse nacht, zo de draden niet voor 
het overbrengen van berichten behoefden te worden gebruikt. 

Een ontwerp-overeenkomst werd nu aan de beide Maatschappijen voor
gelegd en de verbinding tot stand gebracht tussen hun kantoren en de mari
tieme seinplaatsen te Nieuwediep en Hellevoetsluis 2). 

In tegenstelling tot de Rotterdamsche Telegraafmaatschappij verklaarde 
de NTM zich onvoorwaardelijk akkoord met het voorstel en op 14 december 
1858 tekende Heshuijsen voor de Maatschappij, op 28 december de minister 
van Binnenlandse Zaken 3). 

In maart 1860 werd opnieuw de medewerking van de bijzondere telegraaf
ondememingen gevraagd, ditmaal voor het doorgeven van berichten van 
het Koninklijk Meteorologisch Instituut te Utrecht 4). Zowel de Rotter
damsche als de Nederlandsche Telegraafmaatschappij zegden toe hun lijnen 
kosteloos voor het beoogde doel beschikbaar te stellen 6). 

Ter vereenvoudiging en tijdsbesparing stelde de NTM voor een inrichting 

1) Zie voor de tijdseinen en de bijzondere aandacht, die prof. Kaiser daaraan wijd
de F . A . Hoefer, Geschiedenis der openbare tijdaanwijzing, (Leiden, 1887), blz. 106 
vig. 

2) Arch. PIT, brief van Wenckebach aan de minister d.d. 1 okt. 1858 en diens 
antwoord aan Wenckbach d.d. 19 okt. 1858, no. 109/6e afd.; tevens brief van de 
minister aan de directie van de NTM d.d. 17 nov. 1858, no. 168/6e afd. 

8) Arch. PIT, beschikking min. van Binnen!. Zaken d.d. 28 dec. 1858, no. 134/6e 
afd.; zie bijlage VIII hiema. 

') Arch. PIT, brief min. van Binnen!. Zaken aan de bijzondere telegraafonder
nemingen d.d. 10 maart 1860, no. 154/6e afd. 

5) Arch. PIT, brief van dir. NTM aan de min. van Binnen!. Zaken d.d. 16 mallrt 
1860. 
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op het Rijkstelegraafkantoor te Amsterdam tot stand te brengen om dat kan
toor een directe verbinding met haar kantoor te Nieuwediep te geven, het
geen gemakkelijk en met weinig kosten zou kunnen geschieden, aangezien 
de lijn reeds aanwezig was, nl. die welke gebruikt werd voor de tijdseinen. 
Vervolgens stelde zij voor de tijd van 09.00 tot 09.15 uur daarvoor te gebrui
ken en niet de voorgestelde van 08.00 tot 09.00 uur, daar de afstand tussen 
het kantoor van waarneming aan Den Helder en het telegraafkantoor te 
Nieuwediep ongeveer cen uur bedroeg. Aangezien de waarnemingen om 08.00 
uur geschiedden, konden deze in de regel niet v66r 09.00 uur aan het tele
graaikantoor zijn en de bode kon dan wachten op de berichten van Gronin
gen, Maastricht en Vlissingen. Ten slotte gaf de NTM in overweging de lijn 
te Nieuwediep te verlengen tot aan het kantoor der waarnemingen te Den 
Helder. 

Op dezelfde dag ontving de minister een brief van prof. Buys Ballot, hoofd
directeur van het Kon. Ned. Meteorologisch Instituut, waaruit blijkt, dat 
hij reeds geruime tijd met de voorbereidingen van de nieuwe dienst bezig was. 
Hij had contact opgenomen met het expertisekantoor "Veritas" en ontving 
nu geregeld berichten omtrent zeeschade, "die nog duidelijker spreken dan 
windkrachten" . 

Van Groningen had hij bericht ontvangen, dat de schipperij aldaar er veel 
belang in stelde ook de telegrafische berichten te ontvangen. In geval van een 
gevaarlijk sein wilde men dat van de hoofdtoren af kenbaar maken naar 
Delfzijl en Zoutkamp. Voor het afhalen en bezorgen der berichten te Maas
tricht, Den Helder en Groningen had hij reeds maatregelen genomen. Als 
Engelse havens, waarvan hij bepaaldelijk berichten zou willen ontvangen 
noemde hij Falmouth of Plymouth, Portsmouth, Dover en Hartlepool. 

"De laatste stormen zijn weder door het barometerverschil voldoende aan
geduid. Nog zekerder zouden zij voorspeld geweest zijn, indien ook met 
Frankrijk telegraphische gemeenschap bestond voor dergelijke gevallen" 1). 

Vlak daarop ontving Buys Ballot in een brief, waarbij een gedrukte nota, 
soortgelijk voorstel van Le Verrier, directeur van het Observatoire Imperial 
te Parijs, waarop hij zich, op zijn eerdere voorstellen terugkomend, onmiddel
lijk tot de minister wendde : "Indien de eer van Holland nog zal uitkomen, dan 
is de tijd dringend" . 

De nota bevatte voor Franse havens juist dezelfde voorstellen, die hij voor 
Nederlandse deed. Er ontbrak nog alleen het volgende aan: " ... men heeft 
nog niet de waarde van de verschillen der standen boven de standen zelven in
gezien, en men schijnt de beteekenis der seinen nog niet genoeg te verstaan". 

"Het is in overeenstemming met alles wat ik vroeger schreef, ook met het 
voorstel voor jaren door rnij gedaan om bij het Fransche Gouvernement der
gelijke uitnoodiging aan rnij te provoceren, als ik het voorstel sterk onder
steun, om waarnemingen van den Helder, niet van Texel, waarom ook niet 
van Groningen? te ruilen voor die van Brest, Havre, Parijs. Maar er is meer. 

') Arch. nT, brief van Buys Ballot aan de min. van Binnenl. Zaken d.d. 16 maart 
1860, Md. II, no. 36. 
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Ik geloof dat het nu hoogstnoodzakelijk is om officieel aan te kondigen, wat 
ik in mijnen brief van 27 December 1859, no. 270, voorstelde en zoo spoedig 
mogelijk de telegraphische seinen, al is het dan vooreerst langs de Rijkslinien, 
te laten mededeelen" 1). 

Vervolgens schreefhij aan Le Verrier, dat hij aan de minister had voorge
steld om hem van Den Helder en Groningen telegrafische berichten te be
zorgen in ruil voor die van Brest, Havre en Parijs, en dat hij hem later van de 
beslissing van de minister op de hoogte zou brengen. "De zwarigheid", 
schreef bij aan de minister, "vroeger door Uwer Excell. ambtsvoorganger ge
opperd, dat het zoo moeijelijk was telegraphische tijdingen uit Frankrijk te 
erlangen is dus nu opgeheven, daar Frankrijk ze zelf aanbiedt. Mij komen ze 
even gewenscht als vroeger voor, daar men de hevige stormen, zoo als van 28 
Februarij jl. met volkomen zekerheid daaruit kan voorspellen" 2). 

Op 21 april dee1t de minister dan aan Buys Ballot mede, dat de besturen van 
de Nederlandsche en Rotterdamsche Telegraafmaatschappijen zich bereid 
verklaard hadden om hun lijnen tot het kosteloos overseinen van meteorolo
gische waarnemingen beschikbaar te stellen, zodat de zaak nu verder kon 
worden uitgewerkt, lichtte hem in omtrent de suggesties van de NTM en 
verzocht zijn aanmerkingen bij een meegezonden ontwerp-beschikking. Bij 
het bestuur van de Internationale Telegraafmaatschappij werd onderzoek ge
daan naar de mogelijkheid om meteorologische waarnemingen van Falmouth 
of Plymouth, Portsmouth, Dover en Hartlepool naar Nederland te seinen, 
terwijl het Belgische telegraafbestuur werd uitgenodigd te willen medewerken 
tot de uitwisseling van meteorologische berichten tussen Frankrijk en Neder
land 3). 

Nadat ook aan Wenckebach zijn oordeel was gevraagd over de ontwerp
beschikking, evenals aan de NTM en de R TM, kwam overeenkomstig het 
bovenstaande een beschikking tot stand, die op 1 juni 1860 in werking trad '). 

Het voorstel van de NTM om de tijd op 09.00 tot 09.15 te stellen werd niet 
verwezenlijkt, evenmin haar suggestie om de lijn van bet Nieuwediep naar 
Den Helder te verlengen. Omtrent het laatste punt schreef de minister aan 
het bestuur: "Uw denkbeeld ... schijnt mij voor 's hands niet weI uitvoerbaar, 
zonder tot de kosten en den omslag van een toestel en een daarmede vertrouwd 
persoon aan den Helder te leiden". 

Dagelijks werden nu ook te Nieuwediep tussen 08.00 en 09.00 uur de Ne
derlandse en voor Nederland bestemde berichten aangeboden en van daar 

1) Arch. PIT, brief van Buys Ballot aan de min. van Binnenl. Zaken d.d. 8 april 
1860, afd. I, no. 39. 

2) Arch. PIT, brief van Buys Ballot aan de min. van Binnenl. Zaken d.d. 17 april 
1860, afd. I, no. 51. 

3) Arch. PIT, brieven van de min. van Binnen!. Zaken aan Buys Ballot, aan Wen
ckebach, aan de NTM en de RTM d.d. 21 april 1860, no. 178/6e afd. 

') Beschikking min. van Binnen!. Zaken d.d. 21 mei 1860, no. 256/6e afd. (zie 
hiema bijlage IX), die in de volgende jaren herhaaldelijk werd herzien. Vg!. nog 
Ten Brink en Schell, a.w., bIz. 350-352 en Verslagen aan den Koning betrekkelijk de 
dienst der Posterijen, der Rijks-Postspaarbank en der Telegra/en in Nederland. 1881, 
(Den Haag, 1882), biz. 12. 

ECON.-HIST. JAARBOEK xxx 9 
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doorgeseind naar Brielle, Brouwershaven, Groningen, Harlingen, Helle
voetsluis en Vlissingen. De veranderlijke letters en cijfers van deze berichten 
werden als diensttelegram overgeseind. 

Inmiddels waren spanningen ontstaan als gevolg van plannen van het rijk 
in 1856 om een rijkslijn aan te leggen tussen Amsterdam en Nieuwediep in 
verband met een nadere verbinding met Friesland over de eilanden langs de 
Zuiderzee. 

Wat was het geval? 
In genoemd jaar vatte het rijk het voomemen op tot een verbinding van 

Amsterdam met Friesland door de Zuiderzee en weI, in verband met de ver
lenging der lijn naar Zaandam en Wormerveer, vooreerst tot Purmerend. 
De provinciale besturen van Noord-Holland, Friesland en Groningen wer
den gehoord om beter te kunnen beoordelen wat de voorkeur verdiende: een 
lijn van Purmerend over Alkmaar en Nieuwediep en voorts over de eilanden 
naar Harlingen, of een verbinding dwars door de Zuiderzee, tussen Enkhuizen 
en Stavoren. 

Zoals te verwachten was verklaarden de meeste steden zich voor de kost
baarste lijn, omdat daar de voomaamste zeegaten op lagen. Er waren er ook 
die beide lijnen vroegen, maar hetgeen men in Den Haag vooral wenste, enige 
opgave van feiten, die het belang der verbinding kon doen schatten, bleef 
achterwege. 

De in het laatst van 1856 nog voorhandene fondsen bleken onvoldoende om 
de lijn, zelfs maar tot Purmerend, uit te voeren en van de sommen die Staring, 
chef van de afdeling Nijverheid van het departement van Binnenlandse Zaken, 
waaronder de telegrafie ressorteerde, had voorgesteld op de begroting voor 
1857 te brengen tot voltooiing van het telegraafnet en o.a. tot de aanleg van 
een lijn van Wormerveer over Alkmaar en Nieuwediep naar Harlingen, was 
het merendeel door de minister geschrapt. In 1857 kon dan ook bijna niets 
tot voltooiing van het net worden gedaan en zou zeker weer geen geld be
schikbaar zijn voor de lijn naar Purmerend, die bepaaldelijk door minister 
Van Reenen was toegezegd, waarvoor de gemeente Purmerend bereid was 
een kantoor in te richten en het bestek sedert november 1856 gereed lag. 

Door het horen der provinciale besturen was het voomemen der regering 
bekend geworden. De NTM werd bevreesd voor een mededinging, die zij 
terstond zou moeten opgeven en wendde zich met een verzoekschrift tot de 
minister, dat helaas niet meer werd teruggevonden. De inhoud kan echter 
duidelijk gereconstrueerd worden uit een tweede verzoekschrift, gedateerd 
20 oktober 1856 1), nadat op het eerste door de minister afwijzend was be
schikt 2). 

Het bestuur deelt daarin mede, uit het antwoord van de minister te heb
ben vemomen, dat vooralsnog niet besloten was tot de aanleg van een tele
graaflijn tussen Amsterdam en Nieuwediep, maar dat daartoe zeer waar
schijnlijk in verband met een nadere verbinding met Friesland via de eilanden 

1) Ondertekend door het bestuur: B. J. Momma, W. F. Heshuijsen, L. A. Bienfait, 
C. Hartsen en A. van Geuns. 

2) Onder datum 9 okt. 1856, no. 160/6e afd. 
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zou worden overgegaan. Tevens dat, indien zulks geschiedde, de minister in de 
wet geen termen yond, op grond waarvan de NTM "of eenige andere onder
neming van dergelijke gemeenschapsmiddelen" tegen de mogelijke schade 
van een nieuwe mededinging zou kunnen worden gevrijwaard. 

Het bestuur wilde niet in her haling vallen door nogmaals uit te weiden over 
het ontstaan van de NTM; " ... zij is de eerste geweest, die, als opzettelijk mid
del van gemeenschap tusschen twee steden, eene Telegraafdraad in Nederland 
heeft aangelegd, en geene zucht tot voordeel bragt de geldgevers tot het bij
eenbrengen der tot den aanieg benoodigde som, maar de gevoelde noodzake
lijkheid aan eene gemeenschap, die toenmaals van regeringswege niet te 
wachten was". 

Het bestuur meende daarom nogmaals "met bescheidenheid" bij de minis
ter op de zaak te mogen terugkomen. Het erkende gaarne, dat de wet "wel
ligt" geen termen bood op grond waarvan de belanghebbenden, bij uitvoe
ring van het plan van de regering, voor schade zouden kunnen worden gevrij
waard. Het had zich echter ook niet bij de minister op de wet beroepen, 
"maar op de belangstelling der Hooge Regering in de nijverheid der ingezete
nen". Het zou hier de vernietiging van een gedeelte van het nationale vermo
gen gelden als gevolg van een concurrentie, rechtstreeks van de regering uit
gaande, en de wet op de aanleg van telegrafen mocht er dan al niet in voor
zien, "de Regering zal het toch niet ongepast vinden, zoo de Ondergeteeken
den met bescheidenheid, doch met den meesten nadruk, er op aandringen, 
dat, bijaldien het Regeringsplan tot uitvoering komt, zoodanige maatregelen 
worden genomen, dat, al kon de Nederlandsche Telegraaf Maatschappij te
genover dergelijke concurrentie niet blijven bestaan, althans het kapitaal, door 
de aandeelen vertegenwoordigd, niet onherroepelijk verloren zij". 

Het bestuur eindigde dan ook met het verzoek om, indien de regering wer
kelijk besloot haar plan uit te voeren, met hen in overleg te treden over de 
wijze, waarop belanghebbenden bij de NTM voor verlies van hun bezit kon
den gevrijwaard worden. 

Dit adres bleef maanden lang onbeantwoord. Inmiddels interpelleerde 
prof. J. Bosscha uit Amsterdam de minister over deze zaak bij de behandeling 
van de begroting voor 1857 in de Tweede Kamer. Hij vroeg naar diens plan
nen ten aanzien van de aanleg van telegraafiijnen in genoemd jaar. Dat was 
"in het bijzonder van veel gewigt voor de Nederlandsche Telegraaph-maat
schappij, die door de Regering erkend is, maar thans door haar met vernieti
ging wordt bedreigd. V 66r dat er nog eenige rijkstelegraaphdienst hier te lande 
georganiseerd was, heeft die maatschappij de telegraaph-gemeenschap tot 
stand gebragt tusschen Amsterdam en het Nieuwe Diep. Het daarvoor ge
vorderde kapitaal is geheel door Nederlandsche ingezetenen bijeengebragt. 
Sedert de oprigting is die dienst, tot gerief van velen, naar behooren verrigt 
geworden. Of schoon bij de wet van 7 Maart 1852 1) aan de Regering is opge
dragen de aanleg van rijkstelegraaphlijnen naar de voornaamste vestingen 
en havens, heeft de Regering zich even wei ontslagen van dat voorschrift ten 

1) Zie hiervoor biz. 122. 
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opzigte van de gemeenschap tusschen Amsterdam en het Nieuwe Diep, omdat 
in die dienst door de telegraaph-maatschappij werd voorzien, waardoor voor 
het Rijk aanzienlijke uitgaven zijn bespaard geworden; want de maatschappij 
heeft gewerkt met verlies. Maar nu, nu door een uiterst zuinig beheer, zuiniger 
dan dat van de rijks-telegraphie, de dienst van die maatschappij eenig batig 
saldo begint op te leveren, heeft de tegenwoordige Minister, bij dispositie 
van den 9den October jl., aan die maatschappij te kennen gegeven, dat de 
Regering zeer waarschijnlijk tot den aanleg van eene rijkstelegraaph-lijn van 
Amsterdam tot het Nieuwe Diep zal overgaan, om daardoor later, langs de 
eilanden in de Zuiderzee, tot eene verbinding te komen met Friesland. Dat 
de Nederlandsche Telegraaph-maatschappij door zulk een maatregel ver
nietigd moet worden en haar kapitaal, zoo de Regering niet in eene billijke 
schikking wil treden, verloren zal gaan, behoeft geen betoog, en evenmin be
hoeft betoogd te worden, dat, wanneer daarbij niet wordt gedaan al wat de 
billijkheid maar eenigzins eischen kan, door dergelijke maatregelen de onder
nemingsgeest van particulieren, dien de Regering aanmoedigen moet en be
schermen, onderdrukt wordt en gesmoord". Hij vraagt de minister dan duide
lijk aan te geven, wat uit de toelichting op de begrotingscijfers gelezen moet 
worden, opdat de NTM tijdig kan overwegen tot welke stappen zij zou kun
nen overgaan om zich tegen algeheel verlies van haar vermogen te vrijwaren. 

De minister antwoordde, dat hij geen verzekering kon geven, die hem ten 
opzichte van de NTM zou binden. "Ik erken met den spreker uit Amsterdam 
zeer gaarne, dat het voor die maatschappij hard zal wezen. Ik zal gaarne alles 
doen, wat mogelijk is om de schade van die maatschappij te verminderen. 
Maar nu de verzekering te geven, dat ik geen gebruik zal maken van de mid
delen, die gegeven worden om de dienst langs den rijks-telegraaph te bevor
deren, dat doe ik niet en dat mag ik ook niet doen ... De middelen, die mij wor
den verstrekt, zal ik gebruiken ten meesten nutte van het verkeer langs den 
rijkstelegraaph" 1). 

Op 25 mei 1857 schreef Staring een nota aan de minister (Van Rappard) 
waarin hij mededeelde dat, daar het tweede adres van de NTM nagenoeg 
hetzelfde vroeg als het eerste en de zaak bovendien nog hangende was, daarop 
tot dan toe nog geen beschikking aan de minister was voorgelegd. 

Daar aan de vergunning, die destijds aan Wenckebach was verleend en op 
de NTM was overgegaan, generlei privilege was verbonden, merkte hij verder 
op, en die vergunning zelfs tot wederopzeggens toe was verleend, hadden de 
ministers Van Reenen en Simons 2) beiden gemeend, dat de regering zich niet 
door het belang van deze onderneming mocht laten weerhouden om het net 
van de Rijkstelegraaf te voltooien, indien daaraan op dit punt behoefte be
stond. Ook waren zij van mening geweest, dat van geen schadevergoeding 
sprake kon zijn. Aanvankelijk dacht men, dat wellicht een billijke overeen
komst met de maatschappij zou kunnen worden gesloten tot overneming van 
de lijn en het verdere materieel, maar de lijn was zwak en versleten, zoals 

') Handelingen Tweede Kamer 1856-1857, bIz. 343-344, zitting 5 dec. 1856. 
2) Achtereenvolgens zijn voorgangers als minister van Binnenlandse Zaken. 
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vermoedelijk ook de toestellen, zodat de waarde daarvan voor het rijk al zeer 
gering zou zijn. 

Uitgaande van deze overwegingen stelt Staring de minister dan voor op 
het adres te antwoorden, dat de verlenging van de Rijkstelegraaflijn van Wor
merveer naar Nieuwediep en over de eilanden naar Friesland, in 1856 reeds 
overwogen, vooreerst geen doorgang zou vinden, omdat men de beschikbare 
gelden tot de meer dringende voltooiing en versterking van andere lijnen no
dig had gehad. Voorts, dat de regering van mening was zich door het bestaan 
van de lijn van de NTM niet te mogen laten weerhouden van de aansluiting 
van Nieuwediep aan het net van de Rijkstelegraaf, wanneer de tijd zou zijn 
gekomen, dat men daartoe kon overgaan. En ten slotte, dat de wet van 7 maart 
1852 weI voorschreef de voornaamste zeehavens met Den Haag te verbinden, 
doch geenszins van staatswege enige schadevergoeding toe te kennen aan de 
particuliere ondernemingen, die door de aanleg van de Rijkstelegraaf moch
ten worden benadeeld. 

Of dit antwoord is uitgegaan konden wij niet achterhalen. Wel is bekend, 
dat Staring in het voorjaar van 1861 met de directeur van de NTM Heshuijsen 
- met wie hij zoals uit hun correspondentie blijkt op vriendschappelijke voet 
stond - onderhandelde over het overnemen der lijnen en kantoren van de 
Maatschappij door het rijk 1). De NTM zou toen bereid zijn geweest de gehele 
zaak over te geven tegen het bedrag der aandelen, dat was f 41500. Daar 
f 8300 aan contanten voorhanden was, die mede zouden worden overgege
yen, bedroeg dan de door het rijk te betalen som eigenlijk slechts f 33200. 

De minister gaf in april 1861 opdracht een schatting te maken van de waarde 
der telegraaflijn tussen de kantoren te Amsterdam, Alkmaar en Nieuwediep, 
alsmede van het verdere materieel der NTM. Deze taxatie bedroeg f 10655,66 2

). 

De zaak blijkt toen echter slepende te zijn gebleven. 
De bewaard gebleven stukken tonen aan, dat de NTM in februari 1863 een 

nieuw adres aan de minister zond met verzoek de overneming van haar lijnen 
in beginsel te aanvaarden of weI aan de Maatschappij te vergunnen na vol
tooiing van de staatsspoorweg van Amsterdam naar Nieuwediep de voorkeur 
te hebben haar telegraaflijn langs die baan te verleggen 3). 

In een nota van een jaar later over deze aangelegenheid schrijft Staring 
aan de minister: "Het kapitaal der maatschappij is onveranderd gebleven en 
de waarde van het materieel zal vermoedelijk ook niet veel zijn afgenomen 4). 
De opbrengsten zijn echter sedert 1861 vermeerderd en nemen nog steeds toe". 

Hij vraagt dan aan de minister deze zaak weer te mogen opvatten, die bij 

1) Bij die gelegenheid zijn waarschijnlijk ook de proef-balans en de winst- en ver
liesrekening over 1860 overgelegd, die zich in het Arch. PTT bevinden en hierna zijn 
opgenomen als bijlagen X en XI. 

2) F 3105,- voor de inrichting der kantoren, f 2853,85 voor de Jijn van Amster
dam tot Beverwijk en f 4696,81 voor de Jijn van Beverwijk tot Nieuwediep; zie 
Arch. PIT, brief van de hoofdingenieur der Waterstaat in Noord-Holland aan de 
min. van Binnen!. Zaken d.d. 10 juni 1861, no. 881 R.F. 

3) Arch. PTT, exh. 27 febr. 1863, no. 95; Staring noteert hierbij : "NB. het stuk is 
niet te vinden". 

4) Staring bedoelt hier kennelijk: sinds de taxatie van 1861. 
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het opmaken van de staatsbegroting ter sprake was gekomen en aanleiding 
had gegeven tot het uittrekken van een bedrag van f 30 000, begrepen in de 
f 130 000, voor aanleg, verbetering en aankoop van lijnen 1). 

Een en ander resulteerde in een schrijven van de minister aan de NTM met 
de vraag, ofhet bestuur alsnog genegen was de telegraatlijn van de Maatschap
pij aan de staat over te dragen en onder welke voorwaarden het oordeelde, 
dat dit in billijkheid zou kunnen geschieden 2). 

Kennelijk had de minister niet zo veel fiducie in een spoedige afloop. Als 
de zeer kundige eerstaanwezend telegrafist van de NTM, J. A. Carbasius, 
die het klimaat van Den Helder niet langer kon verdragen, een rekwest zendt 
om bij de Rijkstelegraaf geplaatst te worden en Staring hierover een gunstige 
nota indient, schrijft hij in margine, dat hij geen bezwaar heeft, doch dat het 
gemakkelijker zou zijn, indien een en ander tegelijk met de overneming van 
de lijn van de NTM kon geschieden. "Doch wanneer is die te voorzien?" 3) 

Op de vraag van de minister antwoordde de NTM, dat zij steeds genegen 
was haar lijn met de inrichting van haar kantoren aan de staat over te dragen. 
Naar het oordeel van het bestuur vorderde de billijkheid, dat de aandeel
houders van de Maatschappij de door hen gestorte gelden terug ontvingen: 
"- het is toch eene waarheid dat deze Maatschappij de eerste is geweest, die 
een telegraatlijn heeft opgerigt en in de eerste jaren geringe of geene vruchten 
van hare kapitaJen heeft getrokken". Het steeds toenemende gebruik van de 
telegraaf in het algemeen had zich ook op de lijn van de NTM gunstig doen 
gevoelen en de verwachtingen zelfs overtroffen, daar nu reeds meer dan 10% 
als dividend kon worden uitgekeerd 4). 

De bijzondere omstandigheden, in vorige adressen reeds uiteengezet, maak
ten het aIleen gewenst, dat deze Iijn door de staat werd overgenomen en weI 
voornamelijk, omdat de Maatschappij geen concurrentie van de staat kon 
doorstaan, wilde zij enige rente, hoe gering ook, van haar kapitalen trekken. 
Het bestuur meende daarom in billijkheid, dat de aandeelhouders niet meer 
konden eisen dan nagenoeg 100% terug te ontvangen, hoewel geredelijk kon 
worden aangenomen dat aan de aandelen in een Maatschappij, die jaarlijks 
minstens 10% tot 13% maakte, hogere waarde moest worden toegekend dan 
100%. 

Het bestuur was mitsdien van oordeel, dat de staat een som van f 37500 zou 
moeten betalen voor de overneming van de lijn met bijbehorende kantoren. 
De desbetreffende onderhandelingen zouden in een buitengewone algemene 
vergadering van aandeelhouders bekrachtigd moeten worden, doch, indien 
die onderhandelingen op de voorgestelde wijze verliepen, zou die bekrachtiging 
volgens het bestuur aan geen twijfel onderhevig zijn. 

1) Arch. PTf, nota van Staring aan de min. d.d. 30 jan. 1864. 
I) Arch. PTf, brief van de min. van Binnenl. Zaken aan directeur NTM d.d. 3 

febr. 1864, no. 208/6e afd. 
8) Het rekwest van Carbasius is van 22 jan. 1864, de nota van Staring van 25 jan. 

d.a.v. Carbasius had meer dan 12 jaar bij de NTM in Nieuwediep gediend en was 
tevens beiast geweest met het toezicht op de lijn tot Alkmaar. Bij de indienststelling 
van de Rijksteiegraafin 1852 had hij opieiding gegeven aan de eerste rijksteiegrafisten. 

') Vgl. bijlage xm hierna. 
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Daarenboven vorderde de billijkheid, dat de beambten van de NTM in 
hun respectieve rangen in dienst van het rijk zouden overgaan 1). 

Voor het gevraagde bedrag van f 37500 om de aandelen a pari te kunnen 
afiossen, schrijft Staring dan in een nota aan de minister 2), verkrijgt het rijk 
de eigendom van de lijn en het verdere materieel ter waarde van ruim f 10600 2) 
en moet het de beambten der Maatschappij overnemen. "Zoo de Minister 
eene eenigzins ruime som wi] toestaan, zou het mij passend voorkomen niet 
af te dingen, maar te geven wat men werkelijk, bij de liquidatie, voor de af
lossing a pari zal blijken noodig te hebben, hetgeen dan weI niet juist de nu 
gevraagde som, maar waarschijn1ijk iets minder zal beloopen". 

De huur der lokalen te Alkrnaar en Nieuwediep liep per 1 mei af en evenzo 
het contract met Alkrnaar wegens de garantie der inkomsten van het kantoor 
aldaar 4). Die datum scheen daarom het geschikte tijdstip voor de overdracht. 

De beambten zouden voorlopig op de bestaande voet kunnen worden aan
gesteld en ieder op zijn post blijven; later zou men dan kunnen beoordelen, 
welke rang hun diende te worden toegekend. 

De overdracht zou in een overeenkomst tussen de minister en het bestuur 
van de Maatschappij moeten worden vastgelegd, doch de concessie, indertijd 
bij koninklijk besluit aan Van Hall en Wenckebach verleend, zou ook bij 
koninklijk besluit moeten worden ingetrokken. 

De minister verkIaarde zich akkoord met Staring's voorstel en gaf opdracht 
op genoemde basis de overdracht voor te bereiden. Ben en ander blijkt hem 
echter aanleiding tot enkele vragen aan Staring gegeven te hebben, waarop 
deze in een nota van 11 april, waarbij gevoegd een ontwerp-overeenkomst en 
een bege1eidend schrijven aan de NTM, antwoordde. 

"De Minister vraagt meer dan ik, zonder nadere raadpleging met de direc-

1) Arch. PIT, brief van bestuur NTM aan de min, van Binnen!. Zaken d.d. 19 
febr. 1864. In een briefje van 17 febr. tevoren had Reshuijsen aan Staring geschreven: 
"Amice! Reden (dat is dus twee dagen later geworden. Schr.) worden de stukken aan 
den minister verzonden. Ik moet mijne beloften in zooverre retracteren, dat het be
stuur in comm. verg. heeft uitgemaakt wij een bod in eens zoude vragen. Dit nu is 
geformeerd als voIgt: 

telegraaflijn volgens balans f 32672.575 
kantoor Alkmaar 1263.795 

10% kosten van overdragt 
33936.37 

3393.63 

f 37330.00 
Som f 37500.-

Ik geloof inderdaad dat het beter is om de moeijelijkheden van liquidatie te voorko
men. 

Tot het geven van verdere inlichtingen steeds tot uwen dienst en in afwachting 
daarvan 

.) Arch. PIT, gedateerd 28 febr. 1864. 
S) Zie hiervoor bIz. 133. 
') Vg!. bijlage VII hiema. 

T.a.v. 
(w.g.) HEsHUYSEN" 
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tie, kan geven. Bij haar brief van 19 februarij zeide de directie, dat zij meende 
te mogen vragen zooveel als noodig was om 100% terug te geven aan de aan
deelhouders, en dat zij berekend had, daarvoor 37500 g1. te behoeven. Ik 
meende uit de overgelegde winst- en verliesrekening over 1863 1) te moeten 
opmaken, dat die som gevonden was door de 41500 gl. aan aandeelen met de 
som in kas, off 5462.69, te verminderen en er dan weder ongeveer f 1500 on
kosten bij op te tellen 2). Daaruit zou dan gevolgd zijn, dat de aandeelhouders 
over 1863 geene rente of uitkeering genoten, ten zij men het liever uitdrukte 
met te zeggen, dat zij weI uitkeering genieten, maar dan minder dan 100% 
als afiossing ontvangen zouden. Ik hield mij echter bij die verklaring niet op, 
omdat ik meende, dat vooralsnog te beslissen viel, of de grondslag - bere
kening van de afkoopsom naar de behoefte voor afiossing a pari - zou wor
den aangenomen. Dit door den Minister toegestemd zijnde, wilde ik voorsteI
len zulks aan de directie te melden, een vorm van overeenkomst voor te slaan 
en te vragen om nadere opgaaf van de vereischte som, ditmaal met gedetail
leerde opgaaf van de posten waar de berekening op gegrond zou zijn". 

Nadat de minister zich hiermee akkoord had verklaard, ging de brief met 
de ontwerp-overeenkomst in zee 3). 

Reeds drie dagen later antwoordt het bestuur tegen het concept "geene 
hoofdbedenkingen" te hebben. Het kan er echter nog niet zijn goedkeuring 
aan geven, aangezien zij "dezer dagen" aan de koning machtiging hadden 
gevraagd tot wijziging van het statuut, en weI om achter artikell als 2de alinea 
te voegen: 

"In eene daartoe te beleggen algemeene vergadering van aandeelhouders, 
kan met eene meerderheid van 2/3 der aanwezige stemmen worden be
sloten tot verkoop en overdragt der lijn met al hetgeen daarbij behoort, 
en tot ontbinding der vennootschap binnen voormeld tijdsverloop van 
30 jaren, en zuIks op bij het besluit vast te stellen voorwaarden. Zoodanig 
besluit is verbindend voor de afwezige aandeelhouders en voor de min
derheid. De slotbepaling van art. 25 is in dit geval van toepassing". 

Zodra die machtiging er was zou het bestuur in overeenstemming daarmee 
gaan handelen en aan de minister de uitslag mededelen. Met dit al zou 1 mei 
als datum van overdracht moeilijk gehandhaafd kunnen blijven 4). 

Precies twee maanden later voIgt dan het bericht, dat op een daartoe speci
aal gehouden buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders het 
bestuur gemachtigd was de lijn met al wat daartoe behoorde aan de staat over 
te dragen en de Maatschappij te liquideren. Het bestuur stelt nu voor het be
drag in de concept-overeenkomst te stellen op f 35000 en de lijn met het per
soneel op 1 juli in eigendom aan de staat over te dragen. Over de door de mi-

l) Zie hiema bijlage XIV. 
') Vgl. het briefje van 17 febr. dat Staring van Heshuijsen ontvangen had, hier

voor bIz. 135 noot 1; de beide berekeningen hadden dus een geheel verschillend uit
gangspunt. 

3) Arch. PIT, brief van min. van Binnenl. Zaken aan het bestuur der NTM (voor
zitter A. van Geuns) d.d. 13 april 1864, no. 191/6e afd. 

') Arch. PIT, brief van bestuur NTM (A. van Geuns, voorzitter en B. J. Momma, 
secretaris) aan de min. van Binnenl. Zaken d.d. 16 april 1864. 
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nister gevraagde opgave van de posten, waarop de berekening gegrond was, 
geen woord! 1) 

Ten einde de regeling van zaken in verband met de overdracht "zonder te 
groote overhaasting" te doen geschieden, stelt de minister echter voor haar 
te bepalen op 1 augustus. "Wordt met dit tijdstip genoegen genomen, zoo 
gelieve de Raad tevens op te geven, in hoe verre die wijziging op den overne
mingsprijs van invloed zij. In ieder geval ontving ik gaarne de gronden, waar
op het voorgesteld of te stellen bedrag steunt" 2). 

Met de voorgestelde datum van 1 augustus verklaarde het bestuur zich 
akkoord. Ook nu kreeg de minister echter niet de gedetailleerde opgave van 
de posten, waarop het bedrag gegrond was. "Voor de bepaling van den prijs 
van f 35000 voor de overdragt der lijn en toebehooren hebben wij tot grond
slag aangenomen de voorwaarde om van de deelhebbers hunne aandeelen tot 
pari in te lossen, welke bepaling door hen tot voorwaarde is gesteld bij het 
geven hunner toestemming tot den verkoop". 

De datum van overdracht zou op de som van geen invloed zijn, aangezien 
het batig saldo op de exploitatie van 1 januari tot op de dag van overdracht, 
na aftrek van alle kosten, later bij de finale liquidatie aan de aandeelhouders 
moest worden uitgekeerd evenals ieders aandeel in de van vroegere jaren in 
reserve gehouden winsten ingevolge de statuten 3). 

Ten slotte voIgt dan het voorstel van de minister aan de koning. "De tele
graafiijn tusschen Amsterdam, Alkmaar en het Nieuwediep, toebehoorende 
aan de Nederlandsche Telegraafmaatschappij, voldoet niet geheel meer aan 
de behoefte en het schijnt wenschelijk, dat eene zoo belangrijke lijn aan het 
Rijkstelegraafnet getrokken worde. Daardoor zou tevens worden voldaan 
aan het verlangen van het gemeentebestuur van Alkmaar, dat, in het belang 
der gemeente, herhaaldelijk heeft aangedrongen op de vestiging van een Rijks
telegraatkantoor aldaar". Hij vestigt er dan de aandacht op, dat aanleg van 
een rijkslijn met kantoren in Alkmaar en Nieuwediep de Maatschappij, "die 
vrij aanzienlijke opofi'eringen heeft gedaan om het nieuwe en destijds nog 
weinig gewaardeerde gemeenschapsmiddel in werking te brengen", spoedig 
te gronde zou richten. "Het schijnt mij daarom geraden de bestaande lijn 
thans van de Maatschappij over te nemen en, ook uit aanmerking der door 
haar aan het algemeen belang bewezen diensten, den koopprijs te bepalen op 
eene som van vijf en dertig duizend gulden, die toereikend is voor de afiossing 
der aandeelen tegen pari". De beambten van de Maatschappij zouden in rijks
dienst kunnen overgaan, hetgeen hij billijk oordeelde en in het algemeen be
lang, "daar van hunne bekwaamheid en bedrevenheid met vrucht gebruik ge
maakt kan worden" 4). 

1) Arch. PIT, gedateerd 16 juni 1864. 
2) Arch. PIT, brief van min. van Binnen!. Zaken aan bestuur NTM d.d. 18 juni 

1864, no. 185/6e afd. 
3) Arch. PIT, brief van "Comrnissarissen" van de NTM aan de min. van Binnen!. 

Zaken d.d. 23 juni 1864. 
') Arch. PIT, brief van de min. van Binnen!. Zaken aan de koning d.d. 5 juli 

1864, no. 236/6e afd. 
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Bij kabinetsbeschikking van 7 juli 1864, no. 53 machtigde de koning de 
minister om de voorgestelde overeenkomst te sluiten. Hetgeen spoedig 
daarop gescbiedde: op 11 juli tekende de Raad van Bestuur van de NTM te 
Amsterdam, op 16 juli minister Thorbecke in Den Haag 1). Op 1 augustus 
1864 gingen de bezittingen van de Maatschappij in eigendom aan het rijk 
over. Bij afzonderlijk koninklijk besluit werd de destijds aan Van Hall en 
Wenckebach verleende concessie ingetrokken 2). 

Eenige moeilijkheid gar nog de regeling der overneming van het personeel. 
Ten slotte werden zij eenvoudig benoemd tot telegrafist en zou hun eerst een 
bepaalde rang worden toegekend, "nadat de ondervinding over hunne be
kwaarnheden zal hebben beslist" 8). 

BIJLAGEN 

I 

Rekwest van C. C. van Hall en E. Wenckebach d.d. 8 maart 1845 om 
concessie te verkrijgen voor aanleg van een telegraaflijn tussen Amsterdam 
en Den Helder. 

Aan Zijne Majesteit den Koning. 

Sire! 

Geven met verschuldigden eerbied te kennen, 
Comelis Christiaan van Hall, Adjunct-Ingenieur Directeur der Holland

sche IJzeren Spoorweg Maatschappij, wonende te Haarlem 
en Eduard Wenckebach, Fabrijkant van werktuigen voor Wis-, Natuur

en Zeevaartkunde, wonende te Amsterdam; 
dat, evenals in buitenlandsche groote handelsteden, welke niet aan den 

mond eener voor zeeschepen bevaarbare rivier gelegen zijn, zooals b.v. 
Liverpool, Bristol, Hamburg en Lubeck, zich ook bier te lande, en weI be
paaldelijk te Amsterdam de behoefte eener gemakkelijke en versnelde ge
meenschap met de nabijgelegene zeehaven, Den Helder, heeft doen gevoelen, 
zoowel ten gelieve van de zeehandelaars als van de assuradeurs, welke laatsten 
vooral geene tijdingen te snel kunnen ontvangen; 

dat, hoe zorgyuldig reeds door de zorgen van Uwer Majesteits regering 
te Amsterdam dagelijks de zeetijdingen openlijk medegedeeld en onmidde
lijk door de dagbladen worden overgenomen, desniettemin nog dagelijks 
particuliere berigten ter beurze worden uitgegeven, welke door nog sneller 
ijlende boden van de Helder aan den koopman of assuradeur worden over
gebragt, terwijl menigmaal belangrijke bevelen uit de hoofdstad door expres
sen aan de gezagvoerders der zeebodems worden toegezonden; 

niettegenstaande deze voorzorgen is het echter gebeurd, dat schepen ter 

1) Arch. PIT, brief van de min. van Binnenl. Zaken aan de koning d.d. 15 juli 
1864, no. 194/6e afd. en beschikking min. van Binnenl. Zaken d.d. 16 juli 1864, no. 
177/6e aCd. 

') K .B. 16 juli 1864, no. 35; zie Stokvis II, no. 280. 
") Zie hiema bijlage XVII. 
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beurze van Amsterdam nog werden verzekerd, terwijl aan den Helder hun 
vergaan reeds bekend en betreurd werd, of dat de soms vertraagde aankomst 
der posten het den koopman onmogelijk maakte zijne vertrekkende schepen 
naar de gunstigst gestelde markten te doen vertrekken; 

dat aan deze behoefte tot een sneile en gemakkelijke gemeenschap met de 
zeehavens reeds voorlang op andere, evenzoo gelegene plaatsen, is voldaan 
geworden. Liverpool, Bristol, Hamburg en Lubeck hebben telegraphen naar 
de monden der rivieren, waaraan zij gelegen zijn en de aldaar wonende koop
lieden ontvangen ter beurze de berigten, hunne schepen betreffende, eenige 
oogenblikken nadat deze in de zeehavens bekend zijn, terwijl de assuradeurs 
dikwijls dagen vroeger van den druk der door hen aangegane verbintenissen 
ontheven worden; 

dat reeds voorlang eene zoodanige telegraaf van Amsterdam naar Den 
Helder wordt gewenscht, maar door het kostbare van de uitvoering waar
schijnlijk is onuitgevoerd gebleven 1); 

dat sedert intusschen aan de nijverheid een nieuwere uitweg is geopend door 
de toepassing van het electro-magnetismus op het werkdadige leven en alzoo 
ook de hoofdzwarigheden voor den aanleg van eene zoodanige telegraaf zijn 
opgeheven en weI omdat reeds lang in het buitenland praktisch is aange
toond, dat het electro-magnetismus dienen kan tot versneld middel van ge
meenschap, sedert de menigvuldige proeven met zekerheid hebben doen blij
ken, hoe aile afstand vernietigd en de gemeenschap noch door weder, noch 
door duisternis verhinderd wordt, zoodat zich van dit middel een toepassing 
verwachten doet, nuttiger welligt in de gevolgen dan de stoomkracht konde 
aan de hand doen; 

dat niet aileen de koopman en de assuradeur te Amsterdam wonende, door 
den aanleg van eene electro-magnetische telegraaf tusschen Amsterdam en 
den Helder zuilen bevoordeeld worden, maar dat ook het maritime etablisse
ment aan den Helder daardoor onmiddelijk met dat van Amsterdam in ge
meenschap staan zal; 

het zoude overbodig zijn de voordeelen dier inrigting voor Uwe Majesteit 
te ontvouwen, of door verdere inlichtingen het nut daarvan nog nader te be
toogen. 

Redenen waarom zich de ondergeteekenden eerbiedig tot Uwe Majesteit 
wenden met de bede, 

dat het Uwe Majesteit moge behagen aan den ondergeteekenden concessie 
te verleenen, 

tot den aanleg eener electro-magnetische telegraafmet de exploitatie daar
van, tusschen Amsterdam en den Helder met de vrijheid om de daartoe noodi
ge geleiding langs of onder den straatweg te leggen en zulks over Haarlem en 
Alkmaar, of over Purmerend en Alkmaar, al naar de ondervinding de midde
len zal veroorloven om de gemeenschap direct door het IJ aan te leggen dan 
weI hetzelve om te gaan ; 

voorts om te Amsterdam in de nabijheid van de Beurs en aan den Helder in 

1) Bedoeld wordt hier een optische te1egraaf. 
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de nabijheid van den vuurtoren of van het havenhoofd de einstations aan 
leggen, terwijl Haarlem en AJkmaar of AJkmaar en Purmerend tot tusschen
stations zullen dienen; 

eindelijk om door middel van die gemeenschap tevens te verbinden eene 
gelegenheid tot plaatsing van eenen tijdbal ten behoeve van de regeling der 
scheepschronometers, en weI na de tijdsbepalingen te Amsterdam geschieden
de, eene inrigting voorlang door de geheele koopvaardijvloot gewenscht en 
door bijna aile zeevarende volken gebezigd en door een ieder hoogst nuttig 
en noodig geoordeeld, daar er thans dikwerf schepen in zee steken zonder 
de zoo nodige zekerheid van tijd voor hun behoud en hunne veiligheid; 

alle welke inrigtingen adressanten voor hunne rekening wenschen daar te 
steIlen, desnoods onder de verpligting om, zoo het Gouvernement het nood
zakelijk oordeelen mogt, hetzelve daarvan evenals particulieren gebruik kan 
maken, maar met het regt van preferentie in urgente gevallen. 

't Welk doende, 

II 

(w.g.) C. C. VAN HALL 

E. WENCKEBACH 

Rekwest van E. Wenckebach aan de minister van Binnenlandse Zaken 
d.d. 26 februari 1847 met verzoek om diens medewerking tot het verkrijgen 
van de aangevraagde concessies. 

Zijne ExceIlentie den Heere 
Minister van Binnenlandsche Zaken. 

Geeft met verschuldigde achting te kennen E. Wenckebach, fabrikant van 
Wis- en Natuurkundige Instrumenten te Amsterdam, 

dat door hem op den 8 Maart 1845, en dus nu bijna twee jaren geleden, in 
overeenstemming en met mede-onderteekening van den Heer C. C. van Hall, 
burgerlijk Ingenieur te Haarlem, aan Zijne Majesteit is aangeboden geworden 
een adres, houdende verzoek om concessie tot den aanleg van een Electro 
Magnetische telegraaph tusschen Amsterdam en deszelfs zeehaven het 
Nieuwe Diep, zoo mogelijk, om uit te gaan van het beurgsgebouw te Amster
dam tot op het havenhoofd ter laatstgemelde plaatse, met het doel om daar
door op de spoedigste wijze over te brengen aIle scheeps- en particuliere tij
dingen, welke in het belang van Heeren Kooplieden, Reeders, Assuradeurs, 
particulieren, enz. mogten kunnen zijn, aIles op zoodanige voorwaarden als 
bij gemeld rekwest breeder is ontwikkeld geworden; 

dat aan hem ondergeteekende officieus is medegedeeld geworden, hoe al 
de daarop aan Z.M. ingediende rapporten der zaak zelve allezins gunstig zijn 
gestemd; 

dat Z.E. de Heer Gouverneur der Provincie Noord-HoIland zich, ter be
spoediging van afdoening, in de maand Maart 1846 wei aan het Departement 
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van Binnenlandsche Zaken heeft willen adresseren, zonder daarop evenwel 
eenige beslissing te kunnen verwerven; 

dat de ondergeteekende zich naderhand andermaal aan Z.M. den Koning 
heeft gewend met verzoek om concessie tot den aanleg eener gelijke telegra
phische lijn tusschen de steden Rotterdam en Brouwershaven te gelijken einde 
en op denzelfden voet als bij zijn eerste rekwest, ingediend 8 Maart 1845, om
schreven is geworden, en zulks met den meest mogelijken aandrang tot eene 
gunstige dispositie op beide; 

dat hem sedert evenwel geenerhande gunstige beslissing, zelfs nimmer eenig 
antwoord hoegenaamd, is ten deel gevallen, terwijl alle personele pogingen 
geheel vruchteloos zijn gebleven, en zulks grootelijks ten nadeele van de zaak 
zelve en van den ondergeteekende in zijne personele beiangen. 

Immers bij de opleiding voor zijnen tegenwoordigen werkkring is hem bij de 
toen algemeen erkende behoefte van ons land, van de zijde van het Gouverne
ment al die ondersteuning en medewerking, zoo materieel als financieel, ten 
deel geworden en zulks aileen onder de verpligting, dat hij zich te eeniger tijd 
hier in het land zoude vestigen. Aan gemelde verpligting is door den onderge
teekende geheel en al voldaan, en zoo het hem in de zeven na zijne vestiging 
verloopen jaren heeft mogen gelukken eenige voldoening op de door hem 
geieverde zaken te verwerven, dan is het met dubbelleedwezen, dat hij thans ge
heel en al verstoken is van de medewerking en ondersteuning, welke hij van 
de zijde van het Departement van Binnenlandsche Zaken met regt mogt ver
wachten na de hem zoo menigvuldige malen te kennen gegeven belangstelling 
en behoefte aan beoefenaren van het door hem gekozen yak. 

Reeds op het eerste rekwest, onmiddelijk na zijne vestiging hier te lande, aan 
Z.M. den Koning aangeboden, houdende kennisgeving van zijn etablisse
ment alhier en verzoek om in de geiegenheid te worden gesteld, ten einde van 
de voldoende inrigting zijner fabrijk te doen blijken, is door hem nimmer eenig 
taal of teeken ten antwoord ontvangen; al zijne verzoeken om voor de bin
nenlandsche behoeften van het Rijk mede in concurrentie te mogen treden zijn 
onbeantwoord gebleven of afgewezen, zoodat hij, bij de toenmalige moeije
lijke financiele omstandigheden, zich bijna beklaagd had van aan de vroeger 
aan hem verleende aanmoedigingen gehoor te hebben gegeven en daardoor 
zijn eigen vermogen, zoowel als dat van anderen, in de waagschaal te hebben 
gesteid, zonder een van die waarborgen te genieten, welke die vroegere on
dersteuning hem redelijkerwijze mogten doen verwachten. 

Maar bezieid met lust en liefde voor den eenmaal door hem gekozen werk
kring, heeft eene plotselinge inkrimping van zijn debiet hem den moed niet 
ontnomen naar andere middelen en wegen om te zien, ten einde zijne, zoo hij 
vermeende, beiangrijke zaak staande te houden en, schoon met groote en 
vernieuwde opofferingen bezwaard, heeft hij zich op het hier te lande nog ge
heel onbebouwde veld der Galvanische teiegraphie begeven. Na vijf jaren 
lange vergeefsche pogingen is het hem geiukt bij een der Ned. Spoorw. Maat
schappijen genoegzame belangstelling op te wekken om tot eene aanvanke
lijke verwezenlijking dier plannen over te gaan. De gunstige uitslag derzelve 
kon Uwer Excellentie niet onbekend gebleven zijn; immers is door den raad 
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van Administratie der Holl. Spoorweg-Maatschappij sedert eene poging ge
daan om hare telegraphische lijn ten dienste van het algemeene publiek open 
te stellen en het daartoe strekkende tarief aan U we Excellentie ter goedkeuring 
aangeboden. 

Geen wonder dierhalve, dat het den ondergeteekende wenschelijk voor
kwam, om daarna en na de zware door hem gemaakte onkosten eenige ver
goeding te vinden in eene grootere uitbreiding der telegraphische lijnen hier 
te lande, op gelijken voet als zulks in Engeland en Noord-Amerika plaats 
heeft. De plannen voor de lijnen, waartoe door hem de concessie is aange
vraagd, werden ontworpen en tot basis aangenomen voor uitgebreide buiten
landsche verbindingen, en zulks in het volle vertrouwen, dat het Nederl. 
Gouvernement hem althans in dezen geene hinderpalen zoude in den weg 
stellen, te meer daar hij hoegenaamd geene geldelijke ondersteuning heeft 
gevraagd, en toen althans geene concurrentie Zijner Majesteits beslissing 
konde bemoeijelijken. Dat vertrouwen is intusschen jammerlijk teleurgesteld 
geworden. Zijne ontworpene buitenlandsche verbindingen zijn gaarne aange
nomen, maar ook later vernietigd geworden, omdat de Nederl. basis tot 
geene uitvoering heeft kunnen geraken. De ondergeteekende moet het met 
leedwezen aanzien, hoe de door hem ontworpene plannen door vreemdelingen 
worden ten uitvoer gelegd. Weldra staat hem ook hier te lande een gelijk lot 
te wachten. Zijne onlangs ondernomene reize in Frankrijk, Engeland en 
Belgie heeft hem getoond, hoe men ons Nederlanders van slaperigheid ver
denkt en hoe er reeds plannen gevormd worden om ook ons Vaderland in dit 
opzigt door eene magtige Engelsche Compagnie te doen exploiteren. 

De telegraphische verbindingen ten zuiden van het Rijk zijn nu reeds in 
handen van Engelschen. Bene lijn dwars door Belgie zal eene schakel vormen 
in het groote continentale plan, strekkende om de oostelijke havens van de 
Levant met Engeland te verbinden. Duitschland en Oostenrijk worden reeds 
door Engelsche agenten bereisd en bewerkt. De verbinding langs de N.O. 
rigting staat den ondergeteekende dierhalve alleen nog open. Zal intusschen 
die verbinding van eenig goed gevolg zijn, dan moet eene gemakkelijke com
municatie in ons land zelve daaraan voorafgaan. Dat plan bestaat in eene 
telegraphische verbinding van al de groote zeehavens van het Rijk met de 
Hoofd- en handelsteden. Daartoe strekken de aangevraagde concessien. 
De aan te leggen en reeds geconcessioneerde spoorwegen zullen de telegra
phische lijnen verder en tot in en over het buitenland voeren. Zoo dan Uwe 
Excellentie het eenigermate wenschelijk acht, dat een zaak als die van den 
ondergeteekende in stand blijve, dat niet al de door het Rijk aan zijne oplei
ding besteede kosten zullen verloren zijn, dat hij zijn vermogen en dat van 
anderen niet nutteloos hebbe in de waagschaal gesteld, zoo Uwe Excellentie, 
gelijk hij durft verwachten, eenigermate het zegel der goedkeuring aan de 
door hem voorgestelde plannen kan hechten, en zulks te meer, omdat hij de 
innige overtuiging heeft, dat deze vroeg of laat toch zullen tot stand komen, 
dan neemt hij eerbiedig de vrijheid te verzoeken om de beslissing op de beide 
door hem gedane aanvragen tot concessie zoo veel immer mogelijk te bespoe
digen, ten einde hij niet genoodzaakt zoude zijn zich te beklagen van aan de 
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aanmoedigingen van het Nederl. Gouvernement gehoor te hebben gegeven, 
of om tot redding van zijn vermogen of tot het vinden van zijn levensonder
houd ontslag van zijn eens aan Z.M.'s Gouvernement gegeven woord te moe
ten verzoeken. 

Amsterdam, 
26 Februarij 1847 

III 

't welk doende 
(w.g.) E. WENCKEBACH 

Rekwest van E . Wenckebach aan de koning d.d. 30 april 1849 om diens 
steun bij de uitvoering van de concessie voor de telegraa/verbinding tussen 
Amsterdam en Den Helder. 

Sire! 

Zijne Majesteit den Koning 
der Nederlanden. 

Geeft met verschuldigden eerbied te kennen Eduard Wenckebach, wonende 
te Amsterdam, Nieuwe Brugsteeg no. 19; 

hoe door's Lands Hooge Regering bij besluit van 19 December 1847, no. 
35, aan hem de concessie is verleend tot het oprigten van een' Electro-Mag
netischen Telegraaf van af het Beursgebouw te Amsterdam tot aan de zee
haven in het Nieuwe Diep; 

dat echter bij de bestaande moeijelijkheid, nieuwe zaken in het leven te 
roepen, den aan het oude gehechte handelaar tot de deelneming aan of de 
ondersteuning en bescherming van eene zaak te bewegen, die nog maar aIleen 
in andere landen bestaat, waarvan men de gunstige resultaten zoo gaarne als 
overdreven of als in Nederland onbestaanbaar beschouwt, eene meer kracht
dadige hulp benoodigd zal zijn, deze zoo nuttige als wenschelijke zaak het 
aanzijn te verschaffen. Aan beide deze eigenschappen toch kan redelijkerwijze 
niet worden getwijfeld, wanneer men de resultaten nagaat, die de Electro
Magnetische Telegraaf tusschen Amsterdam en Rotterdam nu reeds, na des
zelfs nog zoo kortstondig bestaan, oplevert. 

Daarom behoeven de diensten nog niet gerekend te worden, die deze Tele
graaf aan den Spoorweg heeft bewezen, de honderde menschenlevens niet 
opgesomd, die daardoor welligt reeds zijn behouden, of de geringe diensten 
niet geteld, die deze Inrigting reeds aan U wer Majesteits Koninklijk Huis heeft 
mogen bewijzen. 

Zoo bij den Telegraaf niet evenals bij den Post in de eerste plaats het ge
heirn der depeches moest worden geeerbiedigd, zonder moeite zoude men kun
nen aantoonen : 

van hoeveel onberekenbaar nut die zaak reeds voor den handelaar is ge
weest, vooral kort na de Fransche revolutie, toen een algemeene crisis den 
handel drukte; 

hoeveel meerdere activiteit in dienzelfden handel is ontstaan, niettegen-
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staande tusschen Amsterdam en Rotterdam reeds acht gelegenheden tot 
correspondentie in de vier en twintig uren bestonden; 

hoe zij der Justitie reeds dikwerf in de hand werkte en den schuldigen deed 
arresteren, voor en aleer de bestolene bekend was; 

hoe zij reeds, meer dan eens, een middel tot beveiliging en behoud der goe
de orde was; en eindelijk, 

hoe menigmaal niet particulieren in hunne dierbaarste be1angen zijn on
dersteund en gerijfd geworden. 

En dat alles in zoo ruime mate, dat de Hollandsche IJzeren-Spoorweg
Maatschappij, niettegenstaande zij zich om der wille van de veiligheid der 
reizigers buitengewone onkosten heeft moeten getroosten, hare jaarlijksche 
onkosten reeds door de opbrengst ziet dekken. 

Toen acht jaren gelden door hem de Telegraphie in Nederland werd voor
bereid, dorst hij naauwelijks zijne verwachtingen daaromtrent te kennen ge
yen, uit vreeze zich van overdrijving beschuldigd te zien, en toch zijn die ver
wachtingen reeds verre door de uitkomst overtroffen. 

Noord-Amerika is reeds over eene lengte van meer dan 1800 Engelsche 
mijlen met lijnen overtrokken. Enge1and overtrof dat voorbeeld door 2300 
aan te leggen. Van af de Beurs te Londen kan iedere uithoek van Engeland 
in weinige oogenblikken worden bereikt. 

Weldra zal Duitschland datzelfde voordeel genieten. Nog maar weinige 
maanden en de aaneenschakeling der reeksen van Te1egrafische lijnen zal de 
ge1egenheid aan den Engelschen handelaar opensteIlen, zijne berigten binnen 
4 a 5 uren van uit Triest te ontvangen: een groote stap voorwaar tot de ver
wezenlijking van hun doel, de communicatie tusschen Enge1and en deszelfs 
kolonien op het vasteland van Oostindie. 

Frankrijk gaat mede voort, hoewellangzaam en angstvallig. 
Alleen in Nederland schijnt men het gewigt der zaak niet te beseffen. 
Eene enkele aansluiting, met het buitenland en langs de spoorwegen, is het 

gereede middel ons te doen deelen in de voorregten dier nieuwe intellectuele 
communicatiewegen. Eenige weinige verbindingen der groote koopsteden 
met derzelver zeehavens stellen deze gelijk met aIle andere plaatsen buiten 
's lands, waar nog aan geene Te1egrafen gedacht werd, toen de ondergeteeken
de in 1845 reeds de eer had, aan het gouvernement om de concessien voor den 
aanleg derzelve te verzoeken. 

Tot de verwezenlijking dier plannen zullen echter meer krachtdadige maat
regelen moeten worden genomen om te bewijzen, dat geene industriele onder
neming meer de algemeene aandacht waardig is, of gelijk gesteld mag worden 
met de oprigting van een Electro-Magnetischen Telegraaf tusschenAmsterdam 
en den Helder. 

Slechts een gering kapitaal zal daartoe benoodigd zijn. 
Niemand verliest daardoor eenig middel van bestaan ; voor sommigen 

wordt eene nieuwe bron daartoe geopend. 
Niemand behoeft van zijn eigendom te worden ontzet, noch ten particu

Here noch ten algemeene behoeve; ook zijn aIle daartoe betrekkelijke zaken 
reeds gerege1d. 
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Geen kostbaar personeel zal de jaarlijksche ontvangsten drukken of be
nadeelen. 

En zoude dan, op het voorbeeld van andere, even als Amsterdam gelegene 
plaatsen, ook niet d,hh eene onderneming nut kunnen stich ten, die dat in zoo 
ruime mate elders aanbrengt? 

De Amsterdamsche reeder legge slechts de hand op het hart en verklare, 
wat hij gaarne zoude afstaan, zijn schip in veilige haven te weten, wanneer 
hij hetzelve door den afstand nog als met ongunstig weder in zee moet ach
ten. 

De assuradeur zal dikwijls voor schade en misbruik worden behoed. 
De handelaar zal zijne waren niet verschepen, wanneer hij bij tijds de on

gunstige geiegenheid kent, of zijne lading naar elders bestemmen, wanneer 
de berigten hem betere markten aanwijzen. 

De bankier zai den naiatigen betaier of valschen vriend tijdig genoeg ken
nen, om zich voor schade te behoeden, of met vreemde gunstige tijdingen zijn 
voordeel doen. 

Er zai een tijd geboren worden, waarop Neerlands Minister van Marine 
de Telegrafische verbinding der zeehavens met den zetel der Regering zal 
zegenen in het belang van zijn vaderland. 

De voor de oprigting eener Maatschappij te dien behoeve benoodigde con
cessien, statuten, begrooting en tarieven liggen gereed; slechts een vaste wil, 
eene krachtdadige handeling en voorbeeld is er noodig, het publiek omtrent 
het nut dier zaak de oogen te openen. 

En niet aIleen is bet de ondergeteekende, wien deze overtuiging bezielt. Der 
zake kundige mannen en hooggeplaatste personen deelen die met hem. Het 
zij hem vergund als voorbeeld aIleen te mogen opnoemen: de Heeren G. 
Simons, Directeur der Koninklijke Akademie te Delft, en F. W. Conrad, 
Ingenieur van den Waterstaat, Ingenieur-Directeur der Hollandsche IJze
ren-Spoorweg-Maatschappij, mannen, van wier doorzigt en talent de onbe
krompenste behartiging, de naauwlettendste beoordeeling mag worden ver
wacbt. 

De Hooge beiangstelling, waarmede Uwe Majesteit steeds den vooruit
gang der Industrie heeft gadegeslagen, maar vooral de Hooge prijs, waarop 
aIle zaken zijn gewaardeerd geworden, die de beiangen der stad Amsterdam 
en deszelfs handel in het bijzonder konden bevorderen, nopen den onderge
teekende Uwe Majesteit eerbiedig te naderen met het vertrouwen, ook door 
deze, de beiangen der stad Amsterdam krachtdadig te zullen voorstaan, en, 
zoo doende, onder Uwer Majesteits Regering eene zaak te zien verwezen
lijken, die in de toekomst de schoonste vruchten belooft, en waartoe hij zich 
vleit de protectie Uwer Koninklijke Majesteit te mogen verwerven. 

Amsterdam, 
30 April, 1849. 

EeON.-HIST. JAARBOEK xxx 

Hetwelk doende, etc. 
Uwer Majesteits getrouwe onderdaan, 

(w.g.) E. WENCKEBACH 

10 
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IV 

Advies van G. Simons, directeur van de Koninklijke Akademie te Delft, 
aan de minister van Binnenlandse Zaken d.d. 16 september 1849. 

Bij dispositievan 1 Junij 1.1. 3deAfdeelingA,no. 93, stelde UweExcellentie 
in mijne banden, om eonsideratien en advies, een adres van den Heer Wencke
bach, daarbij de ondersteuning verzoekende van den Koning voor de op
rigting van een electro-magnetischen telegraaf tussehen Amsterdam en het 
Nieuwe-diep. Kort nadat het adres mij geworden was had de adressant ver
schijnselen waargenomen, die van veel invloed konden zijn op de kosten der 
inrigting. Ik heb daarom eenige tijd met mijn berigt gewaeht om de uitkom
sten van des adressants onderzoekingen, zoo mogelijk, af te wacbten. Nu die 
uitkomsten evenwel, tot beden, niets stelligs bebben aangewezen, waarop ik 
bij bet berigt te letten beb, meen ik bet niet langer te mogen terug bouden. 

De adressant beeft met eenige warmte, maar zonder overdrijving, de voor
deelen vermeld der electro-magnetisebe telegrafen. Het is dan ook inderdaad 
te verwonderen, dat hier te lande, waar men toch een enkel voorbeeld voor 
oogen heeft, die voordeelen zoo weinig gescbat worden, dat den,adressant de 
noodige ondersteuning, tot nog toe, ontbroken heeft om de telegraphiscbe 
Iijn te stellen en in werking te brengen tusscben Amsterdam en bet Nieuwe
diep. Die onverschilligheid schijnt aan niets anders te kunnen toegeschreven 
worden dan aan die traagheid, waardoor onze landgenooten dikwijls eerst 
laat volgen in de toepassing van vindingen, wanneer hun de voordelen, daar
door te verkrijgen, reeds door vreemden ontnomen zijn. 

De voorbeelden der telegrafen, die de snelle gemeenschap verzekeren tus
schen Kuxhaven en Hamburg en tusscben Bremen en Bremershaven, bewij
zen genoegzaam welke voordeelen eene Iijn zou opleveren tusseben Amster
dam en bet Nieuwe-diep. De lengte der eerst genoemde Iijn is 144 000 ellen, 
die der tweede 120000. De kosten voor aanleg zijn voor beide geweest onge
veer f 32000.-. De Hamburger Iijn beeft in 1848 aan de ondernemers een 
dividend opgeleverd van 7 pet, de Bremer lijn leverde in 1847 een dividend 
van meer dan 7 pet, en in 1848, niettegenstaande het aantal schepen merkelijk 
minder was, een dividend van 18 pet; een bewijs, hoe het gebruik was toege
nomen, omdat de voordeelen er van gebleken waren. 

De kosten van aanleg des telegraafs tusscben Amsterdam en het Nieuwe
diep zullen hooger wezen. De afstand is 93 000 ellen en, naar de opgave mij 
door den Heer Wenckebach gedaan, zullen de kosten der oprigting zijn voor 
een enkelen draad f 35 000.- en voor twee draden f 45 000.-. Zoo men ech
ter in aanmerking neemt, dat bet aantal binnenkomende scbepen voor Am
sterdam grooter is dan voor Bremen, dan zal men bet zeker niet voor over
dreven bouden, zoo de voordeelen van beide Iijnen gelijk worden gesteld; -
in allen geval zal veilig, naar ik meen, op een dividend van 5 pet kunnen ge
rekend worden. Het is dus meer dan waarschijnlijk, dat de ondernemers goede 
renten zullen trekken van hun kapitaal. Maar die voordeelen zijn gering in 
vergelijking van het nut, door den handel van den telegraaf te trekken. 
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Boven heb ik reeds aangemerkt, dat hier te lande zekere traagheid en laauw
heid bestaan; - er is opwekking en aanmoediging noodig. Wanneer toch 
op den duur de middelen verwaarloosd worden, door de vorderingen der 
wetenschap aan de hand gegeven, die elders met ijver en zorg worden toege
past, dan zullen ons zelfs de natuurlijke voordeelen onzer ligging ontglippen 
en onze welvaart te gronde gaan. Alles pleit dus voor eene gunstige overwe
ging van des adressants verzoek. Rij zelf, meer dan gewoon kundig, heeft 
gunstige proeven gegeven van zijne kennis en bekwaamheid voor het werk, 
dat hij ondernemen wil. Ret gevorderd kapitaal is niet aanzienlijk en belooft 
goede rente. Ret nut voor den handel van de eerste stad des Rijks is boven alle 
bedenking verheven. Ret te geven voorbeeld, op zich zelf reeds van groot 
belang, zou tevens opwekkend zijn voor andere dergelijke ondernemingen. 

Ik neem daarom de vrijheid Uwe Excellentie te adviseren, des adressants 
verzoek gunstig bij den Koning voor te dragen en de onderneming aan Zijner 
Majesteits welwillende ondersteuning te bevelen. 

Op welke wijze die ondersteuning kan verleend worden, durf ik niet be
slissen. Maar wanneer de Koning van Zijne belangstelling blijken doet en de 
zaak onder Zijne hooge bescherming gelieft te nemen, dan durf ik rnij vleijen, 
dat de onderneming ook door anderen genoegzaam zal ondersteund en be
vorderd worden. Ik veroorloof rnij hierbij nog eene enkele opmerking, die 
Uwe Excellentie mij gelieve ten goede te houden. De burgemeester van Am
sterdam, wiens verlichte ijver voor al wat goed en nuttig is zoo algemeen er
kend wordt, zal, naar ik geloof, beter dan iemand anders Zijne Majesteit 
kunnen inlichten omtrent de middelen, ter bevordering dezer gewenschte of 
althans wenschelijke zaak aan te wenden. 

v 

De adviseur 
(w.g.) G. SIMONS 

Acte van oprichting van de Nederlandsche Telegraaf Maatschappij d.d. 
16 september 1850. 

Compareerden voor Frederik Wilhelm Fabius, notaris te Amsterdam, in 
tegenwoordigheid der twee na te noemen getuigen, de heeren: 

Louis Antoine Bienfait, koopman, wonende binnen deze stad op de Kei
zersgracht, ten deze handelende voor zijn huis van negotie, canterende onder 
de firma van L. Bienfait en Soon, verklarende nog geen patent over dezen jare 
te hebben kunnen bekomen; 

mr. Cornelis Rendrik Boudewijn Boot, ridder der orde van den Neder
landschen Leeuw, officier van justitie bij de arrondissements-regtbank te 
Amsterdam, wonende op de Kolveniersburgwal dezer stad; 

mr. Joost Rendrik Burlage, ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw, 
makelaar, wonende binnen deze stad op den Amstel, 

zoo uit eigen hoofde als in qualiteit van ten deze gemagtigd door de heeren: 
Willem Eliza Rijnbende, assuradeur binnen deze stad, bij diens procuratie 
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op den elfden September laatstleden alhier onder de hand geteekend, 
Lucas Maximiliaan Schouwen burg, assuradeur binnen deze stad, bij diens 

procuratie op den elfden September laatstleden, alhier onder de hand ge
teekend, en nog als vertegenwoordigende de heeren: Gijsbert Blokhuis 
Wouteruszoon, wonende binnen deze stad, me. Daniel Jacob van Ewijck van 
de Bildt, kommandeur der orde van den Nederlandschen Leeuw, officier 
van het Legioen van Eer, staatsraad, commissaris des Konings in de provin
cie Noordholland, wonende te Haarlem, Willem Hendricus de Heus, fabri
kant, wonende te Utrecht, jonkheer me. Oncke Quirijn Jacob Johan van 
Swinderen, lid der Provinciale Staten van Groningen, advocaat, wonende te 
Groningen, en 

Anthonie Marie van Valkenburg, makelaar, wonende binnen deze stad, 
als door hen ten deze mondeling gemagtigd; 
Matthias Weimar ten Cate, makelaar, wonende binnen deze stad op de 

Heerengracht; 
Fredrik Willem Conrad, kommandeur der orde van de Eikenkroon, rid

der der orde van den Nederlandschen Leeuwen van de Wasa-orde, ingenieur
directeur der Hollandsche Spoorweg-maatschappij, wonende te 's Graven
hage; 

Johannes Diederik Cramer, particuIier, wonende binnen deze stad op de 
Keizersgracht, 

zoo uit eigen hoofde als ten deze gemagtigd door den heer me. Willem 
Daniel Cramer, kommandeur der orde van den Nederlandschen Leeuw, 
staatsraad in buitengewone dienst, vice-president van het provinciaal ge
regtshof van Noordholland, wonende binnen deze stad, bij diens procuratie 
op den tienden September dezes jaars alhier onder de hand geteekend; 

Willem Pieter Cornelis Fabius, zonder beroep, wonende binnen deze stad 
op de Keizersgracht, 

zoo uit eigen hoofde als ten deze vertegenwoordigende de heeren: 
me. Herman Adriaan Bake, muntmeester te Utrecht, daartoe gemagtigd 

bij procuratie, op den zesden September dezesjaars te Utrecht onder de hand 
geteekend, 

jonkheer me. Isaac Lambertus Cremer van den Berch van Heemstede, lid 
der Gedeputeerde Staten van Zuidholland, wonende te Leyden, als daartoe 
mondeling gemagtigd, 

Pierre Jean Louis Eekhout, wonende te Srnilde, in Drenthe, als daartoe 
mondeling gemagtigd, 

Johannes Gerardus van der Haak, notaris te 's Gravenhage, door dezen 
daartoe gemagtigd bij procuratie van den zevenden September dezes jaars, te 
's Gravenhage onder de hand geteekend, 

Frederik van der Oudermeulen, kommandeur der orde van de Eikenkroon 
van Luxemburg, ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw, en Johan
nes Tollenaar, beiden binnen deze stad, in hunne qualiteit van president en 
secretaris der Nederlandsche Handel-maatschappij, vooreerst als zoodanig 
handelende voor de Nederlandsche Handel-maatschappij, en ten tweede in 
hunne qualiteit als in gemelde hunne betrekking gemagtigd door Zijne Excel-
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lentie den Minister van Kolonien voor het departement van Kolonien. Blij
kens acte van volmagt en substitutie, op den dertienden September dezes jaars 
alhier onder de hand geteekend, 

Clasinus Marinus Jan Piepers, adsistent-ingenieur bij de Hollandsche 
spoorweg-maatschappij te Rotterdam, daartoe gemagtigd bij procuratie, op 
den veertienden September dezes jaars te 's Gravenhage onder de hand ge
teekend, 

Zijn Excellentie mr. Johann Rudolph Thorbecke, ridder der orde van den 
Nederlandschen Leeuw, minister van Binnenlandsche Zaken, door dezen ge
magtigd bij diens procuratie, op den veertienden September dezes jaars te 
's Gravenhage onder de hand geteekend; 

Leonard Johannes de Gijselaar, zonder beroep, wonende binnen deze stad 
in de Haarlemmer Houttuinen, 

in qualiteit als ten deze gemagtigd door den heer Pieter Christiaan de Gijse
laar, koopman, binnen deze stad, bij diens procuratie op den vijftienden Sep
tember jongstleden alhier onder de hand geteekend; 

jonkheer Cornelis Hartsen, koopman, wonende binnen deze stad op de 
Heerengracht; 

Petrus ten Have, geemploijeerde aan de Nederlandsche Bank, wonende 
binnen deze stad op het Singel, 

in qualiteit als ten deze mondeling gemagtigd door den heer Christiaan 
Dirk Schuller, particulier, wonende binnen deze stad; 

Willem Frederik Heshuijsen, oud-Iuitenant-ingenieur, wonende binnen 
deze stad op de Keizersgracht, 

zoo uit eigen hoofde, als ten deze gemagtigd door mejufvrouwen: Helena 
Rebecca Gulcher en Maria Charlotte Gulcher, beiden ongehuwd, zonder 
beroep, wonende binnen deze stad, blijkens hare procuratien, op den achtsten 
September dezes jaars alhier onder de hand geteekend; 

de heer Arius Johannes Rodenhuis, wonende te Harlingen, bij diens pro
curatie, op den tienden September dezes jaars alhier onder de hand geteekend; 

Gerrit Heshuijsen, zonder beroep wonende te Amsterdam, zoo uit eigen 
hoofde, als in qualiteit van gemagtigde van den heer Adolf Jan Heshuijsen, 
oud-Iuitenant-kolonel, wonende binnen deze stad, blijkens diens procuratie, 
op den achtsten September dezes jaars te Zandpoort onder de hand geteekend; 

Gerrit Hooft tot Vreeland, zonder beroep, wonende binnen deze stad op de 
Heerengracht bij den Amstel; 

Arend Hulsen, scheepsreeder, wonende binnen deze stad op den Buiten
kant, 

zoo voor zich zelven, als ten dezen handelende voor en namens zijne firma 
van Jan Schutte Hoijman en Zoon, cargadoors binnen deze stad, verklarende 
nog geen patent over dezen jare te hebben kunnen bekomen; 

mr. Hendrik Jacob Koenen, ridder der orde van den Nederlandschen 
Leeuw, wethouder dezer stad, wonende op de Heerengracht; 

Arnold Kooij, koopman, wonende binnen deze stad, op den Buitenkant, 
vooreerst ten deze handelende voor en in naam van zijn huis van negotie, 

Canterende onder de firma van Boissevain en Kooij, verklarende nog geen 



150 DE NEDERLANDSCHE TELEGRAAFMAATSCHAPPU 1851-1864 

patent over dezen jare te hebben kunnen bekomen, en ten andere, aIs ten 
deze mondeling gemagtigd door den heer Barend Kooij Janszoon, scheeps
reeder, wonende binnen deze stad op de Keizersgracht; 

Barent Johannes Momma, assuradeur, wonende binnen deze stad op het 
Rok-in; 

Fran<,:ois George Balfour Papet, kantoor-bediende, wonende binnen deze 
stad op de Prinsengracht, 

in quaIiteit, als ten deze gemagtigd door den heer Willem Egeling, medecinae 
doctor, wonende te Haarlem, bij diens procuratie op den twaalfden September 
dezes jaars te Haarlem onder de hand geteekend; 

Hermanus Isaac Rietveld, cargadoor, wonende binnen deze stad op de 
Heerengracht; 

Gerrit Coenraad van Schouwenburg, kantoorbediende, wonende binnen 
deze stad op de Brouwersgracht, 

in quaIiteit als ten deze gemagtigd door den heer Rudolphe Le Chevalier, 
koopman, wonende binnen deze stad, voor diens huis van negotie canterende 
onder de firma van Jean Jaques Poncelet en Zoon, verklarende nog geen pa
tent over dezen jare te hebben kunnen bekomen, bij procuratie op den elfden 
September dezes jaars alhier onder de hand geteekend; 

rnr. Willem Serrurier, kantonregter, wonende binnen deze stad op de 
Prinsengracht; 

Johann Christiaan Surie, Koopman, wonende binnen deze stad op de Oude 
Schans; 

Nicolaas Trakranen, koopman, wonende binnen deze stad op de Heeren
gracht, 

in qualiteit als ten deze gemagtigd door den heer Isaac Trakranen, koop
man, wonende binnen deze stad, bij diens procuratie, op den negenden Sep
tember dezes jaars alhier onder de hand geteekend; 

Adrianus Antonie Vinju, koopman, wonende binnen deze stad op den Kol
veniersburgwal, 

voor en namens de firma van de wed. B. W. van Starckenborg van Straten, 
scheepsreeders alhier, verklarende nog geen patent over dezen jare te hebben 
kunnen bekomen; 

Arnoldus Abraham Cornelis de Vries Robbe, ingenieur bij de Spoorweg
maatschappij, wonende te Haarlem; 

Carl Wilhelm Emanuel Wilde, commissionnair, wonende binnen deze stad 
op de Heerengracht, 

ten deze handelende voor en namens zijne firma van Kaupe en Wilde, ver
klarende nog geen patent over dezen jare te hebben kunnen bekomen; 

Eduard Wenckebach, fabrikant, wonende binnen deze stad hoek Nieuwe
brugsteeg, 

in qualiteit vooreerst, aIs ten deze gemagtigd door de heeren Paul Charles 
Guillaume Guyot, ridder der militaire Willems-orde, lid der Staten van Gel
derland, wonende te Nijmegen, bij diens procuratie op den tienden September 
dezes jaars aldaar onder de hand geteekend, 

Willem Fredrik George Lodewijk van Hooff, eerste luitenant-ingenieur, 



DE NEDERLANDSCHE TELEGRAAFMAATSCHAPPIJ 1851-1864 151 

gedetacheerd aan het fort Vuren bij Gorinchem, bij diens procuratie, op den 
elfden September dezes jaars aldaar onder de hand geteekend, 

Comelis Outshoom, hoofdopzigter der Hollandsche Spoorweg-maat
schappij, wonende te 's Gravenhage, bij diens procuratie, op den veertienden 
September dezes jaars aldaar onder de hand geteekend, 

Salomon Sarphati, medicinae doctor, wonende binnen deze stad, bij diens 
procuratie, op den vijftienden September dezes jaars aldaar onder de hand 
geteekend, 

Henricus Joannes Sebil, aannemer, wonende te Haarlem, bij diens procu
ratie, op den twaalfden September dezes jaars aldaar onder de hand geteekend, 

Pieter Visser Arieszoon, aannemer te Sliedrecht, bij diens procuratie, op 
den zevenden September dezes jaars aldaar onder de hand geteekend, welke 
procuratie, even als de hierboven genoemde schriftelijke voImagten, aan de 
minute dezer is gehecht; 

ten tweede, als ten deze onder anderen gemagtigd door den heer John 
Waterloo Wilson, fabrikant te Haarlem, bij diens procuratie, op den zes en 
twintigsten Maart dezes jaars te Haarlem onder de hand geteekend, geregis
treerd in de volgende bewoordingen: "Geregistreerd te Amsterdam, den eer
sten Junij achttien honderd vijftig, dee! negen en veertig, folio honderd twee 
en zeventig, verso yak vier, zonder renvooien; ontvangen voor regt en ver
hooging een gulden tien en een halven cent. De ontvanger, (geteekend) van 
Hoek"; welke procuratie is gehecht aan een proces-verbaal van het verhandel
de in eene vergadering door de oprigters dezer maatschappij gehouden, door 
mij notaris den vier en twintigsten Mei dezes jaars in tegenwoordigheid van 
getuigen opgemaakt, behoorlijk geregistreerd; 

zijnde al de in deze aangehaalde schriftelijke voImagten elk door den daarin 
gemagtigde in bijzijn van ons notaris en getuigen voor echt erkend en door 
hem en ons geteekend; en ten derde, als ten deze mondeling gemagtigd door 
de heeren: 

Albertus Ahlers junior, scheepsreeder, wonende binnen deze stad; 
Carel Jacobus Blok, scheepsreeder, wonende binnen deze stad; 
Jean Theophile Liotard, koopman, consul van Zwitserland, wonende bin

nen deze stad; 
Luden en van Geuns, kooplieden binnen deze stad, welke hij verkIaarde 

nog geen patent over dezen jare te hebben kunnen bekomen, en 
door dr. Rijk van Rees, ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw, 

hoogleeraar te Utrecht, wonende aldaar. 
Al welke comparanten, aan mij notaris bekend, verkIaren, dat zij, zoo voor 

zich zelven als in zoodanige qualiteiten als hiervoren omschreven, overeen
gekomen zijn, om, onder bewilliging des Konings (verleend bij besluit van 
zestien Augustus dezes jaars, waarvan eene kopij aan de minute dezer is ge
hecht), zoo met elkander als met de person en welke zich later bij hen zullen 
voegen, op te rigten eene naarnlooze vennootschap onder de benaming van 
Nederlandsche Telegraa/-Maatschappij en zulks op den volgenden voet en 
voorwaarden. 

Artikel een. De maatschappij zal gevestigd zijn te Amsterdam en wordt 
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aangegaan voor den tijd van dertig jaar, gerekend wordende te hebben aan
vang genomen acht dagen nadat de Koninklijke bewilliging is ontvangen. 

Artikel twee. Haar doel is het oprigten en in werking brengen van eenen 
electro-magnetischen telegraaf van Amsterdam naar den Helder, volgens de 
concessie toebehoorende aan E. Wenckebach. 

Artikel drie. De maatschappij zal ook elders in Nederland gevolg kunnen 
geven aan concessien van gelijken aard, op zoodanigen voet en voorwaarde 
als bij nadere vergunning aan den tegenwoordigen concessionnaris mogt zijn 
of worden toegestaan, wanneer die concessionnaris met de aandeelhouders 
daarover mogt zijn overeengekomen, doch nimmer dan met goedvinden van 
ten minste twee derden der aanwezige stemmen van deelhebbers, op eene 
bepaaldelijk daartoe te beschrijven vergadering. Niemand echter der voor 
deze linie zich verbindende venn ooten of geen hunner regtverkregenen zal 
verpligt of gehouden zijn aan eenige verdere inschrijving deel te nemen, wan
neer tot zoodanige uitbreiding der maatschappij besloten werd, maar zullen 
de houders van aandeelen op naam tot inschrijving de voorkeur hebben. 

Artikel vier. Het kapitaal voor de linie in artikel twee voorgeschreven zal 
bestaan in vijftig duizend gulden, verdeeld in honderd aandeelen van vijf 
honderd gulden. Zoodra voor eene som van vijf en dertig duizend gulden zal 
ingeschreven zijn zal de maatschappij geacht worden te zijn gevestigd. 

Als opzigters der maatschappij wordt daarin deelgenomen door: 
Albertus Ahlers junior, te Amsterdam, voor een aandeel; 
mr. Herman Adriaan Bake, te Utrecht, voor een aandeel; 
jhr. mr. Isaac Lambertus Cremer van den Berch van Heemstede, te Leyden, 

voor twee aandeelen; 
L. Bienfait en Zoon, te Amsterdam, voor een aandeel; 
Carel Jacobus Blok, te Amsterdam, voor een aandeel; 
Boissevain en Kooij te Amsterdam, voor een aandeel; 
mr. Cornelis Hendrik Boudewijn Boot, te Amsterdam, voor een aandeel; 
mr. Joost Hendrik Burlage, te Amsterdam, voor een aandeel; 
Gijsbert Blokhuis Wouteruszoon, te Amsterdam, voor een aandeel; 
Matthias Weimar ten Cate, te Amsterdam, voor een aandeel; 
Frederik Willem Conrad, te 's Gravenhage, voor een aandeel; 
mr. Willem Darnel Cramer, te Amsterdam, voor een aandeel; 
Johannes Diederik Cramer, te Amsterdam, voor een aandeel; 
Pierre Jean Louis Bekhout, te Srnilde in Drenthe, voor een aandeel; 
dr. Willem Egeling, te Haarlem, voor een aandeel; 
mr. Daniel Jacob Ewijck van de Bilt, te Haarlem, voor twee aandeelen 
Willem Pieter Cornelis Fabius, te Amsterdam, voor drie aandeelen; 
Paul Charles Guillaume Guyot, te Nijmegen, voor een aandeel; 
Helena Rebecca Giilcher, te Amsterdam, voor een aandeel; 
Maria Charlotta Giilcher, te Amsterdam, voor een aandeel; 
Pieter Christiaan de Gijselaar, te Amsterdam, voor een aandeel; 
Johannes Gerardus van der Haak, te 's Gravenhage, voor een aandeel; 
Nederlandsche Handel-maatschappij, voor twee aandeelen; 
jonkheer Cornelis Hartsen, te Amsterdam, voor een aandeel; 
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Willem Fredrik Heshuijsen, te Amsterdam, voor een aandeel; 
Adolf Jan Heshuijsen, te Amsterdam, voor een aandeel; 
Gerrit Heshuijsen, te Amsterdam, voor een aandeel; 
Arend Hulsen, te Amsterdam, voor een aandeel; 
Willem Hendrikus de Heus, te Utrecht, voor twee aandeelen; 
Willem Fredrik George Lodewijk van Hoofftot Vuren, bij Gorinchem, voor 

een aandeel; 
Gerrit Hooft tot Vreeland, voor een aandeel; 
Kaupe en Wilde, te Amsterdam, voor een aandeel; 
mr. Hendrik Jacob Koenen, te Amsterdam, voor twee aandeelen; 
Departement van Kolonien, voor vijf aandeelen; 
Barend Kooij Janszoon, te Amsterdam, voor vijf aandeelen; 
Jean Theophile Liotard, te Amsterdam, voor een aandeel; 
Luden en van Geuns, te Amsterdam, voor een aandeel; 
Barent Johannes Momma, te Amsterdam, voor een aandeel; 
Cornelis Outshoorn, te 's Gravenhage, voor een aandeel; 
Clarinus Marinus Jan Piepers, te Rotterdam, voor een aandeel; 
J. J. Poncelet en Zoon, te Amsterdam, voor twee aandeelen; 
Arius Johannes Rodenhuijs, te Harlingen, voor een aandeel; 
dr. Rijk van Rees, te Utrecht, voor een aandeel; 
Hermanus Isaac Rietveld, te Amsterdam, voor een aandeel; 
Willem Eliza Rijnbende, te Amsterdam, voor twee aandeelen; 
dr. Salomon Sarphati, te Amsterdam, voor een aandeel; 
Lucas Maximiliaan Schouwenburg, te Amsterdam, voor een aandeel; 
Christiaan Dirk Schi.iller, te Amsterdam, voor een aandeel; 
Jan Schutte Hoijman en Zoon, te Amsterdam, voor een aandeel; 
Henricus Joannes Sebil, te Haarlem, voor een aandeel; 
mr. Willem Serrurier, te Amsterdam, voor een aandeel; 
firma wed. B. W. van Starckenborg van Straten, te Amsterdam, voor een 

aandeel; 
Johann Christiaan Surie, te Amsterdam, voor een aandeel; 
jonkheer M. Oncke Quirijn Jacob Johan van Swinderen, te Groningen, 

voor vier aandeelen; 
rnr. Johann Rudolph Thorbecke, te 's Gravenhage, voor twee aandeelen; 
Isaac Trakranen, te Amsterdam, voor een aandeel; 
Antonie Marie van Valkenburg, te Amsterdam, voor een aandeel; 
Pieter Visser Arieszoon, te Sliedrecht, voor een aandeel; 
Arnoldus Abraham Cornelis Vries Robbe, te Haarlem, voor een aandeel; 
John Waterloo Wilson, te Haarlem, voor drie aandeelen; 
te zamen drie en tachtig aandeelen, zullen de nog ontbrekende aandeelen 

binnen het tijdsverloop van een jaar na het teekenen dezer acte moeten zijn 
geplaatst. 

Artikel vijf. De stortingen op de aandeelen zullen zijn als voIgt: 
vijf en twintig per cent acht dagen na het passeren der acte; 
vijftig percent, uiterlijk drie maanden na den terrnijn van de eerste stor

ting; 
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vijf en twintig per cent binnen veertien dagen, nadat het bestuur den tele
graaf za1 hebben verklaard voltooid. 

Artikel zes. De recepissen voor iedere storting zullen zijn op naam en, even 
als de na te melden aandeelen, bij eigendoms-overgang kosteloos kunnen wor
den overgeschreven, na overlegging van eene verklaring door den inschrijver 
en nieuwen eigenaar aan het bestuur, hetwelk daarvan een register zal houden 
en op de recepissen of op naam staande aandeelen daarvan aanteekening zal 
doen, onderteekend door twee leden van het bestuur. Ook zelfs als het be
stuur met den nieuwen houder genoegen neemt blijft de eerste inschrijver voor 
iedere verdere storting aansprakelijk, tenzij het bestuur hem van die aanspra
kelijkheid ontheffe. 

Artikel zeven. Na finale storting zullen de recepissen worden ingewisseld 
tegen aandeelen. Deze aandeelen, naar verkiezing op naam of in blanco, 
voorzien van een doorloopend numrner en dividend-bewijzen, zullen inhou
den het afschrift dezer acte, door den directeur en eenen der commissarissen 
geteekend en den notaris gecontrasigneerd. 

Artikel acht. De maatschappij wordt bestuurd door vier commissarissen, 
allen aandeelhouders, waartoe op de eerste algemeene vergadering, den vier 
en twintigsten Mei achttien honderd vijftig gehouden, bij meerderheid van 
stemmen gekozen zijn : de heeren Fredrik Willem Conrad, Willem Fredrik 
Heshuijsen, Louis Antoine Bienfait en jonkheer Cornelis Hartsen; benevens 
eenen directeur voor aanleg en exploitatie. 

Artikel negen. Tot directeur voor aanleg en exploitatie wordt bij deze be
noemd de concessionnaris Eduard Wenckebach, wonende te Amsterdam. 
Zonder zijne toestemming za1 hij uit zijne betrekking niet kunnen worden ont
slagen, dan bij een besluit genomen in eene algemeene vergadering en bij eene 
meerderheid van twee derden der aandeelhouders. In geval van zoodanig 
ontslag, van bedanken of overlijden, zuHen commissarissen tijdelijk in die 
betrekking doen voorzien en aan de eerste algemeene vergadering een drietal 
candidaten voordragen, waaruit bij meerderheid van stemmen een nieuwe 
directeur wordt gekozen. 

Artikel tien. Commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter, een 
thesaurier en een secretaris; jaarlijks zal een der commissarissen aftreden vol
gens rangschikking. De aftredende is echter herkiesbaar. 

Artikel elf. Ten minste eenmaal 's jaars zal te Amsterdam eene algemeene 
vergadering gehouden worden, na oproeping veertien dagen te voren voor 
de aandeelhouders buiten deze stad, franco per post, en verder door aankondi
ging in de nieuwe papieren. 

Artikel twaalf. Op deze vergadering beslist de volstrekte meerderheid der 
aanwezige stemgeregtigden, uitgenomen in het geval, omschreven in artikel 
drie en in artikel negen. Bij staking der stemmen beslist de meerderheid van 
het bestuur en bij staking aldaar beslist de voorzitter. Ieder aandeel verte
genwoordigt eene stem. Door een persoon zullen echter nimmer meer dan 
zes stemmen uitgebragt kunnen worden. 

Artikel dertien. Iemand als gemagtigde optredende, zal niet meer dan zes 
stemmen in het geheel op zich kunnen vereenigen. 
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Artikel veertien. De directeur zal zijne reiskosten en verdere uitschotten 
kunnen in rekening brengen; zullende in eene vergadering van het bestuur 
nader worden bepaald, of en zoo ja welle salaris aan den directeur zal worden 
toegelegd. Bij verschil deswege zal in de vergadering van aandeelhouders 
worden beslist. 

Artikel vijftien. Commissarissen genieten geene vergoeding, dan van reis
kosten, volgens tarief en gedane uitschotten. 

Artikel zestien. Het bestuur vertegenwoordigt de maatschappij in regten. 
Het is bevoegd, gemagtigd en verpligt tot aIle daden van beheer. Het heeft 
daarenboven de bevoegdheid, om, op voordragt van den directeur, zoodanige 
ambtenaren te benoemen en aan te stellen, als het in het belang der zaak nood
zakelijk acht; het stelt de instructie voor ieder hunner vast, en bepaalt hun 
jaarlijksch salaris. 

Artikel zeventien. De werkzaarnheden van het bestuur, zijne vergaderin
gen, wijze van beraadslaging en besluiten, en al wat daartoe behoort, wordt 
geregeld bij huishoudelijk reglement, op te maken in eene bestuurs-vergade
ring. 

Artikel achttien. Ingeval een der commissarissen door overlijden, bedanken 
als anderzins mogt uitvallen, zal door de overige leden van het bestuur eene 
vergadering worden belegd, om door eene nieuwe keuze daarin te voor
zien. 

Artikel negentien. Jaarlijks op ultimo December worden de boeken der 
maatschappij gesloten en uiterlijk een Pebruarij daaraanvolgende daaruit 
door den thesaurier eene balans aan het bestuur overgelegd. De directeur zal 
gelijktijdig aan het bestuur aanbieden de begrooting der vermoedelijke uit
gaven voor het dan ingetreden jaar, met de daarbij behoorende plannen, 
teekeningen en zoo voorts. In de maand Maart zal in eene algemeene vergade
ring door het bestuur verslag, rekening en verantwoording gedaan worden, 
nadat de balans gedurende veertien dagen ter visie zal hebben gelegen voor 
de aandeelhouders. Op die vergadering zal tevens aan de aandeelhouders 
worden medegedeeld het dividend, dat over het vorige jaar zal kunnen worden 
uitgekeerd, waarvan tevens binnen acht dagen daarna aankondiging in de 
nieuwsbladen zal worden gedaan. 

Artikel twintig. Het finantieel beheer blijft geheel afgescheiden van het 
technische gedeelte; zullende de uitvoering van het technische gedeelte bij 
uitsluiting aan den directeur blijven opgedragen. 

Artikel een en twintig. De zuivere opbrengsten der maatschappij zullen 
onder de aandeelhouders worden verdeeld, met dien verstande evenwel, dat 
wanneer die opbrengsten meer dan vier per cent van het gestorte kapitaal 
bedragen, het overschot zal worden verdeeld als voIgt: 

twee vijfden aan de aandeelhouders, 
twee vijfden aan den concessionnaris, zijne erven of regtverkrijgenden, 
eenvijfde voor het reserve-fonds. 
Artikel twee en twintig. Het reserve-fonds is bestemd, om in onvoorziene 

en buitengewone uitgaven te voorzien. Ingeval hetzelve tot op vijftig per cent 
van het gestorte kapitaal zal zijn opgeloopen, zitI hetzelve, onder goedkeuring 
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der meerderheid van aandeelhouders, tot verdere exploitatie en uitbreiding 
kunnen worden aangewend. 

Artikel drie en twintig. De aandeelhouders, oprigters dezer vennootschap, 
zuilen het regt hebben, om op ieder hunner actien te doen inschrijven een 
schip, onder bepaling, dat aile tijdingen betrekkelijk zoodanig ingeschreven 
schip eene vermindering van een derde van den gewonen prijs der tariven zul
len genieten. 

Artikel vier en twintig. De in artikel twee dezer statu ten vermelde concessie 
zal, zoodra de maatschappij zal zijn tot stand gekomen, door den concession
naris aan haar worden afgestaan en overgedragen, tegen vergoeding der door 
hem gemaakte onkosten en gedane uitschotten, te regelen met het be
stuur. 

Artikel vijf en twintig. Ingeval onverhoopt het maatschappelijk kapitaal 
een verlies van vijftig per cent had ondergaan, zal het bestuur gehouden zijn 
de aankondiging te doen, omschreven in artikel zeven en veertig Wetboek 
van Koophandel, en zoodra het verlies vijf en zeventig per cent beloopt, de 
vennootschap van regtswege ontbonden zijn. In geval van ontbinding der 
maatschappij zal de liquidatie blijven opgedragen aan .het alsdan bestaande 
bestuur, en het reserve-fonds, gelijk aile overige baten, na afbetaling der schul
den onder de aandeelhouders gelijkelijk worden verdeeld. 

Artikel zes en twintig. Geene verandering in de statu ten zal kunnen worden 
in overweging genomen, dan op voorstel van het bestuur of weI van zes ver
schillende aandeelhouders. Geene beslissing daarin zal kunnen genomen wor
den, dan op de jaarlijksche of op eene buitengewone algemeene vergadering, 
mits door het bestuur in ieder geval expresselijk daartoe beschreven. 

Artikel zeven en twintig. Bij verschil van het bestuur onderling, of met de 
aandeelhouders, over de uitvoering of toe passing dezer statuten ofvoorwaar
den van oprigting, zal de beslissing eener algemeene vergadering ingeroepen 
worden. Bij verzet van welke der partijen ook, zal de uitspraak in het hoogste 
ressort worden onderworpen aan drie scheidsmannen, door de arrondisse
ments-regtbank van den zetel der maatschappij te benoemen. 

Met al welk geconvenieerde de respective comparanten, zoo in prive als in 
qualiteit, verklaren volkomen genoegen te nemen, belovende den inhoud 
dezer stiptelijk te zullen achtervolgen en nakomen en elkander over en weder 
het effect daarvan te zullen doen en laten genieten, alles onder verband als 
naar de wet. Kiezende domicilium binnen deze stad, ten kantore der directie 
dezer maatschappij. 

Waarvan acte. 
Gepasseerd te Amsterdam in het locaal het Lees-museum, op het Rok-in 

alhier, op den zestienden September des jaars achttien honderd vijftig, in 
tegenwoordigheid van Huibert Caron, klerk, wonende in de Nieuwe Looijer
straat, en Barend Lake, aanspreker, wonende in de Kerkstraat, beiden binnen 
deze stad, als getuigen hiertoe verzocht, die, benevens de respective compa
ranten en mij notaris, de minute dezer na voorlezing onderteekend heb
ben. 
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(Geteekend:) 

F. W. Conrad, C. Hartsen, W. F. Heshuijsen, L. A. Bienfait, E. Wencke
bach, C. Wilde voor Kaupe en Wilde, pproc. J. Trakranen N. Trakranen, 
J. C. Surie, C. H. B. Boot, BurIage, J. D. Cramer, L. J. de Gijzelaar, P. ten 
Have, G. Heshuijsen, B. J. Momma, G. Hooft tot Vreeland, A. Hulsen, H. J. 
Rietveld, W. P. C. Fabius, A. Kooij, F. G. Balfour Papet, G. C. van Schou
wenburg, W. Serrurier, Vinju, A. A. C. Vries Robbe, H. J. Koenen, M. Wei
mar ten Cate, B. Lake, H. Caron, F. W. Fabius, notaris. 

VI 

Beschikking van de minister van Binnenlandse Zaken van 17 oktober 1850, 
no. 137, 3de afdeling, B, houdende vergunning aan de Nederlandsche 
Telegraaf Maatschappij tot het plaatsen van telegraafpalen tangs de rijks
straatweg tussen Haarlem en Nieuwediep. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
Gezien de bij Koninklijk besluit van 19 December 1847, no. 35, aan de 

heeren C. C. van Hall en E. Wenckebach, te Amsterdam, verleende vergun
ning tot oprigting eener electro-magnetische telegraaf tusschen Amsterdam 
en den Helder; 

Gelet op het besluit van 16 Augustus 1850, no. 47, waarbij Zijner Majesteits 
bewilliging is verIeend tot het oprigten eener Nederlandsche telegraafmaat
schappij, welke bestemd is tot het exploiteren van voorschreven onderneming; 

Gezien de aanvraag van den heer E. Wenckebach, om vergunning tot het 
plaatsen van palen in den berm van den straatweg van Haarlem naar het 
Nieuwe Diep; 

Gelet op de omtrent dat verzoek ingewonnen berigten van den heer Staats
raad, Commissaris des Konings in de provincie Noordholland, en van den 
heer Inspecteur van den waterstaat in de 2de inspectie; 

Bepaalt: 
1°. dat de bedoelde telegraaf zalloopen van Amsterdam langs het terrein 

der Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij tot in de stad Haarlem, en 
van daar langs den zijtak van den grooten weg der Iste klasse no. 4 van Haar
lem naar het Nieuwe Diep; 

2°. dat aan de Nederlandsche telegraafmaatschappij wordt vergund, op 
de bermen van genoemden straatweg, voor zoo ver die aan het Rijk behooren, 
de noodige palen ten dienste der bedoelde telegraaf te stellen, onder de volgen
de bepalingen: 

a. Het plantsoen zal, voor zooveel het noodig is, van wege de directie des 
wegs worden opgesnoeid, en de bedoelde palen moeten wit geverwd zijn 1). 

b. Waar de bermen aan gemeenten of particulieren behooren, of de draad 
digt langs of over de aan den weg staande gebouwen moet worden geleid, zal 

1) Het laatste gedeelte van deze paragraaf is gewijzigd bij beschikking van 5 april 
1859, no. 168, 6e afdeling. 
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genoemde te1egraafmaatschappij zich met de eigenaren dier berrnen of ge
bouwen omtrent het plaatsen der palen, het leiden der draad of het opsnoeien 
van het plantsoen moeten verstaan. 

c. De palen mogen niet nader aan de straat worden gesteld, dan op den 
afstand van 0.50 el uit de buitenste kantlaag. Indien plaatselijke omstandig
heden eene afwijking dezer bepaling noodzakelijk maken, zullen de plaatsen 
voor de palen door de directie des wegs worden aangewezen. 

d. De draad der telegraaf moet op de aan het Rijk gehoorende bermen eene 
hoogte van minstens vier ellen boven den beganen grond hebben; met het 
stellen der palen moeten aIle uitwegen of dammen worden vermeden. 

Bij de draaibrug in de grooten weg te Schoorldam moet de draad zoo hoog 
worden gesteld, dat de vaartuigen met staande mast die brug kunnen door
varen. 

e. De telegraafmaatschappij moet zorgen, dat het verkeer langs of over 
den grooten weg nimmer worde belemmerd. 

f. Het Gouvernement behoudt aan zich de bevoegdheid, de palen te doen 
wegnemen, zoo het blijken mogt, dat de genoemde maatschappij aan voor
schreven verpligtingen niet voldoet. 

3°. dat van de hierbij verleende vergunning geen gebruik mag worden ge
maakt v66r dat de voorwaarden daarvan door tusschenkomst van den heer 
Staatsraad, Commissaris des Konings in de provincie Noordholland, ten 
koste van de genoemde maatschappij, zijn opgenomen in eene authentieke 
acte, waarbij de concessionarissen verklaren die voorwaarden aan te nemen, 
en waarvan eene expeditie zal behooren te worden ingezonden, ten einde in 
het archief van het departement van Binnenlandsche Zaken te worden be
waard 1); 

4°. dat door genoemde telegraafmaatschappij met de Hollandsche IJzeren 
Spoorwegmaatschappij moet worden overeengekomen over het plaatsen der 
palen en het leiden der draad langs de baan en de gebouwen van den spoorweg 
van Amsterdam naar Haarlem. 

Geeft van deze beschikking, bij afschrift dezer, kennis aan den heer In
specteur van den waterstaat in de 2de inspectie. 

's Gravenhage, den 17 October 1850. 

VII 

De Minister voornoemd, 
(W.g.)THORBBCKB 

Overeenkomst tussen de Nederlandsche Telegraaf Maatschappij en de 
gemeente Alkmaar betreffende het vestigen van een telegraa/kantoor al
daar d.d. 1 juli 1854. 

Op heden den eersten Julij 1800 vier en vijftig is tusschen de Directie der 
Nederlandsche Telegraafmaatschappij, waarvan het Hoofdkantoor is ge
vestigd te Amsterdam ter eenre, 

1) Die acte is op 28 oktober 1850 verleden voor notaris F. W. Fabius te Amster
dam. 
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en Burgemeester en Wethouders der gemeente Alkmaar, als daartoe bij be
sluit van den Raad van den 15 Februarij dezes jaars no. 9 gemagtigd, goed
gekeurd bij besluit van Gedeputeerde Staten van den 2 Maart 1854 no. 8, 
gesloten de navolgende overeenkomst, betreffende het oprigten van een tele
graphisch bureau binnen de stad Alkmaar, waarvan de aanvang gerekend 
wordt te hebben plaats gehad den eersten Mei 1800 vier en vijftig. 

Art. 1 

De telegraafmaatschappij zal onder goedkeuring der Hooge Regering een 
tusschenstation te Alkmaar vestigen. 

Art. 2 
Indien de jaarlijksche ontvangsten van het station minder dan twaalfhon

derd gulden (f 1200.-) mogten bedragen, zal door het gemeentebestuur het 
aan die som ontbrekende worden aangevuld. 

Onder de ontvangsten worden aIleen begrepen de depechegelden voor den 
lijn onder het bestuur der Maatschappij te Alkmaar betaald wordende. 

Van de betaald worden de depechegelden wordt mitsdien afgetrokken, het
geen daarvan aan andere maatschappijen moet worden uitgekeerd. 

Art. 3 

Het gemeentebestuur levert en onderhoudt ten zijnen kosten een bureau met 
deszelfs inrigting in overleg met den Directeur der Maatschappij . 

Zoodra echter de ontvangsten jaarlijks meer dan twaalf honderd gulden 
zullen bedragen, zal de Maatschappij jaarlijks vijftig gulden huur betalen. 

Art. 4 
De Maatschappij zorgt voor de toesteIlen, het in werking brengen en het 

onderhoud derzelve. 

Art. 5 

Het gemeentebestuur betaalt de kosten van de noodige palen en zoo noodig 
der vereischt wordende pijpen, welke den lijn in de stad naar het bureau moe
ten brengen, in overleg met den Directeur. 

Art. 6 
Indien er meer ontvangen wordt dan in art. 2 is bepaald, zal het gemeente

bestuur van dat meerdere genieten vijftig percent, totdat aan hetzelve zal zijn 
vergoed al hetgeen in vorige jaren tot aanvulling der twaalthonderd gulden 
zal zijn betaald, echter zonder bijrekening van renten. 

Art. 7 
Het gemeentebestuur behoudt zich het regt voor om deze overeenkomst op 

te zeggen tegen den eersten Januarij 1800 zeven en vijftig of later, mits drie 
maanden te voren daarvan kennis gevende aan de Maatschappij . 

Het gemeentebestuur binnen tienjaar de opzegging doende, zal verpligt zijn 
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aan de Maatschappij voor de kosten van daarstelling eene schadevergoeding 
uit te keeren, en weI, indien de opzegging geschiedt 
tusschen 1 Januarij 1857 en 1 Januarij 1859 van zevenhonderd vijftig gulden, 
zegge f 750,-
tusschen 1 Januarij 1859 en 1 Januarij 1861 van vijf honderd gulden, zegge 
f500,-
tusschen 1 Januarij 1861 en 1 Januarij 1864 van twee honderd vijftig gulden, 
zegge f 250,-. 

Art. 8 

Het station zal worden bediend door eenen telegraphist gedurende negen 
uuren daags, terwijl de vaststelling der uren van opening later na de onder
vinding zal worden geregeld. 

Bij ongesteldheid of andere verhindering van den telegraphist, zal door de 
Maatschappij ten spoedigste in de dienst worden voorzien. 

Art. 9 

De prijzen der berigten zullen zich regelen naar het door de Hooge Rege
ring goedgekeurde tarief. 

Art. 10 
Telken 12 maanden zal het gemeentebestuur met de maatschappij verre

kenen en binnen eene maand daarna de baten en schaden wederzijds voldoen. 

Art. 11 

Deze overeenkomst wordt geacht van regtswege te zijn ontbonden, indien 
de Maatschappij ophoudt te bestaan. 

Aldus overeengekomen, dubbel gedaan en geteekend te Alkmaar den eer
sten Julij 1800 vier en vijftig onder goedkeuring der bovenschrijving van drie 
woorden op de derde bladzijde. 

De Directie der 
Telegraafmaatschappij 
(get.) A. VAN GEUNS 

Loco Presid. 
J. D. CRAMER SECS. 

W. F. HESHUIJSEN 

directeur 

VIII 

Burgemeester en Wethouders 
van Alkmaar 

P. A. DE LANGE 

de Secretaris 
P. SPANJAERDT 

Overeenkomst d.d. 14/28 december 1858 betreffende het gebruik van de 
/ijn der Nederlandsche Te/egraaJ Maatschappij tussen Amsterdam en 
Nieuwediep tot het overbrengen van tijdseinen door de Rijkste/egraa! 
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Artikell 

De Maatschappij stelt elken nacht, van tien ure des avonds tot zeven ure 
des morgens, een draad tusschen hare kantoren te Amsterdam en Nieuwediep 
ter beschikking der Regering. 

Art. 2 
Tot dit einde worden de draden der Maatschappij, bij het sluiten van hare 

kantoren, met de draden van den Rijkstelegraafverbonden en deze verbinding 
bij het openen der kantoren weder verbroken. 

Art. 3 

Indien de dienst der Maatschappij het vordert, kan de verbinding in den 
loop van den nacht worden verbroken. Slechts bij hooge noodzakelijkheid 
zal men daartoe overgaan tusschen tien en elfuur des avonds en dan niet, dan 
na den Ingenieur van den Rijkstelegraaf daarvan, zoo tijdig mogelijk, te heb
ben onderrigt. 

Art. 4 

De telegrafiisten der Maatschappij zijn belast met de behandeling der toe
stellen, waardoor de verbinding der lijnen plaats heeft, alsmede met het in goe
den en zindelijken staat houden der batterij op het observatorium te Nieuwe
diep. 

De noodige batterijbehoeften worden in tijds door hen bij den Ingenieur 
van den Rijkstelegraaf aangevraagd. 

Art. 5 
Des gevorderd zijn de telegrafisten der Maatschappij den Ingenieur van 

den Rijkstelegraaf behulpzaam bij het nemen van proeven om zich van het 
goed overkomen der tijdseinen te verzekeren. 

Art. 6 
Berigten welke tot deze dienst betrekking hebben, worden door den tele

graaf der Maatschappij als dienstberigten overgeseind. 

Art. 7 
V oor het gebruik van haren draad en de diensten door hare beambten aan 

het Rijk te bewijzen ontvangt de Maatschappij eene jaarlijksche vergoeding 
ten bedrage van Een honderd gulden, haar telkens na den 31 December van 
elk jaar door het Rijk te voldoen, aanvangende met den 31 December 1859. 

Art. 8 
De kosten van zegel, leges en registratie dezer overeenkomst komen ten 

laste der Maatschappij. 

Art. 9 

Deze overeenkomst blijft van kracht tot den 31 December 1861 en zal ge
rekend worden, na dat tijdstip, telkens voor eenjaar te zijn verlengd, tenzij die 

EeON.-RIST. JAARBOEK xxx 11 
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zes maanden te voren door de Regering of door de Maatschappij wordt op
gezegd. 

Aldus in dubbel opgemaakt, 

's Gravenhage, den 28 December 1858. Amsterdam, den 14 December 1858. 
De Minister van 

Binnenlandsche Zaken, 
(get.) T. v. G. 1) 

IX 

Het bestuur der Nederlandsche 
Telegraafmaatschappij, 

(get.) HEsHUUSEN 

directeur 

Beschikking van de minister van Binnenlandse Zaken van 21 mei 1860 
betreffende de overseining door de telegraa/ van de meteorologische be
richten. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
Overwegende, dat de tijdige mededeeling van de meteorologische waar

nemingen op verwijderde punten binnen en buiten 's lands, kan strekken tot 
waarschuwing, dat stormen te verwachten zijn, en daarvan mitsdien een nut
tig gebruik kan worden gemaakt voor zeevarenden, zoowel als voor de dienst 
der telegrafen; 

Gelet op de voorstellen van den Hoofddirecteur van het Koninklijk neder
landsch meteorologisch instituut, alsmede op de berigten van de besturen 
der Nederlandsche en Rotterdamsche telegraafmaatschappijen; 

Heeft goedgevonden, te bepalen: 
1. De lijnen en kantoren van den Rijkstelegraaf en van de Nederlandsche 

en Rotterdamsche telegraafmaatschappijen worden, aanvangende met den 
eersten Junij 1860, dienstbaar gesteld voor het overbrengen van meteorolo
gische waarnemingen, op den volgenden voet. 

2. De nederlandsche berigten worden dagelijks, des voormiddags tusschen 
8 en 9 ure, in den vorm der bijlage A, door de van wege den Hoofddirecteur 
van het Koninklijk nederlandsch meteorologisch instituut aan te wijzen per
sonen, aangeboden aan de telegraaikantoren te 

Groningen, 
Maastricht, 
Nieuwediep en 
Vlissingen. 

AIleen te Groningeil en Nieuwediep wordt het naar buiten 's lands bestem
de gedeelte van deze berigten ingevuld. 

3. De veranderlijke cijfers en letters van het gedeelte dezer berigten dat 
voor Nederland bestemd is, worden, als diensttelegram, overgeseind: 

1) = Tets van Goudriaan. 
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van Groningen naar Brielle, Brouwershaven, Harlingen, Hellevoetsluis, 
Nieuwediep en Vlissingen; 

van Maastricht naar Brielle, Brouwershaven, Groningen, Harlingen, Hel
levoetsluis, Nieuwediep en Vlissingen; 

van Nieuwediep naar Brielle, Brouwershaven, Groningen, Harlingen, 
Hellevoetsluis en Vlissingen; 

van Vlissingen naar Brielle, Brouwershaven, Groningen, Harlingen, 
Hellevoetsluis en Nieuwediep. 

4. Aan de kantoren te 

Brielle, 
Brouwershaven, 
Groningen, 
Harlingen, 
Hellevoetsluis, 
Nieuwediep en 
Vlissingen 

worden de berigten in den vorm der bijlagen B verzameld en afgegeven aan 
den zich aanmeldenden, door den Hoofddirecteur van het Koninklijk neder
landsch meteorologisch instituut aangewezen persoon. 

Bovendien wordt de inhoud der berigten op een, voor het publiek toegan
kelijk en in gelijken vorm ingerigt bord, ingevuld. 

5. Bij aanmerkelijke afwijkingen met de ochtendwaarnerningen, wordt des 
narniddags, tusschen 8 en 9 ure, andermaal een berigt overgeseind: 

van Maastricht naar Nieuwediep en 
van Nieuwediep naar Vlissingen. 

Deze berigten worden aan de daarvoor aangewezen personen te Nieuwe
diep en Vlissingen bezorgd en bovendien op de daarvoor bestemde borden 
ingeschreven. 

6. De veranderlijke cijfers, letters en woorden van het naar buiten 's lands 
bestemde gedeelte der berigten worden, door de telegraafkantoren te Gro
ningen en Nieuwediep, als diensttelegram, overgeseind naar het Rijkstele
graafkantoor te Amsterdam, hetwelk die berigten, tot een diensttelegram ver
eenigd, naar Parijs, aan het adres "Observatoire" en naar Londen aan het 
kantoor der Internationale telegraafmaatschappij, overseint. 

7. De uit Parijs komende berigten worden geseind naar 

Groningen, 
Hellevoetsluis, 
Nieuwediep en 
Vlissingen, 

en aldaar behandeld als onder n°. 4 is voorgeschreven. 
8. De uit Parijs en Londen ontvangen berigten worden, door het Rijkstele-
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graafkantoor te Amsterdam, verzameld en naar het kantoor te Utrecht ge
seind, ter bezorging aan den door den Hoofddirecteur van het Koninklijk 
nederlandsch meteorologisch instituut op te geven persoon. 

9. De van buiten 's lands ontvangen berigten worden met de oorspron
kelijke uitdrukkingen en teekens in de af te geven vormen en op de voor het 
publiek bestemde borden geschreven. 

In plaats van de teekens + en - worden de letters p en n overgeseind. 
10. De voor deze dienst vereischte gedrukte vormen worden door het 

bestuur van den Rijkstelegraaf aan de kantoren verstrekt. 

's Gravenhage, den 21sten Mei 1860. 

x 

Namens den Minister, 
De Secretaris-Generaal, 

J. SCHRODER. 

Winst- en Verliesrekening der Nederlandsche Telegraaf Maatschappij 
over 1860. 

Winst- en verliesrekening, depeches, etc. 
Intrestrekening, renteprolongatie 
Station Alkmaar, saldo 
Verderverzendingen, saldo 

Onkostenrekening, diverse onkosten 

Netto winst 

Verdeeld als voigt: 

4% aandeelhouders over f 41500.
Directeur f 100.- over ieder pct 

Blijft te verdelen f 1023.86 
Hiervan ca. 4/5 voor de aandeelh. 

ca. 1/5 voor de reserve 

f 1660.
" 747.-

f 2407.- over 83 aandelen 
is f 29 per aandeel dividend. 

f 1660.-

f 9263.lOS 
" 216.49 
" 389.19 

17.07 

f 9885.855 

" 6801.995 

f 3083.86 

,,400.- f 2060.-

" 747.-
,,276.86 f 1023.86 

f 3083.86 
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XI 

Proef-Balans der Nederlandsche Telegraaf Maatschappij over 1860 

Rekeningen Debet Credit 

Kapitaalrekening . f . .. . . · . f 41500 -
Kassa " 16561 11 " 12978 79 
Telegraaflijn " 32804 75 t 
Winst en Verlies " ..... · . " 

9263 10 t 
Onkostenrekening 

" 
6801 99 t 

Idem N/rekening " ..... · . " 
25 -

Beleningsrekening . 
" 

9000 -
" 

1000 -
Interestrekening " .... . · . " 

216 49 
Dividendrekening 

" 
1729 - " 

2437 50 
C. de Veer en Zonen 

" 
2465 74 t " 

2012 85 
Lijn op Alkmaar 

" 
1263 79 t 

Station A1kmaar 
" 

780 18 t " 
1169 37 t 

Stad A1kmaar 
" 

538 32 t " 
329 80 

Reserverekening " . .... · . " 
1095 93 

Directeur 
" 

400 -
" 

400 -
Overgenomen aandeel 

E. Wenckebach. 
" 

1 -
Verderverzendingen 

" 
3453 76 

" 
3470 83 

Ret Gouvernement 
" 

200 -
" 

100 -
f 75999 67 f 75999 67 

Amsterdam, 31 December 1860. 

XII 

Overeenkomst tussen de minister van Binnenlandse Zaken en de Raad van 
Bestuur der Nederlandsche Telegraaf Maatschappij d.d. 11/16 juli 1864 tot 
overneming der lijnen enz. van de Maatschappij door het Rijk. 

Artikell 
Op den eersten Augustus 1864 staat de Nederlandsche Telegraafmaat

schappij aan het Rijk af de lijnen van den telegraaf tusschen Amsterdam en 
het Nieuwediep, met al wat daartoe behoort, de toestellen en meubelen op de 
kantoren te Amsterdam, Alkmaar en Nieuwediep, benevens het materiaal in 
voorraad voorhanden. 

Art. 2 
Op hetzelfde tijdstip draagt de Maatschappij aan het Rijk over de aanspra

ken of verbindtenissen wegens de huur der lokalen, thans bij hare telegraaf
kantoren in gebruik. 
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Art. 3 
De Maatschappij blijft tot den eersten Augustus 1865 aansprakelijk voor 

de verlenging ten behoeve van den Rijkstelegraaf van al de bestaande huur
overeenkomsten, op den tegenwoordigen voet, voor zooverre het Rijk daar
van gebruik wenscht te maken. 

Art. 4 
De beambten der Maatschappij, met name op den hierbij gevoegden staat 

vermeld, gaan, des verkiezende, met den 1 en Augustus 1864 in 's Rijks dienst 
over en worden voorloopig benoemd tot Rijkstelegrafisten of als leerlingen toe
gelaten, op gelijke bezoldiging als welke zij over het jaar 1863 hebben genoten. 

Art. 5 
Geenerlei recognitien of uitkeeringen, waarmede de Maatschappij belast 

is of was, worden door het Rijk overgenomen. 

Art. 6 
De overeenkomst van den 14en/28sten December 1858, wegens het ge

bruik van de lijn der Maatschappij tot het overbrengen van tijdseinen door 
den Rijkstelegraaf, wordt geacht te zijn vervallen met den eersten Januarij 
1864. 

Art. 7 
De Maatschappij doet afstand van aile regten of aanspraken aan haar 

overgedragen door de oorspronkelijke concessionarissen voor de oprigting 
van een electro-magnetischen telegraaf tusschen Amsterdam en den Helder, 
tot wederopzeggens aan C. C. van Hall en E. Wenckebach bewilligd bij ko
ninklijk besluit van den 19den December 1847, no. 35. 

Art. 8 
Nadat de lijnen en het verdere materieel der Maatschappij door het Rijk 

zijn overgenomen, wordt door het Rijk aan de Maatschappij eene som van 
vijf en dertig duizend gulden uitbetaald. 

Tot verkrijging van betaling wordt, na de overgifte, door den Raad van 
bestuur der Nederlandsche telegraafmaatschappij eene declaratie in duplo, 
waarvan een exemplaar op zegel, ingediend, waarvoor binnen vier weken na 
de indiening eene ordonnantie op een der Rijksbetaalmeesters zal worden af-
gegeven. 

Art. 9 
De kosten van zegel, op deze overeenkomst, op de declaratie en op de or

donnantie vallende, zijn voor rekening van de Maatschappij . 

Amsterdam, den 11 Julij 1864. 
De Raad van Bestuur der 

Nederlandsche Telegraafmaatschappij, 
(get.) A. VAN GEUNS 

voorzitter 
B. J. MOMMA 

secretaris 

's Gravenhage, den 16 Julij 1864. 
De Minister van 

Binnenlandsche Zaken 
(get.) THORBECKE 
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XIII 

Lijst der door de Nederlandsche Telegraaf Maarschappij uitgekeerde 
dividenden 

Ie dienstjaar van mei tot 31 december 1851 
2e 1852 
3e 1853 
4e 1854 
5e 1855 
6e 1856 
7e 1857 
8e 1858 
ge 

lOe 
lIe 
12e 
l3e 

" 

XIV 

1859 
1860 
1861 
1862 
1863 

geen 
geen 
21% 
geen 
4% 
51% 
51% 
411/16% 
41% 
55/16% 
8% 
10% 
101% 

Winst- en Verliesrekening der Nederlandsche Telegraaf Maatschappij 
over 1863 

Winst- en verliesrekening 
Saldo verderverzending 
Station AIkmaar 
Interestrekening 

Onkostenrekening 
Gratificatien 

Netto winst 

f 7380.425 

f 12560.62 
7.29 

" 179.716 

395.49 

f 13143.1P 

,,300.- ,,7680.425 

f 5462.69 

Kapitaal f 41500.- of 83 aandelen a f 500.-. 
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xv 
Overzicht van het aantal door de Nederlandsche Telegraa/ Maatschappij in de jaren 1854-1864 ver
zonden en ontvangen telegrammen 1). 

Jaar 

1854 

1855 
1856 
1857 
1858 
1859 
1860 
1861 
1862 
1863 
1864 

(t/mjuli) 

Amsterdam Alkmaar Nieuwediep 

verzonden ontvangen verzonden ontvangen verzonden ontvangen 

1623 3369 424 456 3205 1427 

naar naar van van naar van naar 
Alk- Nw. Alk- Nw. naar Nw. van 

Nw. 
naar 

Alk-
van 

Asd Asd Asd Asd 
maar diep maar diep diep diep maar 

692 1977 761 3982 761 200 692 279 3982 279 1977 
804 2385 1099 4822 1099 222 804 285 4822 285 2385 
829 2296 1114 4986 1114 208 829 251 4986 251 2296 

1069 2724 1430 5402 1430 221 1069 244 5402 244 2724 
1299 3078 1856 5914 1856 282 1299 341 5914 341 3078 
1040 3529 1871 6792 1871 263 1040 316 6792 316 3529 
1316 4049 2054 7566 2054 344 1316 484 7566 484 4049 
1312 4868 2186 8544 2186 382 1312 476 8544 476 4868 
2474 8581 1576 5778 1576 431 2474 365 5778 365 8581 
1128 4839 1656 6443 1656 301 1128 326 6443 326 4839 

XVI 

Overzicht van de grootte der door de Nederlandsche Telegraa/ Maatschappij in de 
jaren 1854-1864 verzonden resp. ontvangen telegrammen 1) 

Jaar enke1 dubbel 
drie-

totaal voudig 

1854 4647 546 59 2552 
1855 7139 694 58 7891 
1856 9031 488 36 9617 
1857 9088 434 41 9684 

1-20 21-30 131-40 141-50 51-100 meer 

woorden woorden woorden woorden woorden dan 100 totaal 
woorden 

1858 6887 3521 432 189 58 3 11090 
1859 10111 2033 454 110 58 4 12770 
1860 11663 1632 378 91 39 8 13811 
1861 13722 1558 377 89 57 - 15813 
1862 15757 1529 374 75 30 3 17768 
1863 16600 1924 520 106 55 - 19205 
1864 12769 1414 373 77 60 - 14693 .. 

(tim Jull) 

1) Over de jaren 1851-1853 zijn geen cijfers bekend. 

van 
Alk-
maar 

200 
222 
208 
221 
282 
263 
344 
382 
431 
301 
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Overzicht van het personeei der Nederlandsche Telegraaf Maatschappij in 1864 door de Rijkstelegraaf overgenomen. 

aanstelling bevordering 
indienststelling 

tot telegrafist tot telegrafist namen 
als leerling 

3e klasse 2e klasse 

K. F. Figge de Vries 1) april 1851 september 1852 mei1854 
J. A. Carbasius september 1851 juni1852 mei 1854 
H . N . Schokker januari 1854 januari 1856 juii 1860 
G. C. Meijer 3) maart1860 maart 1861 
F. H. Meijer ') juni1862 
J. C. Tersteeg 5) maart 1863 
T. C.G.ten Bokkel6) oktober 1863 

1) Overleed in 1884 als onderdirecteur van het Rijkstelegraafkantoor te Amster
dam. 

2) Was voor herstel van gezondheid enige tijd afwezig. 
3) Was voor zijn indiensttreding enige tijd bij de Internationale Teiegraaf Maat

schappij werkzaarn geweest als leerling. 
') In dec. 1862 gemachtigd op eigen verantwoordelijkheid te werken. 
5) In sept. 1863 gemachtigd op eigen verantwoordelijkheid te werken; eindigde 

zijn carriere in 1909 als adjunct-directeur van het Rijkstelegraafkantoor te Amster
dam. 

S) Eindigde zijn carriere in 1910 als directeur van het Rijkstelegraafkantoor te 
Arnhem. 

bevordering bezoldiging 

tot telegrafist standplaats en emolumen-
ten genoten Ie klasse 

in 1863 

mei 1856 Amsterdam flooo,-
mei1856 2) flO00,-

Nieuwediep f 840,-
Alkmaar f 730,-
Nieuwediep f 515,-
Amsterdam f 200,-
Amsterdam volontair 

o 
"" 

I 
'" () 

gj 
;;l 

~ 
~ 
~ 

~ ::: -00 
VI -, -00 

~ 

-$ 
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LA BALANCE DU COMMERCE FRANCO-NEERLANDAIS ET LE 
RESSERREMENT ECONOMIQUE DES PROVINCES-UNIES 

AU XVIIleme SIECLE 

PAR MICHEL MORINEAU 

Joh. de Vries a pose, d'une maniere nouvelle et lucide, Ie probleme du 
declin economique (economische achteruitgang) des Province-Unies au 
XVIIIeme siecle. En depit des affirmations repetees de decheance, la Repu
blique a, selon lui, maintenu honorablement son activite. Le secteur rural, 
en efIet, aurait peu soufi"ert, aurait effectue des reconversions et amorce, 
bien que timidement, une revolution technique. Dans 1'industrie, Ie recul 
de la draperie aurait ete compense par 1'essor d'autres branches. La notion 
de deplacement d'activite (verschuiving) est, d'ailleurs, fondamentale, dans 
1'analyse. Le mouvement commercial se serait moins ralenti qu'on ne Ie sup
posait et, les pertes subies ici auraient ete largement couvertes par l'augmen
tation des profits du marche financier. Le capitalisme hollandais, solidement 
appuye sur les rentes que lui versaient les grands Etats europeens, ses debi
teurs, continuait de rayonner. En consequence, Ie declin du XVIIIeme siecle 
n'a pas ete absolu, mais relati! Relatif a 1'essor general de 1'Europe; relatif 
a la croissance particuliere, plus rapide, de certains concurrents: l' Angleterre, 
la France, Hambourg ... 1). 

Disons tout de suite que nous acquiesyons, sur Ie fonds, aux conclusions 
de Joh. de Vries. Nous lui sommes surtout reconnaissants d'avoir libere la 
recherche historique des contraintes qui 1'enfermaient, a priori, dans les 
concepts d'age d'or, applique au XVIIeme siecle, et de decadence, stigmatisant 
Ie XVIIIeme siecle. Mais la demarche, engagee ainsi brillamment, sollicite 
de nouveaux approfondissements, appelle des precisions et des verifications. 

n faudait, par exemple, connaitre Ie point de depart chronologique du 
declin relatif des Provinces-Unies. Or, les opinions sont partagees it ce sujet. 
Alors que J. C. Westermann, approuve dans la decade 1680-90, Frits Snapper 
a repris, recemment Ie schema classique d'un sommet atteint vers 1648 2) . 

Sans se prononcer sur la date de 1'apogee, Joh, de Vries fait demarrer son 
analyse, au lendemain de la guerre de Succession d'Espagne, laissant enten-

1) Joh . de Vries: De Economische Achteruitgang der Republiek in de achttiende 
eeuw (These Amsterdam 1959). 

2) J. C. Westermann : Statistische gegevens over den handel van Amsterdam in de 
zeventiende eeuw (Tijdschrift voor Geschiedenis 1948, pages 3-18) et J. G. van Dil
len: Naschri/t: de achttiende eeuw (Ibidem, pages 18-30) - F. Snapper : Oorlogsin
vloeden op de overzeese handel van Holland 1551-1719 (These Amsterdam 1959). 
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dre, d'apres une citation de W. Sombart, que la Hollande occupait toujours 
Ie premier rang en Europe 1). Tant que des chiffres sfirs n'auront pas ete verses 
au debat, la discussion risquera de s'enliser. Ce qui manque Ie plus cruelle
ment, en effet, c'est la mesure de l'economie hollandaise. Les quelques don
nees connues, en particulier celles de l'industrie textile de Leyde, magistrale
ment rassemblees et commentees par N. W. Posthumus, sont-elles represen
tatives de l'ensemble? La "domination" exercee par les Hollandais au XVII 
erne siecle etait-elle aussi imperiaie que les observateurs jaloux, a l'instar de 
Colbert, Ie disaient? 

On peut se demander, ensuite, s'il est bien legitime d'envisager Ie XVIlleme 
siecle, d'un bloc? La prosperite relative s'est-elle conservee d'un bout a l'autre 
ou bien, au contraire, n'a-t-elle pas ete l'objet de fluctuations, de coups d'arret 
et de reprises? II y a des signes evidents de difficultes, a divers moments, 
releves, d'ailleurs, fort honnetement, par Joh. de Vries, qui ne s'accordent pas 
avec une uniforme mediocrite doree: Ie declin des pecheries, la crise de l'af
fretement, la pauperisme, certaines troubles agraires ... II faudrait donc 
restituer son rythme au XVIIleme siecle hollandais et il pourrait s'averer, 
alors, que les affirmations contemporaines de declin - on songe aux consi
derants de la Proposition pour la creation d'un port franc, faite par Ie stat
houder Guillaume IV, en 1751, - ne soient pas contradictoires avec la notion 
epuree que nous donne Joh. de Vries. On jugerait mieux aussi de la solidite 
de l'edifice economique a la veille de l'invasion fran9aise qui, pour une duree 
de vingt ans, devait en bouleverser l'ordonnance. 

Nous n'aborderons pas de front ces questions dans notre article. Celui-ci 
est consacre a l'etude d'un secteur determine de l'economie: les echanges 
commerciaux franco-neerlandais. Avant tout, nous desirons verser au dossier 
une documentation assez abondante et presque entierement inexploitee 2), 
provenant en majeure partie des archives fran9aises de la Balance du Com
merce. Cependant, l'analyse de ces pieces rentre parfaitement dans Ie cadre 
des recherches suggerees par l'reuvre de Joh. de Vries. En effet, Ie commerce 
avec la France etait considere au XVIIleme siecle (la proposition de Guilaume 
IV y fait directement allusion) somme un secteur des plus traumatises. Nous 
avions donc une occasion tentante de mesurer, de juger Ie declin suppose. n 
etait possible, de plus, de fixer des reperes au XVIIeme siecle et de remonter 

1) W. Sombart: Das Moderne Kapitalismus. Tome II pages 953-956. - W. Som
bart n'a pas reduit ses chiffres, empruntes a Mac Culloch et Arnould, a une commune 
mesure. Or, ce faisant, il aurait constate que Ie commerce exterieur de la France 
etait proche de celui de l' Angleterre. La France etait-elle tres loin des Hollandais? 
De toute fa90n, les chiffres n'ont qu'une valeur relative. La France et l'Angleterre, 
largement productrices de leurs subsistances, n'avaient pas les memes besoins d'im
portation que la Hollande . 

• ) Voir cependant J. B. Manger : Recherches sur les relations economiques entre 
la France et la Hollande pendant fa Revolufionjran{:aise 1785-1795 (paris, 1923) qui 
utilise trois Etats de la Balance du Commerce (1787-88-89) et P. Dardel: Navires et 
Marchandises dans les ports de Rouen et du Havre au reVllJeme siecle (paris S.E.V. 
P.E.N. 1963), et aussi la note 4, page 181. 
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ainsi jusqu'a l'epoque de l'apogee des relations entre les deux pays (avant 
1648). En outre,la Balance fram;aise du Commerce concernait, tous les pays. 
Une comparaison du trafic franco-neerlandais avec Ie trafic de la France et 
de l' Angleterre, de la France et des villes hanseatiques, de la France et des 
nations de la mer Baltique ouvrait une perspective sur Ie declin relati/ des 
Provinces-Unies. Au terme de ces differentes etudes, un certain mode du 
comportement commercial, un certain rythme de l'evolution se degagent. 
On ne conclura certes pas du particulier au general mais on posera la question 
de savoir si la conjoncture du commerce franco-neerlandais ne refiete pas, 
d'une certaine maniere, la conjoncture 6conomique globale des Provinces
Unies. 

I. DOCUMENTS. REPERES DE LA VALEUR DES ECHANGES 

Les relations commerciales de la France et de la Hollande furent des plus 
intenses dans la premiere partie du XVIleme siecle et ce, selon l'historio
graphie classique, jusqu'a I'epoque de Colbert. L'objet des 6changes est bien 
connu, dans les deux sens. Les Hollandais etaient d'abord des marchands de 
harengs et de fromages, mais surtout les redistributeurs de nombreuses 
denrees qu'ils faisient venir soit de leurs colonies (poivre, epices), soit des 
pays du Nord (lins, chanvres, bois, goudrons, metaux), soit des pays voisins 
(quincaillerie allemande, metallurgie liegeoise, toiles des Flandres). En 
echange, ils enlevaient les vins, les eaux-di-vie, chataignes et prunes des 
provinces franryaises de l'ouest, les toiles de Bretagne, les merceries de Paris, 
les soieries de Tours et de Lyon, les papiers de l' Angoumois, etc ... La nomen
clature des articles, tant a I'importation qu'a l'exportation, resta a peu pres 
immuable durant deux siecles, a l'exception des draps dont Ie commerce fut 
entrave, de part et d'autre, a partir de 1648, par des tarifs douaniers et des 
prohibitions. 

L'intensite des 6changes, au XVlIeme siecle, peut etre mesure a l'aide de 
quatre categories de renseignements: 

1 ° l'estimation et Ie denombrement, inseres par Jean Eon dans son livre 
Le Commerce Honorable, paru en 1647. 

2° Ie document intitule posterieurement "Memoire de l'ambassadeur 
Boree1" et date de I'annee 1658. 

3° des donnees quantitatives eparses, tirees des statistiques hollandaises 1) 
ou fran~ises 2). 

4° des chiffres isoles, apparaissant dans des documents administratifs, les 
lettres de hauts fonctionnaires de la Republique ou des rapports d'ambassa
deurs. 

1) Amsterdam 1667-68, statistique publiee par H. Brugmans (Bijdragen en Mede 
delingen van het Historisch Genootschap, 1898, pages 125-128) - Dordrecht e 
Rotterdam 1680, statistique publiee par N. W. Posthumus (Bijdr. en Med. van het 
Hist. Gen. 1913 pages 529-537). 

2) Archives Nationales Paris P'. 1834 A. Annees 1669-1671-1672-1683. 
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Le premier document est incontestablement Ie plus sQr 1). On connait la 
personnalite de l'auteur et ses accointances avec Ie cardinal de Richelieu 
qui s'interessa de pres a la promotion economique de la France 2) Il a donc 
pu disposer de facilites pour effectuer son denombrement tire "des memoires 
curieusement recherches des villes principales de la France ou ron exerce Ie 
commerce de mer". Techniquement, ce denombrement etait possible car la 
comptabilite "des bureaux de chaque ville" etait tenue d'une maniere assez 
stricte, si 1'0n enjuge par les registres encore conserves de nosjours 3). L'enu
meration des villes qu'il donne, incidemment, couvre, a peu pres, l'etendue du 
littoral. Certes, il manque les bureaux "de terre" mais cela n'offre guere 
d'importance pour Ie commerce franco-hollandais, a une epoque ou l' Alsace 
n'est pas completement integree dans l'es pace national et ou, de plus, la 
guerre, en Belgique et en Allemagne, brise la grande diagonale commerciale 
de 1'Europe, des Pays-Bas a I'Italie. La statistique de Jean Eon presente cet 
autre avantage d'etre une moyenne: "la valeur de cinq annees en faisant une 
commune". D'apres certains criteres internes (Inclusion du Portugal, ex
clusion de l'Espagne), on peut inferer que les chiffres sont valables pour la 
periode quinquennale 1641-1645 ou, plus largement, pour la decade 1636-
1645. Quelques reserves doivent etrefaites neanmoins. Jean Eon n'a pas dresse 
d'etat particulier du commerce de la France avec les autres nations du Nord. 
Or, la tendance des officiers et des fermiers des douanes etait d'assimiler assez 
largement gens de Hambourg, gens d'Emden et gens de Hollande, ce qui 
etait d'autant plus facile que Ie point de destination et Ie point de provenance 
des navires etait souvent Ie meme, Amsterdam 4). Il est possible aussi qu'une 
fraction des marchandises n'ait fait que transiter par la France et donc, ne 

') H. See en a publie les donnees: Le commerce des etrangers et notamment des 
Hollandais d Nantes pendant la minorite de Louis XIV (Tijdschrift voor Geschiedenis, 
1926: pages 246-260.) Quelques erreurs: montant des "harengs, gabillaux, balenes 
et autres huilles"; 454.300 livres et non 1.700.000; omission de l'exportation "a 
Marseille, ArIes, Tollon, La Ciutat et autres lieux de Provence" des huiles et des 
fruits: 715.177livres. n faut rectifier Ie montant errone des exportations: 15.701.661 
livres et non 16 Millions ... 

2) H. Hauser: La pensee et I' action economiques du cardinal de Richelieu (Paris 
P.U.F. 1943). 

S) Citons ceux de Bordeaux, exploites par Th. Malvezin: Histoire du commerce 
de Bordeaux (1882); M. Gounon: L'Amiraute de Guienne (Paris, 1938); M. Braure: 
Quelques aspects des relations commerciales entre la France et I'Angleterre au XVlll 
eme siec/e (Annales du Midi, 1953) et sur lesquels ont travaille recemment d'autres 
historiens. 

4) Voir la mesaventure de Bernard van Meppen "Marchand d'Emden en Frize", 
assimile aux Hollandais en 1656 a La Rochelle et menace de saisie (Arch. Charente
Maritime B. 5.663). On trouve aussi des marchands d'Aix en Allemagne (Albert 
van Brissen et Henry Vignon). cf. M. Delafosse: Origine geographique et sociale 
des Marchands Rochelais au XVlJeme siec/e (Actes du 87eme Congres des Societes 
Savantes. Poitiers 1962 - Paris 1963, pages 659-668). Qu'on nous permette de re
mercier, au passage, M. Delafosse, dont la parfaite courtoisie, au demeurant connue 
de tous, nous a facilite les recherches a La Rochelle. - Le role des Hambourgeois 
dans Ie mouvement du port d'Amsterdam a ete mis en lumiere par H. Wiitjen: Die 
Nieder/iinder im Mittelmeergebiet zur Zeit ihrer hochsten Machtstellung (Berlin, 
1909). 
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Fig. 1 

STRUCTURE DES IMPORTATIONS HOLLANDAISES EN FRANCE 
D'APREs JEAN EON (1635- 1645) 

POURCENTAGES DES VALEURS 

I. Epices 
II. Sucres 

m. Drogues et peintures 
IV. Pierreries, laines, coton, ivoire, 
V. Teintures 

VI. Draps, boucassins, serges, etc. 
VII. Metaux 
vm. Materiel de guerre 

IX. Lins, chanvres, mats, planches etc. 
X. Cuirs, fourrures 

XI. Pecheries et huiles 
XII. Produits laitiers 

3.193.130 
1.885.150 

842.080 
1.835.200 
1.035.220 
6.889.960 
1.500.000 
1.235.000 
1.700.170 

675.300 
454.300 
200.010 

14,9 % 
8,75% 
3,9 % 
8,55% 
4,85% 

32,1 % 
7 % 
5,80% 
7,90% 
3,15% 
2,10% 
0,95% 

21.445.520 I. 100 

doivent pas etre comptee dans les importations. A plusieurs reprises, a dater 
de 1635, les Hollandais obtinrent des assurances pour la libre circulation de 
leurs convois de Calais en Italie, par la Champagne et la Bourgogne. Enfin, 
nous sommes obliges, faute de moyens de contr6le, d'accepter la valeur momS-
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taire globale de chaque groupe de produits, sans autre garantie que les assu
rances de Jean Eon sur l'authenticite des prix d'estimation. 

Malgre ces reserves, les chiffres de Jean Eon peuvent etre retenus: 21.445. 
520 livres it l'importation, 15.701.466 it l'exportation. C'est un ordre de gran
deur que justifie grossierement la ventilation des chiffres par poste. Le pour
centage du poste des Tissus (pres du tiers) est evidemment remarquable, mais 
somme toute legitime 1). Celui des epices (environ 15% des importatons) ne 
souleve pas d'objection. n est normal de voir figurer Ie sucre parmi les im
portations hollandaises en France, it cause de l'occupation du Bresil et d'une 
colonisation fran9aise des Antilles, encore dans l'enfance 2). La revision 
draconienne faite par H. A. H. Kranenburg de l'importance de la flotte 
harenguiere hollandaise 3) rend plausible l'estimation, basse it premiere vue, 
des produits de la peche. Si 1'0n se rappelle que l'exportation totale des 
produits laitiers, hors de Hollande, etait evaluee, vers 1600, it 1 million de 
florins, Ie chiffre presente pour la France seule en 1741-45: 200.010 livres, ne 
detonnera pas. La preponderance des produits de la vigne, l'importance du 
sel dans les exportations correspondent tout it fait aux donnees connues 4). 
Plus insolite, peut-etre, la presence des bles : froments, seigles, orges, bles 
noirs, etc ... dans les envois de la France it destination des Provinces-Unies. 
On est habitue it concevoir des echanges dans l'autre sens. Mais, en realite, 
ces courants etaient eminemment reversibles et l'on a de nombreuses attesta
tions d'envois de cereales, des ports fran9ais vers la Hollande, tout au long 
du XVIIeme siecle 6). La critique interne du denombrement de Jean Eon, 
que nous ne pouvons developper ici, confirme la bonne impression premiere. 

Le "Memoire de l'ambassadeur Boreel" presente, il est vrai, des chiffres 
d'exportations beaucoup plus gonfies: 38 millions. Ce document a une cu
rieuse histoire et il faut la connaitre pour 1'interpreter. D'apres Lieuwe van 
Aitzema, il aurait ete presente en Hollande par l'ambassadeur Boreel (am
bassadeur en France), en 1658, au moment ou Ie cardinal de Mazarin venait 
d'accorder des privileges it la premiere Compagnie du Nord et s'appretait it 
encourager d'autres entreprises du meme genre, destinees it desserrer Ie 
carcan que les Hollandais imposaient it l'economie fran9aise. La liste des 

1) Le chiffre total excede de beaucoup les possibilites de l'industrie hollandaise. 
n inclut certainement des tissus venus de l'Inde, des produits flamands et allemands 
qui avaient transite par Amsterdam. 

2) P. M. Bondois: Colbert et la question des sucres: la rivalitlg franco-hollandaise, 
est assez confus sur ce point et laisse croire a une exportation de sucre, a partir de 
Rouen, vers la Hollande avant 1660. E. Lavisse: Histoire de France, tome VII, lere 
partie, page 234 mentionne des "sucreries de Paris et de Rouen". n s'agit d'une 
mauvaise lecture du memoire de Boree1 (cf. plus loin) 

3) H. A. H. Kranenburg: De zeevisscherij in den tijd der Republiek (Amsterdam, 
1946). 

') Pour Ie sel cf. M. Delafosse et Cl. Laveau: Le commerce du sel de Brouage 
aux XVIIeme et XVIIIeme siecles (Paris, A. Colin, 1961). Jean Eon nous parait, 
neanmoins, avoir exagere la valeur du sel. 

5) Meme a l'epoque de la guerre de Hollande (1672-1678). Elements empruntes 
a la correspondance de J. Velters (aux Archives Municipales d'Amsterdam) dont 
nous rerons l'analyse dans notre these. 
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produits fran9ais exportes en Hollande offrait les elements d'une riposte: 
"Noch een enumeratie van de Waren ende Manufactures: die in Vranckryck 
ghemaeckt / ende in dese Provincien wierden inghevoert / die men by retorsie 
wederom soude konnen verbieden ende excluderen" 1). Le document fut 
utilise lors des negociations du traite de 1662. 

D'ou l'ambassadeur tenait-il sa liste? Pierre de la Court, qui l'a inseree 
dans ses ouvrages 2) indique, pour origine, un memoire des Six Corps de 
Marchands de Paris. Ceux-ci avaient eu, deux fois, a craindre une inter
ruption du commerce international par suite des mesures du gouvernement 
et des represailles previsibles de l'etranger. La premiere fois, en 1648, lorsque 
les draperies de laine et de soie anglaises et hollandaises furent interdites a 
l'entree en France. Le 23 octobre, les marchands de Paris s'adresserent au 
Roi et it sa mere, arguant du dommage que subirait l'exportation des marchan
dises fran~ises vers l'Angleterre et la Hollande. La requete souleva la pro
testation des drapiers "drapant" et entraina une controverse passionnee. Le 
climat trouble de la Fronde nuisit sans doute a l'application stricte de l'inter
diction. En 1654, les merciers connurent un nouvel emoi. Des bruits cou
rurent que l'on voulait etablir une imposition de 25% sur "les passements, 
dentelles de Flandres, Pontignant(?), Venise, Raguse, de Genes et autres 
ouvrages de til qui viennent hors Ie royaume" et une autre imposition de 2 sols 
pour livre "de la valeur des draps tant de laine que de soye, camelots et autres 
etoffes, ensemble des fourrures venant hors du Royaume, moyennant quoy 
permission d'entrees d'icelles nonobstant les defenses". Il y eut a nouveau re
daction d'un memoire et impression de remontrances, rnises en forme par 
l'avocat Brasdefer 3). C'est probablement, it cause de la date, de ce dernier 
memoire que Boreel eut connaissance ainsi, que, par une autre voie, Ie Ma
gistrat d'Amsterdam 4). Mais la liste originale, que nous avons pu retrouver 
ala Bibliotheque Nationale de Paris, date bien de 1648. Elle s'intitule: "Estat 
et Memoire des Marchandises qui se fabriquent en France et qui se transpor
tent en Angleterre, Flandres et Hollande" 6). 

1) Lieuwe van Aitzema. Saken van Staet en Oorlogh (M. de 1669) tome IV, pages 
288-289. 

2) Par exemple: Aanwysinge der heilsame politieke Gronden en Maximen van de 
Republieke van Holland en West- Vriesland (Leyde-Rotterdam 1669) 2eme partie, 
page 285. 

3) Arch. Nat. Paris K.K. 3340 - Cf. aussi P. Vidal: La Corporation des Marchands 
Merciers, Grossiers et Joailliers de la Ville de Paris (Paris, 1912). 

4) G. A. Amsterdam: Arch. Burg. Gedeput. ter Dagvaard. Muniment (1658). cr. 
egalement Ie libelle: De Goutmijn van Vranckrijck, geopend en gestopt door Guard 
van Wassenbergh (Koninklijke Bibliotheek La Haye: Knuttel Pamfietten no 10.028) 
cite par H. Diferee: De Geschiedenis van den Nederlandschen Handel tot den val der 
Republiek (Amsterdam, 1908), chapitre V. 

6) Collection Thoisy, no 72: fos 327-329. La plupart des auteurs fran~is ont cite 
Ie memoire de Boreel et ne semblent pas avoir connu l'original des marchands pa
risiens. On se mefiera des conversions que les Miteurs successifs ont fait subir aux 
chiffres, pour tenir compte du changement de definition des monnaies. Arnould (La 
Balance du Commerce) arrivait ainsi a un total de 72 Millions de livres (valeur de 
1789), total repris sans precautions ni avertissement par H. See: Histoire economique 
de la France (paris, 1948) tome I, page 238. 
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Nous n'avons pas a discuter ici de la veracite du document parisien. Les 
Merciers, Grossiers et loailliers invoquaient les registres des Fermiers des 
Traites Foraines a l'appui de leur liste 1). Mais Ie plus interessant est de voir 
comment un document a ete deforme jusqu'a brouiller la realite. On relevera 
tout d'abord quelques fautes de copistes: Ie nombre des rubriques est passe 
de 22 dans l'Estat et Memoire des Marchands a 16 dans Ie document d'Am
sterdam et 14 dans Ie Memoire de Boreel. La valeur des eaux-de-vie est dou
blee (3 Millions contre 1 Million 1/2), celIe des "ameublements" quintuplee 
(5 Millions contre 1). Ces erreurs n'auraient-elles pas ete a moitie volontaires 
pour "rattraper" les trous laisses par l'oubli d'articles et pour obtenir, malgre 
cela, Ie total de 38 Millions? On y verra la raison probable de la valeur attri
buee aux chargements de sel, laiss6e en blanc dans l'addition des Marchands 
parisiens 2). La deformation la plus grande consiste dans l'attribution a la 
seule Hollande d'un trafic destine a trois pays 3). Certains chiffres suggererai
ent que Boreel ou son secretaire essaya d'estimer la part revenant aux seules 
Provinces-Unies. On trouve ainsi une valeur de 5 Millions pour les vins ex
pedies en Hollande contre 8 pour Ie total des marchands. Mais Ie triturage du 
document prirnitif est plus evident que son adaptation. Le chiffre de 1 Million 
1/2 de Toiles de Bretagne et de Normandie conceme, en fait, des toiles de 
Quintin et de St Quentin (l'une des rubriques omises). Les Toiles de Bretagne 
et de Normandie etaient un article specifiquement destine a l'Angleterre. 
Enfin, il est douteux que les panaches et baudriers, les gants, les papiers aient 
ete destinees exclusivement aux Provinces-Unies. Le Memoire de Boreel 
sera done delaisse au profit du document original. 

L'Estat et Memoire montre surtout l'importance des produits manufac
tures, que Jean Eon sous-estimait dans les exportations franc;:aises, et qui 
suffirait a renverser Ie sens de la balance. Si nous appliquons a ce document 
les proportions de Jean Eon relatives aux echanges franc;:ais avec I' Angleterre 
et la Hollande, respectivement 4), nous obtiendrons une valeur de 21 Millions 
de livres pour les Provinces-Unies. II n'y a pas de chiffres pour les grains 
exportes en 1648. Mais cette annee-Ia, la France devait plutot en importer. 

Le choix des reperes est done, a present, une question de prudence. On peut 
admettre pour les exportations franc;:aises en Hollande un chiffre compris 
entre un minimum de 15 Millions et un maximum de 21 Millions. Pour les 
importations: 21 t Millions, avec cette reserve toutefois d'un fortdepassement 

1) Les adversaires des Merciers se montrerent tres embarrasses et ne refuterent 
pas veritablement la liste. n existait des liens entre les Fermiers et Ie milieu du negoce 
international en France. 

2) Tous les editeurs du Memoire de Boreel "manipuierent" Ie chiffre du sel. 
3) Le document d'Arnsterdam parle des "marchandises qui. .. se transportent tous 

les ans en Angleterre et Hollande", Boreel uniquement de la Hollande. Beaucoup de 
marchandises destinees it I'Allemagne et meme it I'Espagne utilisaient la voie indi
recte et sont ainsi comprises dans Ie memoire parisien. 

4) Importations anglaises: 15.372.000 !ivres. - Exportations: 12.904.100 livres. 
Le detail n'est pas fourni. Bonrepaus (Aff. Etr. Corr. Pol. 185) avanc;:ait, sans preuve 
que les trois quarts des marchandises etaient destines aux Provinces-Unies. 

ECON.-H1s'r. JAARBOEK xxx 12 
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lorsque la France avait besoin des grains du Nord 1). Ces chiffres s'entendent 
pour les annees 1640-1650, qui marquent un sommet dans les echanges 
franco-neerlandais, sinon dans toute l'histoire econornique des Provinces
Unies. 

Les autres documents apportent peu. Beaucoup d'estirnations faites par 
des ambassadeurs ou des particuliers se referent au Memoire de Boreel di
vuigue par Pierre de la Court. Les chiffres des statistiques (nous en utiliserons 
quelques-uns ulterieurement) sont decevants. Les statistiques franr;aies sont 
celles des entrees dans les Cinq Grosses Ferrnes. On hesite assez souvent a 
caracteriser comme etranger (a fortiori comme hollandais) les marchandises 
irnportees par tel ou tel bureau sis aux confins de la Bretagne (reputee etran
gere) ou au creur du Massif Central! On decele d'etranges omissions: ni poivre, 
ni epices ... Les statistiques hollandaises ne distinguent pas les provenances 
et l'attribution a la France de tel ou tel produit, de tel ou tel contingent reste 
aleatoire 2). Ceci est tres regrettable, parce que les documents en question 
datent de la seconde moitie du XVIIeme siecle et qu'ils auraient pu nous aider 
a fixer l'evolution des echanges franco-neerlandais a travers les guerres de 
tarifs et les guerres tout court. Sur ce point, nous en sommes reduits a un 
schema tres general, tire de sources descriptives. 

Des modifications sont certaines: la France s'est liberee des Provinces
Unies pour la fourniture du sucre; mieux, elle est devenue exportatrice 
de cassonnades et de sirops. Nous avons un chiffre isole: a la fin de la 
guerre de Sucession d'Espagne, les negociants nantais qui attendaient 30.000 
barriques des Antilles (a 1.000 ou 1.200 livres pesant) et craignaient l'engor
gement, obtinrent la permission de reexporter, en deux fois, 12.000 barriques 
en Hollande, soit environ 6.000 tonnes 3). Nous savons aussi que les draperies 
hollandaises furent chassees du marche franr;ais, lentement sans doute puis
que Ie deuil de la reine Marie-Therese en 1683 fut pris a la Cour et a la Ville, 
avec du drap noir de Leyde 4) La courbe du commerce fut probablement 
chaotique, avec des interruptions totales mais breves au debut de chaque 
guerre; des reprises assourdies, ensuite, par Ie jeu de la contrebande (anglaise 
de 1674 a 1679) hanseate et scandinave durant les autres guerres) et celui des 
passeports; des paroxysmes au moment des traites de paix 5). La politique 

1) Colbert estimait que les Hollandais apportaient en France 2 Millions "en mar
chandises des Isles des Franr;ois" 3 Millions "en draperies belles ... marchandises 
des Indes, epiceries, sucreries ... " 15 Millions "en denrees du Nord et marchandises 
pour la navigation". Le reste du texte cite par P. Clement: Lettres, Memoires et 
Instructions de Colbert IP, page CCLIX, est malheureusement presque inintelligible 
et ne peut etre restitue, par suite de la destruction des archives du duc de Luynes au 
chateau de Dampierre. Le chiffre de 15 Millions est admissible seulement s'il inclut 
la valeur des bles. Mais ne serait-ce pas 1,5 Million? Le contexte ne s'y opposerait pas. 

2) La restitution a ete tentee, avec un certain bonheur par H. Brugmans: Amster
dam in de zeventiende eeuw. Handel en nijverheid (Amsterdam 1908) pages 51 et ss. 

a) F. d'Arcy: L'Industrie sucriere aux Iles au XVIJeme siecle (Revue Historique 
des Antilles, 1928, pages 2-16). 

') Temoignage du consul fran~is a Amsterdam, Chabert. 
5) Aff. Etr. Paris. Memoires et Documents Hollande 50. En 1597, les Franr;ais 

auaient accumule, par leur achats excassifs, un passif de 25 Millions de livres. 
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fran<;:aise d'encouragements aux neutres, et singulierement a Hambourg de 
durant la guerre de Succession d'Espagne, porta-t-elle ses fruits? Rien de 
definitif ne semblait acquis en 1713. nne faut pas oublier que les Hollandais, 
avec une tenacite remarquable, recIamerent a Nimegue, a Ryswick et a 
Utrecht l'abrogation des mesures discriminatoires qui les frappaient. C'est, 
delivres des taxes prohibitives, decharges meme du fameux droit des 50 sols 
par tonneau qu'ils aborderent les premieres annees pacifiques du XVIIIeme 
siecle. 

Comme nous l'avons dit dans l'introduction, la Balance fran<;:aise du 
Commerce sera notre fil d' Ariane, a present. Toutefois, les archives neer
landaises ne sont pas completement muettes sur les echanges entre les deux 
pays. Nous possedons des statistiques d'entrees et de sorties pour les ports 
d' Amsterdam (1753, 1774, 1789), de Rotterdam (1753, 1789), de Ulande 
(1749). Des documents divers peuvent aussi etre utilises, comme Ie rapport 
du consul fran<;:ais Lironcourt sur Ie mouvement du port d' Amsterdam, bien 
mis en valeur par J. B. Manger dans l'ouvrage deja cite, ou les listes de navires 
entrant et sortant, publiees dans Ie Nederlandsche Jaarboek a partir de 1750 
environ. Tout ceci permettra d'utiles confrontations 1). 

La confection d'une Balance du Commerce fut decidee, en France, en 1713, 
sur l'exemple de l'Angleterre. Ordre fut donne aux receveurs des fermes 
d'envoyer tous les trois mois, a l'administration generale des Finances, des 
copies exactes des declarations obligatoires faites par les commer<;:ants a 
l'entree et a la sortie, que les marchandises fussent soumises aux droits ou non. 
M. de Grandval, premiere personne commise a la Balance du Commerce, 
s'occupa tout d'abord d'etablir la recapitulation generale de toutes les mar
chandises, cIassees d'apres leur nature, (en ordere alphabetique) et de porter, 
en face de chaque objet, Ie prix, fourni par les Directeurs de chaque Chambre 
de Commerce et la valeur totale. Baroz, qui lui succeda en 1738, fit rediger 
chaque annee, en sus de cet Objet General, des Etats par Nation qui detaillaient 
Ie commerce de la France avec chaque pays. Bruyard, en 1750, raffina encore 
l'elaboration de la Balance, en composant des Etats suppIementaires: Mar
chandises representant une valeur de plus de 100.000 livres, a l'entree et a la 
sortie, et en dressant la liste sui vie, annee par annee, des Balances successives, 
pour comparaison. Son travail n'echappa pourtant point aux critiques et iJ 
perdit son emploi en 1781, lorsque l'administration centrale decida de reor
ganiser Ie travail, puis de Ie confier a un Bureau du Commerce tres etotIe en 
personnel 2). Ce Bureau travailla lentement et accumula du retard (l'Objet 
General de 1782 ne parut qu'en 1786), cause sans doute de la lacune qui 
existe dans les registres entre 1782 et 1787. Le Bureau innova peu, finalement. 

1) Bibliographie donnee par I. J. Brugmans dans les Sources de l' Histoire Maritime 
en Europe du Moyen-Age au XVIIIeme siec/e - Actes du IVeme Colloque Internatio
nal d'Histoire Maritime (paris S.E.V.P.E.N. 1962) pages 424-425. Y ajouter les 
deux articles de F. Snapper (zelande 1749) et de Joh. de Vries (Rotterdam, fin de la 
Republique) parus dans Economisch-Historisch Jaarboek 1963. 

2) M. Beaud: Le Bureau de la Balance du Commerce 1781-1791 (Revue d'Histoire 
Economique et Sociale 1964, pages 357-377. 
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II regroupa les marchandises suivant un ordre plus logique: Subsistances, 
divisees en trois groupes, Matieres premieres, etc ... l'enumeration alphabe
tique se retrouvant a l'interieur des rubriques. 11 eut l'intention de calculer les 

Fig. 2 

STRUCTURE DES IMPORTATIONS HOLLANDAISES EN FRANCE 
EN 1750 

POURCENTAGES DES VALEURS 

I. Epices 
II. Sucre - the - cacao • tabac 

III. Drogues, peintures, teintures 
IV. Laine, coton, soie, poils 
V. Tissus (y compris les toiles des Indes) 

VI. Metaux et objets metalliques 

3.482.000 
1.446.000 
2.390.000 
1.820.000 
2.327.000 
2.137.000 
1.636.000 VII. Lins, chanvre, bois du nord, cuirs 

VIII. Pecberies (y compris les huiles et les 
colles) 2.180.000 

IX. Produits laitiers 770.000 
X. Bles 1.960.000 

XI. Autres produits figurant sur Ie tableau 555.000 
XII. Autres produits ca 1.683.000 

15,5% 
6,4% 

10,6% 
8,1% 

10,3% 
9,5% 
7,3% 

9,7% 
3,4% 
8,6% 
2,4% 

ca 8,2% 

22.386.000 livres 100 % 
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coats du commerce, mais sur ce point, Ie seul vestige subsistant de son travail, 
est une statistique des navires de chaque nationalite a I'entree et a la sortie, 
fournie vraisemblablement par l' Administration de la Marine, sollicitee, elle 
aussi pour I'etablissement de Ia Balance du Commerce, et une estimation 
tn!s conjecturale de la valeur du fret en 1787. La Revolution amena d'autres 
transformations. Elle provo qua surtout la perte d'innombrables documents, 
de sorte que nous n'avons pas la richesse que 1'0n aurait pu esperer. 

Actuellement, nous poss6dons: 
1 ° Un Etat recapituiatif des Balances particulieres et de la Balance generale 

du Commerce de 1761 a 1772, r6dige vraisemblablement par Bruyard, ne 
mentionnant que Ie chiffre global des importations et des exportattions, ainsi 
que Ie solde. 

2° L'Objet General des annees 1775 a 1780-1782-1787 et 1788. 
3° L'Etat par Nations de 1788, a l'etat de grosse. 
4° Quelques documents annexes, dont Ie tableau des frets pour 1787 et 

l'evaluation d'une annee moyenne calculee sur trois ans (1787-88 et 89) evalu
ation qui a ete publiee par Arnoult, dans son livre sur la Balance du Com
merce. 

Tous les documents precites se trouvent aux Archives Nationales a Pa
ris 1). 

II faut y ajouter une serie de documents conserves a la Bibliotheque 
Municipale de Saint-Brieuc (Cotes-du-Nord), qui proviennent peut-etre des 
papiers de l'intendant Vincent de Gournay 2): 

5° Deux recapitulations des principaux articles du commerce fran9ais avec 
I' Angleterre et la Hollande en 1749. 

6° Les Etats par Nations pour les annees 1750 et 1751, quatre registres 
tres bien tenus et conserves 3). 

L'etude critique de Ia Balance du Commerce n'a jamais ete entreprise 
systematiquement 4). La plupart des auteurs Ia suspectent d'infidelite, sur Ia 
base des accusations formulees au XVIIIeme siecle par Dupont de Nemours, 
Necker, Roland. Ceuxci, comme tous les Economistes, etaient interesses par 
Ie probleme general du solde des echanges et leurs remarques ont souvent un 
caractere omnivalent OU 1'0n retrouve facilement l'inspiration venue de 
l'anglais Josuah Child. Le prestige des Economistes a etouffe les protestations 

1) Arch. Nat. Paris: P2. 1834 A (recapitulation) P2. 241 a 252: Objets generaux 
et documents annexes P2. 1835 (divers). 

2) L'attribution se justifierait par Ie contenu des autres volumes de la collection, en 
particulier la presence d'un commentaire de Josuah Child et d'etudes sur la balance 
du commerce, tous travaux prepares par Vincent de Goumay. Cf. G. Schelle: 
Vincent de Gournay (Paris 1887) page 189. A la fin de sa vie, Vincent de Goumay 
participa a la creation de la Societe d'agriculture de Bretagne. 

8) Bibliotheque Municipale de Saint-Brieuc Manuscrits 84 a 87. 
4) cr. B. Gilles: Les sources statistiques de I'Histoire de France. Des Enquetes du 

XV/Ieme siecle a 1870 (Geneve. Librairie Droz et Paris Librairie Minard 1964) pages 
95-97 et surtout R. Romano: Documenti e prime considerazioni intorno alia "Balance 
du Commerce" della Francia dal1716 al1780 in Studi in onore di Armando Sapori, pa
ges 1267-1300 ou l' on trouvera les chiffres. 
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de Bruyard qui defendit son reuvre avec quelques arguments de bon sens 1). 
Quatre griefs principaux etaient presentes: La BaJance fran<,:aise du Commer
ce aurait peche: 

a) en raison des fraudes 
b) a cause de l'omission des provinces a l'instar de l'etranger effectif, 
c) parce que les prix donnes aux marchandises ne correspondaient pas 

aux prix reels 
d) parce que la Balance negligeait les coOts et les modalites du commerce. 
La fraude est un mal de tous les temps. n est evident que les negociants 

franyais ne se conformaient pas aux conseils de Jacques Savary, pour qui 
Ie Parfait Negociant etait celui qui acquittait exactement les droits du Roi. 
Mais pour que la fraude entache gravement une statistique, il faut qu'elle 
atteigne une certaine intensite. Cela est possible lorsque Ie reseau douanier 
est lache ou lorsque les marchands rencontrent une complicite, par negligence 
ou par corruption, des officiers charges de la perception. Or, sur tous ces 
points, il ne semble pas qu'en France les circonstances aient ete tn!s favorables 
aux fraudeurs. Si nous prenons l'exemple de Bordeaux, Ie marchand qui 
chargeait un navire ou Ie capitaine qui acceptait du fret, devait se soumettre 
a de multiples formalites, entrainant l'inscription des marchandises sur re
gistres et delivrance d'autorisations (billettes). De meme a l'entree et au de
chargement. On ne comptait pas moins de dix-huit registres, les uns specialises, 
les autres ordinaires pour Ie droit de Convoi et douze registres pour Ie droit 
de Comptablie, certains etant tenus en double 2). II y avait, en outre, des 
bureaux en dehors de la ville, procedant aux memes operations, ce qui lirni
tait les risques de fuite peripherique. Quant aux rapports entre les officers des 
douanes et les negociants, ils semblent avoir ete assez mauvais. Une plainte 
constante s'eleve des milieux portuaires contre les tracasseries, les visites 
inopportunes, l'obligation de defaire les paquets ou les chargements. Rien 
de la connivence rencontree a Cadix ou meme, a certaines epoques, en zelande. 
Bien entendu, des cas particuliers ont pu exister et l'enregistrment n'etait 
pas forcement aussi scrupuleux partout. Le grief des fraudes, s'il ne peut 
etre ecarte a priori, ne peut pas non plus etre accepte sans inventaire. 

Un cas inverse, signaIe par l'inspecteur des Manufactures Roland, ne 
resiste pas a l'investigation. Selon lui, les etoffes tissees et appretees dans 
la region lyonnaise, auraient dO, par suite des bizarreries de la localisation 
des douanes, payer plusieurs fois les droits. En consequences, elles apprarai
traient deux ou trois fois sur les etats de la Balance du Commerce. Nous avons 
essaye de retrouver la trace d'une telle anomalie. Les etoffes etaient enregis
trees a Lyon au poids. On peut donc comparer leur tonnage total au tonnage 

1) Bruyard reprochait a Dupont de Nemours des "suppositions hasardees". n 
proposait l'envoi de formules aux receveurs des fermes et Ie renforcement du con
trcle, si on Ie jugeait necessaire. n demandait l'extension de la collecte des renseigne
ments a l' AIsace et a la Lorraine. Reconnaissant, sans illusions, "Ie peu de justesse" 
de la Balance, il estimait les tableaux nearunoins satisfaisants. Amould, qui appliqua 
les "principes" des Economistes, n'en dira pas plus de son travail. Et ce sera notre 
conclusion. 

2) Archives Nat. Paris. G7. 1143. 
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de la soie brute ou appretee entrant en France, par Lyon et Marseille. Or, 
les etoffes exportees ne representent que la moitie ou moins de la soie im
portee. Si 1'0n songe au poids supplementaire ajoute par les apprets, les 
teintures, etc ... et au fait que la France produisait elle-meme un peu de soie1) 

d'une part; si l'on songe Ii l'importance de l'exportation pour l'industrie 
lyonnaise d'autre part, on est amene Ii concIure que les anomalies signalees 
par Roland ne faussaient pas, sur une grande echelle, les statistiques. II s'agi
rait donc d'un fait precis, arbitrairement generalise, tout Ii fait dans la maniere 
de raisonner des hommes de cette epoque. Raison suppIementaire de se 
metier des accusations vagues. 

Le deuxieme grief (formule par Necker) est, par contre, entierement valable. 
Dans aucun Etat de la Balance du Commerce, meme apres la prise en charge 
par Ie Bureau du Commerce, nous ne voyons apparaitre Ie commerce de 
l' Alsace et de la Lorraine. Defaillance grave pour la connaissance des echan
ges avec les pays allemands, grave aussi dans Ie cas de notre sujet de recherche, 
car, nous Ie verrons avec divers exemples, la Hollande reexportait Ii destina
tion de Nancy et de Strasbourg. La Balance du Commerce est donc incom
plete et Ie solde des echanges, inexact, en ce qui concerne ces directions. 

La question des prix preoccupa l'administration centrale. Au cours du 
XVlIIeme siecIe, on s'adressa successivement aux Directeurs des Chambres 
de Commerce, aux receveurs des fermes, aux greffiers de l' Amiraute pour en 
obtenir de plus corrects. On a ete jusqu'li considerer ces prix comme fantaisis
tes. A partir des Etats qui nous ont ete conserves, une verification etait possi
ble dans Ie secteur neerlandais, grace Ii la comparaison avec les prix de la 
Bourse d'Amsterdam 2). En 1750, Ii Bordeaux, Ie Yin de haut etait tarife, Ii 
l'embarquement, 200 livres Ie tonneau. Le meme Yin (hooglandse wijn) se 
negociait, en Bourse, Ii Amsterdam, 123 Ii 150 florins (246 Ii 300 Iivres environ) 
au cours de la saison 1750-51. La meme annee, Ie sucre des Antilles etait 
estime, Ii Nantes et Ii Bordeaux, 5 sols la livre pesant et, en Hollande, (St. 
Domingo suiker) 4 stuivers ou 8 sols. En 1775, Ie cafe des lIes, dans les ports 
du Ponant valait 8 sols la livre, en Hollande (St Domingo koffie) 5 stuivers ou 
10 sols. Citons maintenant quelques marchandises importees de Hollande en 
France. La garance etait cotee en Bourse, en 1750, 3 stuivers la livre, enregis
tree 10 sols en France; l'etain, 10 stuivers et 30 sols. L'acier suedois, en 1777 
2 stuivers et 7 sols t environ, la livre; Ie fer-blanc, un peu moins de 10 stui
vers et 27 sols 3). Dans tous les cas examines, Ie prix Ie plus bas est atteste 
dans Ie pays exportateur. Les differences, inegales de 25% Ii pres de 100% du 
prix d'achat, sont toujours plausibles, en invoquant soit la modicite du fret 
hollandais, soit la forte demande des consommateurs. Dans Ie contexte 

1) Cent tonnes furent negociees a la foire d'Ales en 1750. 
2) N. W. Posthumus: Nederlandse Prijsgeschiedenis. I. Goederenprijzen op de 

beurs van Amsterdam 1585-1914 (Leyde 1943). 
S) Nous avons admis, pour simplifier 1 stuiver = 2 sols. En fait, Ie stuiver valait 

un peu plus de deux sols. L'auteur des memo ires conserves a St Brieuc (Vincent de 
Gournay?) tenait 1 florin = 41 sols. Le change etait a 53/55 a la Bourse. (La parite 
du XVIIeme siecle: 1 ecu de 60 sols = 100 gros n'avait plus de fondement depuis les 
mutations monetaires fran~ises du XVlIIeme siecle). 
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economique de l'epoque, elles n'apparaissent ni ridicules, ni exorbitantes. 
En consequence, les prix, portes sur les Etats de la Balance du Commerce 
doivent etre acceptes comme representatifs. II est probable qu'il s'agissait 
des prix courants sur la place d'expedition (ils varient d'un port a l'autre), 
etablis selon une moyenne d'estime. 1) Si 1'0n accepte cette convention, les 
totaux d'entree et de sortie constituent, sous reserve d'un correct enregistre
ment des quantites de marchandises, des materiaux statistiques valables. 

Nonobstant ces prix, plus ou moins reguJierement etablis, nonobstant ces 
totaux honnetes d'entrees et de sorties, Ie solde resultant - ici git Ie noeud 
gordien - etait fallacieux. En effet, Ie prix paye par l'acheteur n'etait pas 
forcement Ie prix courant. Dans Ie cas du sucre, par exemple, Ie negociant 
fran9ais avait deja realise un gros benefice sur les lieux de production 2). 11 
pouvait donc ceder a prix modere la marchandise a son correspondant hol
Iandais. Pour que Ie prix paye par celui-ci s'alignat sur Ie prix courant, il eftt 
fallu une pression tres grande de la demande interieure metropolitaine. Or, 
au contraire, la reexportation etait essentielle: en 1750, sur 66.000 tonnes 
de sucre importest, pres de la moitie (29.00 t) fut absorbee par les pays du 
Nord. De plus, negociants fran9ais et negociants hollandais etaient lies par 
tout un jeu de prets, d'avances, de credit. D'apres Accarias de Serio nne, les 
marchands capitalistes d' Amsterdam et de Rotterdam se procuraient les 
denrees coloniales, par ce systeme, aux deux-tiers ou aux trois-quarts de 
leur valeur 3). Enfin, les elements etrangers truffaient les milieux maritimes 
de Nantes, de Bordeaux et de Marseille, agissant en commissionnaires des 
Hollandais et des Hambourgeois, prenant des participations dans les entre
prises a direction fran9aise. 

11 aurait donc fallu, pour etablir une Balance correcte, percer les secrets 
des negociants, selon Ie cliche du temps. En developpant leur quatrieme argu
ment, en tentant d'estimer les coftts, c'est ce que les Economistes essayaient. 
Ce faisant, ils passaient, insensiblement, de la notion de Balance Commerciale 
a la notion de Balance des paiements. Les calculs du Bureau du Commerce, 
en 1788, ebaucherent timidement ce travail et tournerent court. La Balance 
des paiements reclamait l'integration d'autres elements, en particulier les 
mouvements de fonds du secteur financier, couverts par un secret encore plus 
hermetique. 

Apres avoir soupese les objections des Economistes, nous revenons au 
probleme crucial de l'enregistrement des marchandises. On remarquera 
d'abord la coherence interne des chiffres des Etats. Dans la mesure ou l'on 
peut suivre revolution du tonnage des denrees, de 1750 a 1789, on constate 
une correlation satisfaisante entre les arrivages et les exportations d'un meme 

1) Le Bureau de la Balance du Commerce semble avoir tente l'etablissement d'une 
moyenne nationale (illusoire). 

2) Par consequent, la Balance du Commerce qui evalue Ie sucre et Ie cafe, en 
provenance des Antilles, au meme prix a l'entree en France et a Ia sortie vers l'etran
ger, est denuee de toute valeur pour Ie secteur des lIes. La metropole aurait ete re
gulierement deficitaire! 

8) Accarias de Serionne: La Richesse de fa Hollande (Amsterdam 1768). 
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produit: ainsi du sucre, du cafe, de l'indigo. Il est possible egalement d'etablir 
des relations de convenance entre la Balance du Commerce et des sources 
exterieures. L'arrivage de 600 tonnes de the en aoQt 1750 it Lorient rend 
plausible l'enlevement, par les Hollandais, de plus de deux cent tonnes de ces 
feuilles. La fourniture de poivre it la France representait, en 1750, Ie tiers 
ou Ie quart des cargaisons ramenees des Indes par la Compagnie Hollandaise 
(V.O.I.e.) Et la diminution en tonnage de ce condiment, vers 1782-89 cor
respond aux difficultes de la meme Compagnie. Les quantites portees sur les 
etats sont donc tres plausibles. 

TMoriquement, la comparaison des etats de la Balance fran9aise et des 
statistiques hollandaises devrait aboutir it une plus grande certitude. Mal
heureusement, les statistiques hollandaises sont l'objet d'une suspicion egale. 
C'est donc vouloir prouver l'incertain par l'incertain 1). D'autre part, ces 
statistiques sont incompletes. Dans les meilleurs cas, il nous manque Ie 
trafic zelandais, plus fortement tourne vers la France que celui d' Amsterdam, 
preponderant, peut-etre, pour quelques produits comme la garance. Entin 
l'ajustement, en regard, des statistiques et des etats est impossible. Nous avons 
les etats fran9ais de 1750 et de 1751, les statistiques d'Amsterdam et de Rot
terdam de 1753; les etats fran9ais de 1787 et de 1788 et les statistiques de 1789. 

La comparaison entraine donc des extrapolations. Mais e1le n'est pas sans 
fruit. Prenons pour point de repere les tonnages enregistres en France en 
1751. D'apres Ie tableau de Bruyard, la valeur des importations hollandaises 
diminua de quatre millions de 1751 it 1753; la valeur des exportations aug
menta de plus de neuf millions. Les prix etant restes sensiblement les memes 
(d'apres la Bourse d'Amsterdam), il y a donc eu diminution des tonnages it 
l'importation, augmentation it l'exportation. Normalement, si les statistiques 
fran9aises et hollandaises avaient ete tenues correctement, de te1s mouve
ments devraient etre perceptibles dans les chiffres d' Amsterdam 2) auxque1s 
on accordera, par simplification, de representer au moins 50% du commerce 
avec la France. 

De fait, les quantites enregistrees it Amsterdam et, par extension, aux 
Provinces-Unies, sont inferieures aux importations inscrites en France en 
1751. Mais les differences sont si fortes que la diminution en valeur devrait 
exceder de beaucoup les quatre millions. Les cereales ne representaient que 
5.000 tonnes dans les envois d'Amsterdam contre 20.000 pour toute la Hol
lande en 1751; les epices 4 tonnes 1/2 environ contre 611; Ie lin 6 tonnes 1/2 
contre 92; la ceruse 99 tonnes contre 400; Ie cuivre 39 tonnes (toutes varietes) 
contre 150, etc ... S). De tels reculs, pris isolement, sont parfois justifiables: 
la situation alimentaire, en France, s'etait retablie apres les disettes de 1750-

1) Critique intransigeante des statistiques neerlandaises par Joh. de Vries: De 
ontduiking der convooien en licenten in de Republiek tijdens de 18e eeuw (Tijdschrift 
voor Geschiedenis 1958, pages 349-361). 

2) L. van Nierop: Uit de Bakermat van de Amsterdamsche handelsstatistiek (Jaar
boek Amstelodamum 1915, pages 105-172 et 1917, pages 35-111). 

3) La proportion d'Amsterdam dans les envois a la France ne representait certes 
pas toujours 50%. n est legitime de penser a une part tres majoritaire dans Ie com
merce des bles. 
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52; mais leur conjonction laisse perplexe sur la valeur des statistiques. Tres 
rares sont les articles qui s'etaient maintenus; Ie fer: 280 tonnes a Amsterdam 
en 1753, 550 tonnes en France en 1751; Ie soufre: 75 tonnes contre 150/175; 
et qui avaient progresse: Ie hareng: 846 barils it Amsterdam contre 70, peut
etre Ie fromage si Rotterdam en etait Ie principal expediteur ... 

L'analyse des exportations presente d'autres sujets d'etonnement. Parmi 
les articles en progres, l'un se trouve, Ie yin, justifier en grande partie l'aug
mentation de la Balance du Commerce. Amsterdam et Rotterdam, reunis, 
avaient d6charge 41 .578 tonneaux de Yin fran<;ais. II est raisonnable de penser 
it une exportation totale de Yin fran9ais, it destination des Provinces-Unies, 
de plus de 50.000 tonneaux, soit 30.000 de plus qu'en 1751. En depit de Ia 
diminution des prix 1), l'augmentation du poste dans la Balance aurait pu 
atteindre 5 millions ... Mais la justification suppose, au moins, la stabilite 
des autres marchandises. Or, pour quelques articles en progres (Ie savon, Ie 
papier), on en compte beaucoup plus en d6clin (l'eau-de-vie, les toiles), 
certains de maniere catastrophique (Ie cafe: 104 tonnes a Amsterdam en 1753, 
750 tonnes en France en 1751). De sorte que la concordance n'existe pas non 
plus sur ce volet. 

Cette impasse amene a formuler trois hypotheses: 
a) les deux statistiques sont fausses. Hypothese de facilite ou de depit, hy

pothese indemontree et qui fait fi des correlations existantes (pour Ie Yin) 
b) les Etats de la Balance du Commerce pechent par exces. II ne peut 

s'agir, cette fois, que d'un exces dans les quantites, puisqu'il y a une quasi
identite des prix. Cette hypothese est deja, de soi, invraisemblable (elle ren
verse, en tout cas Ie grief de dissimulation formule par les Economistes). 
D'autre part, l'exces suppose devrait atteindre de tres grosses proportions, 
autre invraisemblance. Enfin, les chiffres fran9ais supportent mieux la com
paraison avec les donnees externes que les chiffres hollandais. 

c) les statistiques d'Amsterdam en 1753 sont incompletes, inegales ou 
carrement erronees 2). C'est it cette troisieme hypothese qu'il faut se rallier, 
sans doute. On peut fournir une preuve de I'inexactitude a propos des epices 
(cannelle, girofie, muscade et poivre). D'apres la statistique, Amsterdam 
n'aurait expedie en 1753, dans toutes les directions, que 90 tonnes de specerij 
alors que Rotterdam en aurait envoye pres de 400 tonnes. Erreur de transcrip
tion? erreur d'enregistrement? Nous ne trancherons pas, mais la repartition 
des ventes de Ia V.O.I.C. s'inscrit en faux contre un tel resultat. 

La conclusion presentee ci-dessus est confortee par I'analyse, conduite 
selon une demarche identique des chiffres de 1787 (quantites et valeurs en 
France), 1789 (valeurs en France; quantites a Amsterdam). Les 40.000 tonnes 
de froment, chargees a Amsterdam pour la France, representent, en 1789, au 

1) A partir de septembre 1753 a Amsterdam. Cette baisse ne s'etait pas forrement, 
deja, repercutee en France et, encore moins, sur les Etats de la Balance du Commerce. 

I) OU bien elles sout postdatees .Sur Ie graphique, elles pourraient s'ajuster a rex
ercice de l'annee 1748. Vne nouvelle confrontation, effectuee depuis la redaction de 
cet article et portant sur les annees 1777-1779, donne des resultats beaucoup plus 
satisfaisants. 
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prix courant de la Bourse: 6.800.000 florins, soit presque Ie chiffre des blt!s it 
l'entree, dans la Balance : 14.052.000 Iivres. En 1787, la France avait importe 
de Hollande 370 tonnes d'epices, dont 325 de poivre, pour une valeur de 2 
millions de Iivres; en 1789, une valeur de 1.180.000 livres, fournie par Am
sterdam, a raison de 126 tonnes. Les 54 tonnes de ceruse, exportees par Am
sterdam en 1789 representent exactement la moitie de toute la ceruse im
portee par la France en 1787, pour une valeur, il est vrai, superieure a celIe 
de 1789. Si Amsterdam fournit en 1789 un tonnage de fer presque egal it 
celui rec;:u par la France en 1787 (1.300 tonnes contre pres de 1.5(0), une dimi
nution du contingent de I'acier (92 tonnes d' Amsterdam, 710 tonnes de France 
en 1787) legitime la baisse du poste commun dans la Balance du Commerce 
(1.189.000 livres contre 1.305.000 livres). Exportation franc;:aise de sucre vers 
la Hollande en 1787: 17.000 tonnes environ, valeur 15 Millions de livres; 
en 1789: valeur 20.807.000 Iivres; importations d' Amsterdam: 7.900 tonnes. 
Exportation franc;:aise de cafe en 1787: 4.276 tonnes et pres de 8 millions; 
en 1789: 13 millions !; importations d'Amsterdam: 2.387 tonnes. Sans etre 
totalement demonstrative 1), l'analyse des variations 1787-89, dans laquelle 
il faut faire entrer Ie facteur important et inegal de la hausse des prix, offre 
suffisamment de similitudes entre les chiffres franc;:ais et les chiffres hollandais 
pour que la Balance du Commerce so it acceptee comme une source serieuse 
et proche des reaIites. Or, justifiee pour 1789, eUe Ie devient ipso facto, en 
raison de la coherence de ses variations (quantites et valeurs) entre 1750, 
1775-80 et 1787-89. 

Recapitulons les caracteres favorables a l'authenticite representative de la 
Balance du Commerce: 

1 ° Des conditions d'etablissement, theoriquement sQres 
2° Des prix justifiables 
3° Vne grande coherence interne 
4° Vnelicitation des donnees quantitatives par comparaison avec des re

peres exterieurs 
5° Vne haute probabiIite de justesse pour les annees 1751, 1787-89. 
Sauf erreur, il y a peu de statistiques anciennes, pour lesquelles on puisse 

rassembler un tel faisceau de presomptions favorables. En conclusion, nous 
sommes done conduits a fonder une analyse des echanges franco-neerlandais 
sur cette documentation. Vne reserve pourrait encore etre formulee pour la 
periode precedant 1750. Mais cette reserve joue beaucoup plus en dec;:a de 
1738, car l'on peut considerer que Ie travail de Bruyard, dont nous possedons 
les premiers exemplaires, n'innovait pas sur celui de Baroz. Resterait done 
I'administration de M. de Grandval. Les tatonnements du debut 2) sont pro-

1) Chiffres d'Amsterdam empruntes a l'article cite de L. van Nierop. Insistons 
sur Ie fait que nous n'avons jamais, du cote neerlandais, la totalite des importations 
(Cinq Amirautes). 

2) La justification presentee ne conceme que la Hollande et, par ricochet, les 
nations du Nord. La Balance du Commerce du Levant pose un probleme particulier 
cr. P. Masson: Histoire du Commerce avec Ie Levant (paris 1896) et R. Paris: His 
toire du Commerce de Marseille (sous la direction de G. Rambert) tome V. Le Levant 
(paris 1957). Celle de l'Angleterre, egalement, a cause de la contrebande du the. 



188 LE COMMERCE FRANCO-NEERLANDAIS 

babIes et un certain flou. Cependant, la coherence interne, encore une fois, 
est assez forte pour que, dans Ie secteur franco-neerlandais et faute de 
meilleure source, nous nous en tenions it la Balance telle qu'elle nous a ete 
transmise. 

Bien entendu, cette Balance ne doit pas etre forcee dans sa signification. 
La speculation sur defaibles pourcentages de variation est interdite. DansI' ana
lyse des valeurs encore plus que dans l'analyse volumetrique, car l'ajustement 
des prix portes sur les etats aux prix courants pouvait comporter un certain 
retard. La correspondance des marchands indique, par exemple, que Ie prix 
du Yin baissait moins rapidement it Bordeaux qu'it Amsterdam, les produc
teurs essayant de s'accrocher Ie plus longtemps possible aux anciennes cota
tions. Des hausses, pouvaient aussi partir du pays consommateur et se pro
pager plus lentement vers Ie producteur ou Ie detenteur de stocks (il semble 
que Ie cafe ait amorce son mouvement de hausse eux Provinces-Unies des 
1786, en France, un an plus tard, et il apparait dans la Balance en 1788) 
Nous nous restreindrons donc volontairement it une analyse globale 1). 

Un mot, avant de terminer cette critique des sources, sur une serie que nous 
n'utiliserons pas. Comme nous l'avons laisse entendre, Ie solde de la Balance 
du Commerce est illusoire. Au XVIIleme siecle, il apparait constamment 
favorable it la France. Cela n'etait pas impossible, dans la mesure oil la 
balance des comptes redressait it l'avantage des Provinces-Unies, Ie dese
quilibre 2). Mais les differences sont parfois tres lourdes: 16 Millions en 1720, 
18 et 17 Millions en 1764 et 1765, 36 Millions en 1777, 7 Millions encore en 
1789. Aux lacunes de la Balance du Commerce (vente des navires, vente des 
diamants) s'ajoutent, pour l'explication, les accords entre marchands, peut
etre la pratique de prix coupes 3). Certaines crises financieres ont peut-etre 
assaini une situation financiere oberee par de trop gros achats. Mais en defi
nitive, Ie mode de comput est Ie principal responsable de l'invalidite des 
soldes. La statistique de Rotterdam (1753) Ie montre aisement. Les vins 

1) Dans un article (a paraitre dans les Annales-Economies-Societes-Civilisations), 
nous pensons avoir etabli que la meme prudence etait de rigueur dans Ie maniement 
des statistiques espagnoles de la Carrera des Indes: l Oa cause des avatars de la 
tonelada (dont Ie volume reel etait celui du tonneau de Bordeaux et non deux fois 
plus) 20 a cause des procedes de jaugeage employes dans la marine du Roi. Nous 
partageons ainsi l'avis de 1. J. Brugmans, loco cit.: "toutes ces statistiques ne sont 
pas des statistiques" (entendons: des statistiques modemes). P. Chaunu: Seville et 
['Atlantique (Paris Armand Colin 1955-1960) et F. Snapper op. cit. ont tente, cepen
dant, avec courage, Ie traitement "modeme" de materiaux "anciens" . 

• ) Joh. de Vries a rassemble les evaluations, faites par les contemporains, des 
avo irs hollandais places a I'etranger au XVIIIeme siecIe. Elles varient du simple 
au double. Le probleme de la balance des paiements, relativement simple a resoudre, 
cote hollandais, Ie serait beaucoup moins, du cote de l' Allemagne, dont Ie passif est 
encore plus fort. Y eut-il tiers financement par Amsterdam, Londres, Hambourg 
ou Geneve? 

8) Cette pratique, commune au Levant, revenait a une sorte de troc a terme. En 
echange d'une certaine quantite de marchandises, acceptees a un certain prix, on 
promettait une quantite d'une autre marchandise, dont Ie prix serait fixe, d'un 
commun accord, a la date de la livraison. Ce systeme pouvai t s 'appliquer a un echange 
bles-denrees coloniales, en p6riode de disette. 
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franc;:ais estimes au prix courant de la Bourse d'Amsterdam (l'equivalent des 
prix de la Balance) auraient monte a pres de 2 Millions de florins (prix moyen 
de l'annee), au minimum a 1 Million t (prix de la vendange). Or ces chiffres, 
seuis, depassent la valeur estimee de tout les arrivages de France: 1.104.295 
florins. On employait, done, dans les bureaux de l'Amiraute de Rotterdam, 
un mode d'estimation different du procede franr;:ais. Le solde du trafic franco
neerlandais y etait favorable aux Hollandais alors que la Balance franc;:aise 
inscrivait, au passif des Provinces-Unies, la bagatelle de 17 Millions! Au ni
veau des valeurs, aucune comparaison ne semble done possible entre les 
chiffres franr;:ais et les chiffres etrangers. 

Quant a se prononcer sur Ie signe du solde au XVlIIeme siecle, c'est une 
tache quasi desesperee. L'opinion la plus repandue, au XVIIeme siecle, 
pechait pour une Balance favorable a la France. Huet ecrivit dans ce sens 1). 
Cependant Jean Eon, en 1647, chait etabli un bilan exactement oppose. Un 
renversement de la balance commerciale s'est peut-etre produit dans la 
seconde moitie du siec1e par l'effacement du poste Tissus aux importations 
et la diminution des fournitures de guerre. Dans ce cas, normalement, la 
France aurait conserve son avantage au XVIIleme siecle. L'examen des 
volumes de marchandises incline a y penser. L'ecart etait plus menu, de toutes 
fac;:ons, que celui de la Balance, et probablement reversible, lors des disettes 
de la France. 

Importations, exportations vont done etre nos balises pour suivre l'evo
lution du commerce franco-neerlandais. Choisissons quatre moments pour 
poser les premiers jaIons: 1640-45 (Jean Eon), 1617-1721 (debuts de la Ba
lance du Commerce), 1749-1753 (de maniere a inclure Ie maximum des docu
ments statistiques disponibles), 1787-89. Les chiffres bruts sont les suivants: 

1640-45 
I· 21 Millions t 
E. 18 M. 

1716-21 
10 M. 9 
19 M. 7 

1749-53 
21 M.1 
29M. 

1787-89 
28 M. 2 
40M.7 

Ces chiffres doivent etre corriges en fonction du mouvement des prix. 
Malheureusement, nous ne disposons pas, en France, d'un indice concernant 
une large gamme de produits et couvrant les deux siecles. Nous devons done 
proceder par tatonnements, a partir des prix des cereales 2). Approximative
ment, ceux-ci suivent les regles de proportion suivantes: 

1640-45 
2 

d'ou I = 53 M. 7 
E = 45 M. 

1716-21 
3 (par exces) 

17 M. 5 
31 M. 5 

1749-53 
3 (par defaut) 

36 
49M. 

1787-89 
5 

28 M. 2 
40M.7 

Ala rigueur,les chiffres de 1640-45 peuvent etre rectifies, pour tenir compte 
de l'inc1usion possible du trafic hanseate. Pour cela, on deduira du total une 
fraction inferieure a 20% pour les importations, a 11 % pour les exportations, 

1) (D. Huet): Le Grand rresor Historique et Politique des Hollandais (ed. de 1712) 
page 104. 

2) Prix tires des ouvrages classiques de H. Hauser, E. Labrousse, J. Meuvret. 



190 LE COMMERCE FRANCO-NEERLANDAIS 

qui sont les pourcentages constates en 1716-1721. En tablant sur 45 Millions 
d'une part et 42 millions d'autre part, la prespective d'ensemble ne serait pas 
modifiee. Declin dans la seconde moitie du XVlIeme siecle, essor dans la 
premiere moitie du XVlIIeme siecle, appesantissement a la fin de la periode. 
Nous demanderons maintenant aux tonnages d'etayer cette construction et 
de l'ameliorer. 1) 

II. LA SITUATION AU MILIEU DU xvrneme SIECLE 

A. Les importations Hollandaises 

Les Etats de 1750 et de 1751, conserves a la Bibliotheque Municipale de 
Saint-Brieuc, les chiffres fragmentaires connus pour 1749, permettent de 
dresser sous forme de tableaux l'inventaire des echanges entre la France et la 
Hollande. Les marchandises ont ete regroupees en quelques rubriques sim
ples, a l'exemple de celles qui furent employees en 1782. Les quantites ont ete 
ramenees, chaque fois que nous l'avons pu et que Ie calcul nous a paru presen
ter de l'interet, a la tonne metrique ou, plus exactement, au tonneau de 
2.000 livres-pesant (tonneau de marine ou tonneau de Bordeaux) qui en dif
fere tres peu 2). Les prix sont exprimes en milliers de livres-tournois, valeur 
nominale a la date indiquee. Les articles les plus irnportants ont, seuls, ete 
mentionnes. 

IMPORTATIONS HOLLANDAISES EN FRANCE 

Articles 
Valeur Valeur Quantite Valeur Quantite 
1749 1750 1750 1751 1751 

l. Subsistances 

Bles 2.334 1.883 10.000 t. 3.825 20.000 t. 
Riz 60 77 68 
Beurre 5 31 
Fromage 670 739 1.050t. 848 1.250t. 
Harengs 37 31 + 10.000 barils 2 + 70 barils 
Cabillauds 118 2 

1) On pourrait aussi envisager une conversion, d'apres la valeur de la monnaie. 
Ce qu'Arnould avait fait pour Ie memoire de Boreel. Nous y avons renonce pour 
deux raison : 10 ou bien l'on s'en tient aux valeurs monetaires et l'on neglige les prix. 
Dans ce cas, Ie trafic n'aurait pas diminue entre 1750 et 1789 ce qui est faux, la suite 
de l'article Ie montrera. 

ZO ou bien l'on combine valeur monetaire et prix. Dans ce cas, les chiffres du 
XVIlIeme siecle deviennent vertigineux. Mais les volumes de marchandises qu'ils 
supposent (par exemple, pour 24 Millions de vins et d'eaux-de-vie) sont absurdes, car 
ils depassent les capacites totales d'exportation de la France. 

Le probleme etait d'authentifier chaque valeur par une quantite. Le procede 
utilise est Ie seul correct. 

2) Naturellement, il y a une certaine marge d'approximation dans nos calculs. 
Comment convertir en tonneaux des bouteilles de Champagne? Mais nos chiffres, 
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Articles 
Valeur Valeur Quantite Valeur Quantite 
1749 1750 1750 1751 1751 

Morues 684

1 

436
1 + 

3.200 barils 

1 

202

1 Saumons 39 18 

II. Denrees exotiques 

Cacao 975 + 450 t. 1.162 + 600 t. 
Sucre 14 13 
Canelle 259 357 35 t . 251 25 t. 
Girofle 429 546 26 t. 827 30 t. 
Muscade 254 12 t . 221 6 t. 
Poivre 2.773 2.325 775 t. 1.475 550t. 
Rhubarbe 190 202 24 
The 133 185 31 

III. Metaux 

Acier 107 90 t. 115 
Cuivre 341 624 175 t . 406 150 t. 
Etain 47 31 + lOt. 
Plomb 231 750 t. 162 
Fer 386 362 + 850 t. 231 550t. 

Matieres premieres 

Chanvre 458 271 131 
Lin 114 82 60 t. 91 92 t. 
Laine 396 178 
Coton 751 160 t. 242 
Poils 204 491 
Soie 160 78 
Cuirs et peaux 100 140 
Baleine 428 908 125 t. 501 70 t . 
Bois divers 872 952 
Planches 528 402 298 
Mats 438 63 19 198 mats 
Tabac 26 272 600 t. 148 300t. 

arrondis, ne s'ecartent pas beaucoup de la realite stricte. L'utilisation de la tonne ou 
du tonneau permettait, cela n'est pas negligeable, d'eviter la confusion entre livre-
poids et livre-monnaie. II serait souhaitable que les historiens s'entendent pour une 
conversion des mesure. Exprimes dans des unites trop petites : livre, pierre ou milIe-
rolle, certains tonnages eblouissent a tort et inutilement. 
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Articles Valeur Valeur Quantite Valeur Quantite 
1749 1750 1750 1751 1751 

Ingredients industriels 

Huiles 521 296 
de lin 105 t. 
de poisson 83 t. 
de graines 60 t . 

Colles 127 100 t. 106 
Soufre 127 92 250 t. 55 
ceruse 180 400 t. 182 
Couperose 86 500 t. 146 6 a 700 t. 
Azur 96 67 t. 121 
Garance 435 569 550 t. 405 
Vermillon 126 104 
Amidon 44 51 

Objets manufactures1) 

Fils de lin 1.078 897 622 
Bazins 55 3.000 pieces 44 
Indiennes 53 2.600 pieces 52 2.000 pieces 
Nicaneas 58 3.400 pieces 59 3.730 pieces 
Salempouris 16 14 589 pieces 
Toiles 361 + 5.000 pieces 174 
Tapsels 102 5.000 pieces 36 2.000 pieces 
Peluche 126 145 104 
Ruban 248 211 173 
Mercerie 255 157 
Faience 16 
Porcelaine 70 
Pipes a fumer 44 + 20.000 grosses 44 
Fil de laiton 130 141 81 
Fil de fer 296 308 415 
Quincaillerie 85 103 
Papier 114 6.700 rames 134 6 a 7.000 rames 

Divers 

Cire 100 78 
Cauris 95 60 
Chevaux 164 645 tetes 156 618 tetes 
Librairie 52 

Valeur totale 124.180122.3861 120.6621 

1) + = plus de. 
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La composition de cette liste ne surprend guere. On aura note, cependant, 
l'extraordinaire variete, l'impression "bazar" qui s'en degage. Et aussi 
quelques grosses fluctuations dans l'importance des articles: per exemple, 
sur les mats ou la rhubarbe. Elles rappellent qu'au XVllIeme siecle, les 
affaires cousinaient avec la speculation et qu'il est difficile de suivre un pro
gres regulier et continu comme a l'epoque industrielle. Les pourcentages de 
chaque groupe par rapport au total se ressentent de la conjoncture annuelle. 
Les cereales figurent en 1750 pour moins de 10%, en 1751 pour pres de 20%; 
les produits de la peche pour 9% environ en 1750,4% en 1751 . La comparaison 
avec la statistique du XVlIeme siecle est perturbee par trois faits: 

a) la difficulte de ventiler les articles mentionnes en 1750 dans les catego
ries retenues par Jean Eon (en particulier les drogues et peintures separees 
des teintures et ingredients) 

b) la coloration radicalement differente de l'annee frumentaire (disette 
en France au XVlIIeme siecle; disette negligee par Jean Eon ou inexistante) 

c) deux modifications enormes intervenues apres 1648 : Ie renversement 
des echanges dans Ie commerce du sucre; la diminution drastique des im
portations hollandaises de tissus : elles ne representent plus, toiles des lndes 
et fils de lin compris, que 7 a 9% du total en valeur contre 32% en 1640-45. 

A elles seules, les deux modifications qui viennent d'etre mentionnees 
expliquent presque entierement Ie decalage entre les totaux du XVIIeme 
siecle et du milieu du XVlIIeme siecle. II suffit d'y ajouter Ie materiel d'ar
mement, tres faiblement represente en 1750 et 1751 (malgre 143.536 livres
tournois de salpetre en 1749) pour retrouver entierement la difference. Peut
on, devant ces faits, parler de declin? Nul doute que Ie chiffre des importations 
de 1749-1751 ne soit inferieur a celui de 1640-45. Nul doute, non plus, que la 
diminution ait pese sur Ie declin de la draperie des Provinces-Unies. Mais il 
s'agit de retranchements imposes par la politique, par une contrainte non
economique et non d'un alanguissement endogene de l'effort economique 
hollandais. Les analyses de Joh. de Vries sont verifiees dans Ie secteur franco
neerlandais. 

Peut-etre, neanmoins, sur d'autres articles, est-il possible de deceler des si 
gnes du declin? Si nous appliquons aux produits laitiers, denombres par Jean 
Eon, Ie coefficient de conversion des prix: !, ce secteur apparaitrait en pro
gres : 700 a 900.000 livres contre 300.000. Mais les tonnages, enregistres a 
l'entree par mer des Cinq Grosses Fermes en 1669 et 1683, sont sensiblement 
plus eleves que ceux de 1750-51: 1.800 et 2.000 tonnes contre 1.050 et 1.250 
tonnes 1). On s'apen;oit ici du caractere trompeur d'une reconstitution basee 
sur les seules valeurs. En fait, on ne peut se prononcer sur revolution de 
longue duree. Y eut-il un brusque accroissement des ventes de fromage hol
landais apres 1648? Y eut-il une baisse reguliere apres 1683? Ou les faibles 
tonnages de 1750-51 sont-ils la consequence de circonstances momentanees : 
la peste bovine en Frise Occidentale et dans Ie Noord-Kwartier? Autant de 

1) A la difference du beurre souvent irlandais, Ie fromage, dans les ports de mer, 
etait une denree specifiquement hollandaise. 

ECON.-RIsT. JAARBOEK xxx 13 
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questions insolubles qui obligent a ne pas depasser Ie simple constat. 
L'analyse est plus simple pour les produits de la peche. Apres application 

des coefficients, les chiffres de 1640-45 s'apparentent a ceux de 1751. L'annee 
1750 semble exceptionnelle. La stabilite de siecle a siecle masque cependant 
une modification essentielle : Ie remplacement du hareng par la morue dans 
les importations. En 1669, les ports fran9<lis du Ponant avaient r~u plus de 
150.000 barils de hareng etranger, c'est-a-dire, presque a coup sOT, hollan
dais 1); en 1683: 56.000. Nous sommes loin de cet apogee en 1750 et encore 
plus en 1751. Coincidence? n semble bien que les chiffres de 1669 et de 1683 
soient superieurs a ceux de la premiere moitie du XVIIeme siecle. L'ambassa
deur Boreel fixait Ie tonnage de hareng hollandais debarque chaque annee a 
800 lasts, soit 9.600 barils. Le renseignement est, cette fois-ci, personnalise 
pourrait-on dire et donc plausible. Or, Rouen recevait probablement un 
tiers ou une moitie de tout Ie hareng importe en 1658. Le d6clin du hareng 
hollandais en France daterait donc de la fin du XVIIeme siecle, dll soit aux 
progres des Dieppois 2), soit a l'affaiblissement des fiottes d'Enckhuisen et 
de la Meuse, soit a une desaffection generale pour cet aliment. Les cargaisons 
de morues compensaient en valeur les pertes du hareng. Leur tonnage n'est 
pas enorme en fonction des possibilites de la fiotte franr;aise de Terre-Neuve. 
Pourtant, les Malouins se plaignaient a l'epoque d'etre obliges, par la con
currence etrangere, de desarmer et de vendre quanrante vaisseaux en bon 
etat Quant aux progres de la vente des fanons de baleine et des baleines 
coupees, ils s'expliquentaisement par l'abandon de la peche au Groenland 
des derniers baleiniers franr;ais de saint Jean de Luz 3). Les progres sont 
d'ailleurs loin d'etre foudroyants et nous avons ici une excellente occasion 
de proceder a la "revision d6chirante" d'un autre cliche: la peche a la beleine, 
pas plus que la peche du hareng, n'a dll etre un tres large pilier de l'6conomie 
du Siecle d'Or. 

Les chiffres ponderes feraient apparaitre aussi un d6clin du groupe des 
epices ; 4 Millions ! contre 3 Millions! en 1750, moins de 3 Millions en 
1751. II est vrai que la nomenclature de Jean Eon etait largement comprehen
sive: gingembre, anis, ris et drogue de cette espece ... " Les tonnages que ron 
doit supposer atteints en 1640-45 demeurent plausibles d'apres les arrivages 
de Ia Compagnie de Indes. Toutefois, Ie pourcentage de la France dans les 
debouches du poivre (1.000 tonnes ou plus) serait nettement plus fort. Le 
sucre ayant pratiquement disparu des importations 4), une derniere denree 
coloniale d'importance est a examiner: Ie cacao, venant soit de Java, soit de 
Surinam. Elle est insolite car les Antilles fran9aises etaient productrices. Mais 
les cyclones ravageaient periodiquement les plantations de cacaoyers de la 

1) Nous comptons 12 barils pour last. Mais Ie "lets" qui figure dans la statistique 
de 1669 etait-il bien Ie last hollandais? En 1671, 1672, 1683, Ie compte etait effectue 
en barils. 1 last = 2 tonneaux. 

2) P. Dardel: Lapeche harenguiere en France (paris 1943). 
3) Bibl. MUD. 8t Brieuc Manuscrit n° 83. 
') 8auf Ie "sucre royal", fabrique avec des moscouades portugaises. cr. P. M. 

Bondois, art. cit. Declaration des Syndics normands. 
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Martinique et de la Guadeloupe. Et Ie principal clientdes Hollandais restait 
Ie port de Bayonne, specialise dans la confection des chocolats vendus a 
l'Espagne du Nord et reclamant certaines qualites de feves. Malgre des chif
fres robustes, Ie cacao ne rempla~ait pas, en valeur, Ie sucre. 

Recul egalement du groupe des metaux, selon l'estimation ponderee : de 
2 Millions tit 2 Millions (1750) 1 Million I en 1751. Mais la marge est si 
faible qu'elle peut etre negligee. 

Nous n'avons pas dans la liste de Jean Eon l'equivalent des matieres pre
mieres (il regroupait la laine et les pierreries!). Nous ne pouvons donc fournir 
a ce propos qu'une impression: ce serait celle d'un recul assez appuye sur les 
produits du Nord (lins, chanvres, planches de sap de Norvege et autres bois, 
mats de navire ... ), un recul probable des "cotons, plumes fines, !aines, cas
tors, ebene et ivoire ... " bien que l'absence de la joaillerie et de la diamanterie 
dans les Etats de la Balance du Commerce nous reduise vraiment a des con
jectures fragiles. 

Incertitude egalement pour les ingredients industriels qui formaient deux 
groupes dans la statistique de Jean Eon, melanges aux "drogues medicinales et 
aromatiques". La ligne generale d'evolution de I'industrie chimique en Hol
lande contredirait plutot ici Ie declin qui resulte de la comparaison. Nous man
quons malheureusement de chiffres pour mesurer I'importance des ton
nages de garance au XVIIeme siecle et, partant, apprecier ceux du XVilleme. 
La deterioration des conditions de culture dans l'ile de Schouwen legitime
rait un recul eventuel de cette plante 1). 

Parmi les tissus, la draperie: 51.000 livres en 1749, deux fois moins que la 
peluche (fabriquee it Utrecht et Hilversum?) avait ete la principale victime. 
Mais dans Ie detail, il faudrait aussi relever la faiblesse des bazins, toiles des 
Flandres et d'Allemagne. Deux faits l'expliquent: 

a) l'integration dans Ie marche fran~ais de provinces productrices: Flan
dre wallonne, avec Lille; Hainaut avec Valenciennes. 

b) Ie retablissement des echanges directs entre la France et une partie 
de l' Allemagne. 

En outre, mais Ie fait jouait deja au XVlIeme siecle, la France etait proba
blement la premiere nation pour les toiles de lin, grace a I'activite de ses deux 
grandes provinces industrielles: la Bretagne et la Normandie. 

Les autres articles n'ont qu'une signification anecdotique. On remarquera, 
pourtant, que les Hollandais importaient encore des marchandises du Levant 
(poils de chevre, de chevron et de chameau) malgre les droits de 20% imposes 
sur tout ce qui ne passait pas par Marseille (Amiens et Rouen etaient les 
principales villes destinataires). Que les Hollandais dominaient dans Ie 
commerce des bois exotiques: bois de teinture, bois d'reuvre venus d'Ame
rique, bois de savonnerie ... Enfin, une nouveaute: l'introduction en France 
de grosses quantites de biere (900 tonneaux en 1751) dont la consommation 

1) M. J. Boerendonk: Historische Studie over den Zeeuwschen Landbouw (La 
Haye 1935). Rupture des digues au XVlleme siecle. Nous ne croyons guere a une 
baisse considerable. La concurrence en France etait tres faible en 1750 (cf. plus loin). 
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etait liee aux fortes colonies etrangeres des ports (Hollandais, Allemands et 
Irlandais). 

Sans eluder Ie probleme que pose Ie rapprochement de deux statistiques 
non exactement semblables, nous pouvons done nous faire une idee du declin 
survenu dans les importations hollandaises en France. La plus grande part 
revient a des decisions extra-economiques, bouleversant la structure du com
merce. Sur les produits qui ont echappe a la conjoncture politique, Ie declin 
est sensible mais inegal: les bois du Nord les produits de la Baltique ont pati 
plus que les metaux. A I'interieur d'un groupe, des compensations ont pu 
maintenir Ie niveau (morue contre hareng). L'incIusion des bles aux importa
tions annule Ie declin, hormis la disparition des deux grandes branches du 
XVlIeme siecle. 

Mais de 1645 a 1749, en un siecle, que de figures diverses avaient pu prendre 
Ie trafic des Hollandais en France! Certains chiffres, malheureusement iso
les, deplacent Ie maximum des importations vers 1669 ou 1683. Ensuite, et, 
surtout, les resultats de la Balance du Commerce dessinent une magnifique 
renaissance de 1716 a 1749. Renaissance au processus lent, au debut, accelere 
de temps a autre par une grosse demande de grains de la France (1724, 1739-
1741), a peine perturbee en 1748 par les sequelles de la guerre. Loin d'avoir 
enregistre un d6clin, la premiere moitie du XVIIIeme siecIe se caracteriserait 
par une reconquete des positions perdues au cours des deux derniers conflits 
avec Louis XIV. La proposition du stathouder Guillaume IV, dans cette nou
velle perspective, devient moins comprehensible. 

B. Les importations du Nord 

La Balance du Commerce nous sortira de cette impasse. 11 est vraiment 
dommage que Jean Eon n'ait pas d6crit Ie commerce des Hanseates en France. 
Les retouches que nous avons suggerees sont plausibles: Hambourg, d'apres 
elles, aurait eu a peu pres l'importance de la Zelande ou de Rotterdam. Elles 
ne sont pas certaines. A quel niveau s'etait eleve Ie commerce des Hanseates 
et des nations scandinaves au cours de la guerre de Succession d'Espagne? 
Impossible de Ie deviner. Les pourcentages n'auraient pas grosse significa
tion, puisque Ie niveau global des echanges entre Ie Nord, tout entier, y compris 
la Hollande, et la France avait sftrement baisse. Mais a ces conjectures hasar
deuses, on preferera I'enseignement des courbes. 

De 1716 a 1749, les importations du Nord (sensu stricto) avaient suivi une 
courbe ascendante, au relief modere, plus ou moins parallele a celIe des im
portations hollandaises, mais a une distance respectueuse. Dans les meilleures 
annees pour Ie Nord, ses importations atteignaient la moitie des importations 
hollandaises; dans les pires, Ie tiers ou Ie quart. Or, a partir de 1748, les cour
bes se rapprochent rapidement et en 1752, elles sont tangentes. Nous avons 
donc la une image concrete du declin relati! de la position hollandaise. Ou 
plus exactement, car Ie rattrapage des Hanseates etait trop recent en 1752 pour 
prejuger de sa persistance, Ie signe de la crise du milieu du siec1e. D'autant plus 
que l' Angleterre, malgre une politique du commerce (Ie solde de la Balance 
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avec la France lui est favorable) se retrouvait en 1749-53 dans une egalite de 
proportions avec la Hollande, par rapport it 1640-45. 

Nous avons suivi, jusqu'a present. Ie developpement des 6changes franco
neerlandais d'aprt!s une ligne monodique. II faut Ie replacer dans un ensemble 
concertant. Du fait meme que son commerce portait largement sur des pro
duits de redistribution, qu'il etait depourvu de ressources propres (en dehors 
du fromage, des pecheries, de quelques fabricats), la Hollande etait particu
lierement sensible aux concurrences. Les importations de ble en France vont 
fournir un exemple demonstratif. 

Au XVIIeme siecle, les Provinces-Unies passaient pour Ie grenier de l'Eu
rope, un grenierrempli d'ailleurs par la pologne et la Russie. Nous avons vu 
que les choses n'etaient pas si simples par rapport it Ia France. Neanmoins, 
on sait que dans les crises les plus graves, en particulier celie de 1660-62, il 
etait largement fait appel aux Hollandais '). Durant les annees 1749-1751, 
la France a connu de grosses difficultes de ravitaillement. En 1750, l'Italie 
et Ie Levant contribuerent aux importations pour un cinquieme environ 
(8 it 10.000 tonnes). Le reste vint d'Angleterre, de Hollande et du Septen
trion. En 1751, ces trois partenaires dominerent plus Iourdement encore Ie 
marche. Or, en 1750 et en 1751, la Hollande ne l'emportait pas sur ses con-
currents. 

Trois causes interviennent: 10 Une possible retention, sur place, pour les 
besoins nationaux, des bles etrangers 20 Ie dynamisme des exportations an
glaises 30 l'importance du commerce it droiture des Hanseates. La proposition 
de Guillaume IV faisait allusion au premier fait pour recuser les Convois et 
Licences comme indicateurs de Ia conjoncture: fort justement, elle disait que 
les disettes, en Hollande, obligeaient a augmenter les achats de ble pour la 
nourriture des habitants. Mais Ie fait majeur est, sans aucun doute, la recon
version, des la seconde moitie du XVlIeme siecle, des campagnes anglaises 
it la culture du ble. Au XVlIIeme siecle, elles etaient devenues "Ie grenier de 
I'Europe", it leur tour et d'une maniere beaucoup plus positive que les Pro
vinces-Unies au XVlIeme siecle 2). En 1750, l'Angleterre a expedie, vers la 
France, vers Marseille principalement, 40.000 tonnes de bIe, en majorite du 
froment, pour une valeur de 6.850.300 livres; en 1751, pres de 50.000 tonnes, 
surtout it Bordeaux, pour une valeur de 6.609.995 livres. Quatre fois et deux 
fois et demi les importations hollandaises! La participation des Hanseates 
(ne pas oublier que Gdansk appartenait au groupe) fut assez mince en 1750: 
3.000 it 3.500 tonneaux, mais tres affirmee en 1751: pres de 35.000 tonneaux, 
dont 6 a 7.000 de froment, 27 it 28.000 de seigle. Amsterdam n'etait donc plus 
la plaque tournante du commerce des bIes en Mer du Nord. 

') P. M. Bondois: La misere sous Louis XIV: fa disette de 1662. (Revue d'Histoire 
Economique et Sociale 1924). Par la suite, Ie gouvernement fram;ais chercha, syste
matiquement, a "lober" l'intermediaire hollandais en s'adressant soit aux pays 
mediterraneens (Levant, Barbarie) soit aux producteurs baltes (Brandebourg). 

2) Lord ErnIe: Histoire rurafe de I'Angleterre (paris 1952) page 165. J. Faber dans 
son interessant article: Het probleem van de dalende graanaanvoer uit de Oostzeelan
den in de zeventiende eeuw (A. A. G. Bijdragen nO 9, pages 3-28) n'a pas souligne 
I'importance de l'exportation anglaise, pourtant sensible aussi en Hollande. 
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La position subalterne des Provinces-Unies vis a vis de l'Angleterre se re
trouve sur presque tous les produits qui impliquaient concurrence. L' Angle
terre, l'Irlande plus exactement, dorninait Ie march6 du beurre (5 a 700 ton
nes) et du bceuf sale (400 tonnes en 1750). Les Hollandais etaient pratique
ment exc1us, deboutes des positions qu'ils n'avaient peut-etre occupees que 
provisoirement 1). Voici maintenant Ie tableau des principales importations 
anglaises en France: 

Articles 

Etain 
Plomb 
Tabac 

Valeur 
1749 

207 
877 

2.745 

Valeur 
1750 

300 
832 

2.056 

Quantite 
1750 

2.000 t. 
+ 4.100 t. 

Valeur 
1751 

215 
748 

2.209 

Quantite 
1751 

1. 700 t. 

Les Provinces-Unies importaient done en France sept fois moins d'etain, 
quatre fois moins de plomb et, peut-etre, dix fois moins de tabac. En depit 
de petits arrivages des lndes Orientales (etain) ou des Antilles (tabac), elles 
s'approvisionnaient chez leur rivale (cf. les statistiques d'Amsterdam et de 
Rotterdam en 1753). A la difference de ce qui se passa pour Ie ble, les positions, 
pour les derniers produits ne semblent pas avoir ete differentes au XVIleme 
siecle. 

Entre la Hollande et les autres nations, la concurrence etait plus serree. 
Les producteurs baltes et scandinaves s'emancipaient modestement. Les 
villes hanseatiques, jouant un r6le analogue a celui d'Amsterdam, lui dis
putaient l'hinterland. 

IMPORTATIONS DU NORD EN FRANCE 

Articles Valeur Quantite Valeur Quantite 
Provenance 

1750 1750 1751 1751 

Chanvre 101 250 t. 124 Hanseates 
339 800 t. 636 1.000 t. Russie 

Lin 18 18 t. Russie 
Fils de lin 383 249 Pays-Bas 

autrichiens 
252 212 Liege-Lorraine-

Allemagne 
Fer 235 187 Liege-Lorraine-

Allemagne 

1) Nombreuses permissions accordees aux marchands nantais, durant les guerres 
de la fin du regne de Louis XIV, pour alIer chercher, en Irlande, Ie bamf sale, indis
pensable aux Antilles. 



Articles 

Fer 

Fil de fer 
Cuivre 

Brai 

Goudron 

Mats et matures 

Planches 

Bois divers 
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Valeur Quantite Valeur Quantite 
1750 1750 1751 1751 

752 1.600 t. 389 
141 450t. 144 500 t. 

497 142 t. 
546 180 t . 805 275 t. 

571 993 400 t. 
167 100 t. 151 50 t. 

46 
127 189 
149 630 t. 49 
46 

186 157 
1.422 287 

77 34 
86 17 
15 97 

255 92 
287 409 
310 85 

96 
507 266 

75 28 

199 

Provenance 

Hanseates 
Suede 
id. 
Liege-Lorraine-

Allemagne 
Hanseates 
Suede 
Hanseates 
Suede 
Hanseates 
Danemark 
Suede 
Hanseates 
Danemark 
Suede 
Russie 
Hanseates 
Danemark 
Suede 
Russie 
Hanseates 
Suede 

Les Provinces-Unies dominaient encore Ie marche du lin et surtout des 
fils de lin. Consequence de la sujetion economique de la Flandre? De la 
guerre de Succession d'Autriche? Ou commodite de transports? Les Hollan
dais fournissaient les manufactures de Rouen dont Ie port etait relie par une 
Beurtvaart avec Amsterdam et Rotterdam. Les ventes directes de la Flandre, 
de la Lorraine et de l' Allemagne, reunies, egalaient celles de la Hollande 
mais aboutissaient a St Quentin, Chalons et Troyes. 

L'apparition de la Russie au rang d'exportateur direct mena<;ait Ie marche 
du chanvre. Le controle de la zone de production etait plus difficile aux Hol
landais que celui de la zone liniere. Mais la constitution de stocks de manreu
vre pouvait pallier une carence episodique de la Russie. F1lt-ce Ie cas en 1749? 

Les Hollandais gardaient I'avantage dans Ie commerce des planches. En 
1751, Ie Danemark, dont la Norvege dependait politiquement, l'emporta 
neanmoins. La situation devait rassembler a celle du marche du chanvre. Les 
Hanseates realiserent de tres beaux chiffres d'affaires avec les mats et matures. 
Question de quantite et de qualite. Ils vendirent leurs mats, a Marseille, a 
des prix colossaux: 2.000 livres piece en 1750, 1.000 livres en 1751, alors que 
les mats suedois, russes et danois valaient respectivement de 150 a 300 livres, 
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100 livres, de lOa 65livres. Breme et Hambourg avaient la facult6 de s'appro
visionner, par la Weser et I'Elbe, en pins d'Autriche et de Boheme, les plus 
reputes a l' Arsenal de Toulon. Les Hanseates et les Suedois, enfin, depas
saient nettement les Hollandais pour Ie brai, les douelles, bourdilles et autres 
bois divers. 

Positions plus nivelees dans Ie commerce des metaux. La demande totale 
franc;aise peut paraitre faible, mais il faut se souvenir du fer espagnol, (2 a 
3.000 t. de 1749 a 1751) dont les arrivages, traditionnels dans une zone allant 
de Bayonne a Nantes, limitaient les debouches des nations nordiques. Le 
role de la Suede, pays producteur, est modeste. Hanseates et Hollandais se 
partageaient Ia foumiture du fer et du cuivre. La finition des produits: planches 
de cuivre a Hambourg, toles de fer en Hollande renfon;ait Ie role des entre
pots. Cependant, Ies Provinces-Unies ne produisaient pas tous Ies clous, Ie 
til de fer exportes: les statistiques de 1753 mettent pleinement en lumiere Ie 
rOle de 1'A1lemagne rhenane et celui du pays liegeois. 

Ainsi les Provinces-Unies, qui demeuraient sans doute de gros acheteurs 
des produits du Nord pour leur propre compte, n'exerc;aient plus Ie role 
d'entrepot monopolisateur que leur reprochait Colbert au XVIIeme siecle. 
Les Hollandais avaient les coudees moins franches sur Ie marche franr;ais 
et la geographie, Ie dynamisme des concurrents, Ie protectionnisme, tout 
portait a croire que leur champ d'activite se resserrerait avec Ie temps. Les 
Danois n'avaient-ils pas concentre entre leurs mains Ie commerce fructueux 
de la rogue (482.606 livres en 1751)? 

D'autres influences concouraient a contenir I'expansion hollandaise. Des 
Ie xvnerne siecle existait un partage du marche franc;ais pour Ie frornage. La 
Hollande ravitaillait l'ouest, Ia Suisse l'est. Les positions resterent stables de 
1669 a 1750. La concurrence portait surtout sur les contrats de la Marine 
Royale. II y avait aussi des concurrences franr;aises: l'Auvergne, pour Ie 
fromage precisement, mais sans envergure; Ia Compagnie des lndes surtout. 
Dans ce demier cas, si 1'0n ne peut negliger une certaine pression dans Ie 
commerce des epices (bien que les Franc;ais n'aient guere developpe leurs 
achats de poivre), c'est Ie commerce des etoffes qui porte les traces les plus 
evidentes de la concurrence. Le chasse-croise des guinees et des gingans 
sortis de Bretagne pour Hollande, des nicaneas et des tapsels venus d'Amster
dam a Nantes suggere, d'aiIleurs, l'idee d'une certaine complementarite, a 
laquelle ne devaient pas etre insensibles les Heeren xvn lorsqu'ils redigeaient 
leurs desiderata (Eysschen) . En 1750, la garance jouissait encore d'une sorte 
de monopole. Cependant Ie Languedoc, Avignon et Ie Comtat Venaissin 
s'appretaient a en entreprendre Ia culture. Les papiers conserves a Saint
Brieuc contiennent une etude tres serieuse des methodes zelandaises, en vue 
de leur adoption en France. 
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C. Les exportations fran~aises vers fa Hollande 

Articles 
Valeur Quantite Valeur Quantite 
1750 1750 1751 1751 

Subsistances 

Amandes 81 108 
Chiitaignes 29 13 
Prunes 156 850t. 84 325 t. 
Raisins 46 133 
Miel 91 94 350 t. 
Huiles 83 114 125 t. 
Eaux-de-vie 647 + 1.300 tx. 748 2.000 tx. 
Vins 4.055 19.000 tx 4.948 20.000tx. 
Sel 66 5.000 muids 78 5.000 muids 

Denrees coloniales 

Cacao 23 67 38 t. 
Cafe 1.551 750t. 1.500 750 t. 
The 1.268 211 t. 981 165 t. 
Sucre 8.157 15.000 t. 6.915 13.000 t. 

Matieres premieres et Ingredients industriels 

Laines 604 150 t . 1.350 340 t. 
Soie appretee 290 7 t . 557 18 t. 
Noix de Galles 50 
Indigo 1.448 170 t. 560 55 t. 

Objets manufactures 

Chapeaux 232 84 
Toiles 1.340 2.014 
Guinees 191 4.800 pieces 23 1.600 pieces 
Salempouris 154 
Siamoises de Rouen 110 105 
Etoffen de soie 146 143 
Dorure fine 189 97 
Mercerie 290 200 
Mouchoirs du Bengale 205 
Eventails 173 
Rubans 88 31 
Corail travaille 91 24 
Papier 110 30.000 rames 156 70.000 rames 
Savon 330 415 t. 172 300t. 
Verre 130 186 4.915 paniers 
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Articles 

Camphre 
Liege 

Total general 
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Valeur Quantite Valeur Quantite 
1750 1750 1751 1751 

Divers 

I 1~~ I 26 t. 

124.5201 1
24.100 1 

Comme la precedente, la courbe des exportations passa par un minimum 
en 1716. Cependant, les niveaux de 1640-45 et de 1750 atteignent des hauteurs 
equivalentes; un leger progres, meme, marque Ie XVIIIeme siecle. 

Les modifications les plus apparentes concement les bles qui ont disparu du 
tableau - ce qui n'a pas besoin de commentaire - et les denrees coloniales: 
sucre, cafe, the, indigo dont Ie pourcentage, en valeur, avoisine les 50%. 
L'importance de ce nouveau groupe a eclipse celie des vins et eaux-de-vie qui 
de 40% sont tomMs a 20% environ du montant total. Les pourcentages, 
toutefois, sont trompeurs et nous recourrons aux quantites pour mesurer Ie 
mouvement reel. 

Le declin des achats de sel par les Holiandais est frappant. Neanmoins, Ie 
chiffre de 1640-45 etait l'un des moins satisfaisants du denombrement de Jean 
Eon. Rappelons que Ie Memoire de Boreel parlait de 1 million t pour cet 
article - et pour deux nations - au lieu de 2 Millions t. Les estimations de 
quantites au XVlleme siecle, pechent aussi par imprecision. On parle de 200, 
300 vaisseaux hollandais venant charger du sel en Baie, voire de 600. Nous 
avons un chiffre plus sOc dans l'ouvrage de M. Delafosse et Cl. Laveau 1). 
En 1718, les Hollandais avaient enleve 39.726 muids de sel de Brouage. Or, 
un document annexe du memoire de l'intendant Begon en 1694 mentionnait 
deja l'abandon d'un tiers des marais salants. n serait tentant de lier l'abandon 
des salines fran~ises et l'affaiblissement des pecheries hollandaises. Mais nous 
sommes, en realite, en presence d'un glissement caracteristique; Ie sel es
pagnol et Ie sel portugais, comme Ie prouvent les statistiques d'Amsterdam 
et de Rotterdam en 1753 avaient remplace les produits de Brouage et de 
Bourgneuf. Ce glissement remontait a la deuxieme moitie du XVlleme siecle 2). 
La Balance du Commerce temoigne done ici au sujet d'une activite fran~ise 
et non d'une activite hollandaise. Les chiffres d'exportation du sel en direction 
du Nord montrent, en outre, que la France ne retrouva pas dans cette direc
tion ce qu'elle avait perdu aux Provinces-Unies: 

1) Op. cit. pages 90 et suivantes. 
2) Bibl. Mun. Poitiers Manuscrit n° 289 (21). 



Valeur 
1750 

67 

6 
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Quantile 
1750 

5.000muids 

800muids 

Valeur 
1751 

70 
16 
8 

Quantile 
1751 

6.000muids 
1.200 muids 

600 

203 

Destination 

Hanseates 
Danemark 
Suede 
Russie. 

En 1718, 50.048 muids de sel avaient ete charges pour l'etranger dans la 
region de Brouage. 

Moins spectaculaire, Ie declin des exportations de fruits est pourtant 
sensible. TIs apparaissaient a deux reprises dans Ie denombrement de Jean 
Eon, metes a divers produits: huiles, pastel, safran. Leur valeur reunie, fruits 
de Provence et fruits de Guyenne atteignait en 1640-45 plus d'un million de 
livres. En 1750-51, on ne compte plus qu'un demi-million. Ce declin peut 
etre illustre par les tonnages de prunes. En 1667-68, Amsterdam en avait r~ 
2.000 tonnes! L'usage accru du sucre explique partiellement cette desaffection 
dont les provinces francaises de 1'ouest et du midi souffraient plus, faut-ille 
souligner, que la Hollande 1). 

Malgre les apparences, une semblable conclusion ne peut etre d6duite au 
sujet des vins et des eaux-de-vie. Les chiffres de 1750 et de 1751 sont, certes, en 
retrait sur ceux de 1640-45. La conversion des prix ferait meme apparaitre 
une diminution de moitie. Logiquement, les exportations de 1640-45 auraient 
dO porter sur 50.000 tonneaux de vin. Ce chiffre, qui est probable, se retrouve 
d'ailleurs dans une declaration de Van Beuningen, fondee vraisemblablement 
sur Ie trafic du port d'Amsterdam en 1667-68: 23.360 .Mais, nous 1'avons vu, 
en 1753, Amsterdam et Rotterdam r~urent plus de 40.000 tonneaux a elles 
deux et les Provinces-Unies, au total, au moins 50.000 tonneaux. Ce qui aurait 
pu passer pour un mouvement it long terme n'est donc que Ie reflet des cir
constances, d'une mediocrite occasionnelle des vendanges. Toutefois, la 
consommation de 1'eau-de-vie avait certainement baisse. Les Deputes d'Am
sterdam estimaientles achats hollandais, en 1658, it 25.000 pieces; Amsterdam, 
en 1668, avait r~u 35.851 poin~ons, it raison de 3 poin~ons pour 1 tonneau. 
Les chiffres de 1753 ne montrent aucune remontee de cet article. 

En 1750-51, parmi les articles du denombrement de Jean Eon, nous re
trouvons encore les toiles et la mercerie-quincaillerie. Sur Ie premier de ces 
articles, compte-tenu des variations d'un exercice sur 1'autre, les ecarts sem
blent infimes, surtout si 1'on y admet parmi les etoffes les siamoises de Rouen 
et quelques productions regionales du meme genre. Le grand, changement se 
situait a 1'interieur du groupe Toiles, car c'etait it present les toiles de St 
Quentin qui representaient la majorite des exportations (9/10) et non plus 
les toiles de Bretagne et de Normandie'). Stabilite aussi du second groupe, 

1) Le commerce des prunes etait presque une exc1usivite francaise. Elles venaient 
de Provence (Brignoles), de Guyenne et du Poitou (Loudun). 

") Le Memoire de 1648 Ie faisait neanmoins supposer. 
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assez heteroclite. Vne enigme subsiste pourtant, car l'Etat presente par Ies 
Merciers en 1648 evaluait beaucoup plus cher Ia mercerie: 1 Million 1/2 de 
chapeaux de castor, 2 Millions de panaches et baudriers, etc ... Tout cela 
etait-il destine aI' Angleterre? La Hollande avait-elle retrancM de son super-

Fig. 3 

STRUCTURE DES IMPORTATIONS HOLLANDAISES EN FRANCE 
EN 1789 

POURCENTAGES DES VALEURS 

I. Epices 1.180.000 
II. The, sucre, cacao, tabac 2.129.000 

ill. Drogues, peintures, teintures 1.904.000 
IV. Laines, coton, etc. 803.000 
V. Objets manufactures (tissus et mercerie) 2.793.000 

VI. Metaux 2.485.000 
VII. Lins, chauvres, produits du Nord 1.331.000 

VITI. Pecheries, huiles et colles 1.050.000 
IX. Produits laitiers 2.760.000 
x. Bles 14.052.000 

XI. Legumes et eaux de vie 3.490.000 
XII. Autres produits 2.872.000 

3,2% 
5,7% 
5,1% 
2 % 
7,4% 
6,7% 
3,6% 
2,5% 
7,5% 

38,2% 
9,5% 
8,5% 

33.907.000 livres 100 % 
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flu? Des manufactures nouvelles avaient-elle reduit la dependance exterieure? 
Ou bien la guerre avait-elle cree des besoins temporaires pour l'equipement 
des soldats? Nous penchons pour une derniere hypothese. La HoIlande avait 
beneiicie, au cours de la guerre de Trente Ans, d'une difHuence des trafics. 
Les exportations directes vers l' Allemagne etaient interrompues. Lyon traver
sait un marasme. Dans des circonstances analogues, durant la guerre de 
Succession d'Espagne, Samuel Bernard et Ie depute du Commerce Palerme 
proposerent d'ecouler les soieries Iyonnaises en Allemagne par Hambourg 1). 

Avec Ie sucre, nous touchons it un essor absolu dans Ie trafic des Provinces
Unies. En 1667-68, Ie port d'Amsterdam avait reryu 3.600 tonnes de sucres 
divers. Au total, les Provinces-Unies avaient pu importer 7.200 tonnes, plus 
un faible contingent en provenance des Indes Orientales (20 a 30 tonnes). 
En 1750-51, les exportations franryaises representaient pres du triple. Le cafe, 
d'introduction plus tardive, avait connu un essor encore plus remarquable. 
Le cafe des Antilles (il y a peu de cafe de Moka dans les exportations) con
currenryait celui de la V.O.I.C. Pour Ie the, on peut se demander s'il ne s'agit 
pas d'une speculation car la Compagnie hollandaise en introduisait eIle
meme quatre fois plus environ. Peut-etre manquait-on d'une variete particu
Here dans les magasins d' Amsterdam? 

L'analyse des exportations franryaises en Hollande aboutit a des conclusions 
tres satisfaisantes. EIle confirme la valeur du denombrement de Jean Eon sur 
bien des points. Elle montre l'inanite des condamnations du commerce hol
landais au milieu du XVIIIeme siecle. Les denrees coloniales compensaient 
et au-dela les reculs sur les bles, Ie sel, les fruits. Les Provinces-Unies avaient 
participe, jusque la, a I'essor general de 1'economie franryaise et de l'economie 
atlantique. D'oilia question repetee: pourquoi a-t-on parle de declin vers 
1750? La solution se trouve dans Ia comparaison avec Ie Nord. 

D. Les exportations jranraises vers Ie Nord 

L'Angleterre n'intervient pas dans Ie tableau. En effet, on ne decele pas 
de concurrence a 1'achat entre marchands anglais et marchands hollandais. 
L' Angleterre se ravitaillait en sucre et en cafe dans ses propres colonies et par 
ses propres bateaux 2). Elle n'avait pas besoin de la France. Le vin n'etait pas, 
non plus, I'enjeu d'encheres. Les achats anglais: pres de 7.000 tonneaux en 
1750, plus de 3.000 en 1751 consistaient en crQs de prix, alors que les HoIlandais 
et les autres Nordiques se contentaient de vins courants. Les Anglais payaient 
des vins de Ville a Bordeaux de 1.200 a 1.500 livres Ie tonneau; les Hollan
dais de 250 a 300 livres. Le the, 1'indigo et les toiles, malgre des chiffres assez 
eleves ne constituent pas des exceptions au principe pose ci-dessus. L' Angle
terre se developpait alors comme une entite economique farouchement auto
nome. Elle limitait ses achats a 1'etranger au strict necessaire. Elle ne semble 

1) Aff. Etr. Paris. Mem. et Doc. France Supplement 1991. 
2) L' Angleterre reservait la production de ses colonies a la consommation in

terieure, exceptionnellement forte pour l'epoque. Vers 1750, d'apres les donnees 
du commerce, un Anglais mangeait annuellement cinq kilos de sucre, en moyenne, 
par an; un Fran<;ais, une livre, malgre la production plus forte de ses colonies. 
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pas avoir cherche ajouer Ie role d'entrepot des marchandises fran9<lises vers 
Ie Nord. Eile ne tolerait pas les intermediaires 1). Le cas de l'Angleterre doit 
done etre disjoint de l'etude des concurrents des Provinces-Unies. 

La courbe des exportations franl;aises vers Ie Nord ne fut , jusqu'en 1726, 
qu'un doublet de la courbe hollandaise. Mais l'ascension, lente de 1726 a 
1736, rapide ensuite, aboutit a une premiere egalite vers 1742. Les progres 
furent ruines, paradoxalement, par la guerre de Succession d' Autriche, mal
gre la neutralite du Nord et la belligerance des Provinces-Unies2) . Le traite 
d'Aix-Ia-Chapeile fut Ie signal d'une reprise exceptionnelle. Les exportations 
franl;aises vers Ie Nord depasserent les exportations vers la Hollande et Ie 
phenomene devait durer jusqu'au debut de la guerre suivante. Les Etats de 
1750-51 coincident done avec un moment particu1ierement de la conjoncture. 
Et ils vont fournir une expression quantitative du d6clin relatif. 

EXPORTATIONS FRANCAlSES VERS LE NORD 

Articles 
Valeur Quantite Valeur Quantite 

Destination 
1750 1750 1751 1751 

Eaux-de-vie 437 env. 1.200 tx 497 env. 1.000 tx Hanseates 
219 

" 650 " 169 360 " Danemark 
33 " 150 " Suede 

1 50 " Russie 
134 

" 300 " 113 200 " P.B. autrichiens 
129 

" 160 " 158 200 " Liege-Lorraine-
Allemagne 

Vins 4.677 
" 15.000 " 3.072 

" 12.000 " Hanseates 
841 2.500 " 833 2.400 " Danemmark 
377 1. 700 " 420 1.400 " Suede 
131 600 " 143 400 " Russie 
681 2.200 " 956 3.300 " P.B. autrichiens 
385 ? 455 ? Liege-Lorraine 

Allemagne 
Cafe 4.596 

" 
2.400 t. 8.475 4.300 t. Hanseates 

156 
" 

92 t . 204 
" 

119 t. Danemark 
26 Suede 

16 8 t. Russie 
26 187 

" 
lOOt. P.B. autrichiens 

14 3 Liege-Lorraine-
Allemagne 

The 10 1 t. i Danemark 
295 49 t. P.B. autrichiens 

Sucre 8.888 
" 

14.000 t. 12.310 
" 

20.000 t. Hanseates 
36 

" 
645 t . 160 180 t. Danemark 

1) Elle souffrait cependant de la contrebande sur Ie the, les eaux-de-vie, etc. 
I) Belligerance limitee a la derniere annee, il est vrai. 
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Articles 
Valeur Quantite Valeur Quantite 

Destination 
1750 1750 1751 1751 

176 1.250 t. 413 293 t. Suede 
382 700 t. 293 

" 
590 t . P.B. autrichiens 

Indigo 1.751 
" 

213 t. 3.261 342 t. Hanseates 
505 

" 
47 t. Danemark 

94 
" 

11 t. Suede 
47 6 t . 40 4 t. t Russie 
60 7 t. t 29 P.B. autrichiens 

Etoffes de soie 21 Hanseates 

Toiles 

550 445 P.B. autrichiens 
7.482 11.059 Liege-Lorraine-

Allemagne 
30 49 Hanseates 

1.467 1.545 P.B. autrichiens 
1.249 1.346 Liege-Lorraine-

Allemagne 

Nous avons it. suivre un double aspect de la concurrence nordique sur Ie 
commerce hollandais. Premierement, une espece de challenge it. l' exportation; 
deuxiemement, et c'est beaucoup plus difficile it. saisir, un resserrement des 
positions hollandaises sur Ie marche de redistribution. 

Voici pour commencer Ia situation du trafic des vins et des eaux-de-vie. 
En 1750. les achats reunis des Hanseates, des Danois, des Suedois et des 
Russes depassaient ceux des Hollandais ; en 1751, ils leur etaient inferieurs 
et, sans doute aussi, en 1753. Mais Ie fait essentiel, c'etait Ie large flux des 
6changes directs de la France et des differents pays du Nord. Au XVIIeme 
siecle, on considerait que les Hollandais ne consommaient pas la totalite des 
vins et eaux-de-vie achetes. Mais I'estirnation des quantites destinees it. la 
reexportation varie beaucoup et I'exageration a ete frequente. L'ambassa
deur fran911is Pomponne donnait, en 1669, un avis modere: un huitieme des 
vins passait it. l'etranger, it. Hambourg, en Suede et en Baltique. Grosso modo, 
la statistique d'Amsterdam en 1667-68 indiquait une proportion identique. 
Divers memoires sur Ie commerce des produits fran.;ais en Baltique vers les 
memes dates, denombrent environ 4.000 tonneaux de vin et 150 tonneaux 
d'eaux-de-vie debarquant, chaque annre, dans les ports de cette mer. n nous 
manque, certes, des chlffres pour la Russie (Arkhangelsk), la Norvege et Ie 
Kleine-Oost. Toutefois, la conclusion globale demeure: Ie march6 du Nord, 
pour la Hollande, n'absorbait pas, au XVIIeme siecle, un gros pourcentage 
des vins et alcools introduits. Leur usage ne devait pas etre repandu, puisque 
les refugies huguenots fran.;ais venus en Allemagne apres la Revocation de 
I'Edit de Nantes consacrerent maints paragraphes de leurs lettres aux boissons 
locales, nouvelles pour eux, et en particulier a la biere, la plus usuelle. En 
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possession de ces donnees, nous pouvons avancer avec securite que la Suede, 
Ie Danemark pourvoyaient largement a leurs besoins en 1750 et 1751. Des 
possibiliMs d'exportation, pour les Hollandais, restaient ouvertes en Russie, 
en Pologne, mais les villes hanseatiques etaient aussi bien ou mieux places 
qu'eux pour les transactions. Hambourg et Breme ravitaillaient Ie Kleine-Oost 
et l'arriere-pays allemand. Finaiement, les Pays-Bas autrichiens demeuraient 
Ie debouche Ie plus favorable pour les Hollandais. Les cargaisons importees 
directement paraissent, en effet, insuffisantes a etancher une soif dont J. 
Craeybecx a fixe, pour Ie XV!eme siecle, I'etendue 1). La consommation 
interieure individuelle, aux Provinces-Unies dOt augmenter parallelement, 
d'autant, que la population, d'apres les dernieres etudes, avait baisse. Signe 
d'une elevation du niveau de vie? J. de Bosch-Kemper, sagace, a jadis ecrit 
que la meilleure peri ode pour l'homme du commun, en Hollande, avait ete la 
premiere moitie du XVlIIeme siecie. .. 2). 

Competition serree aussi sur les denrees coloniales. Les nations du Nord 
achetaient en France, trois ou six fois plus de cafe que les Hollandais, da
vantage d'indigo (huit fois en 1751), autant ou plus de sucre. (Pour chacun 
de ces articles, les Hanseates ecrasaient leurs partenaires du Septentrion). 
N'oublions pas cependant que les Hollandais avaient leurs propres colonies: 
les Indes Orientales fournissaient 2 a 3.000 tonnes de cafe, annuellement 3), 
Surinam des quantites importantes de sucre. La preponderance des Nordi
ques est une preponderance sur Ie marche fran~ais. On peut presumer que la 
parite des approvisionnements etait retablie en realite globalement. 

La consommation du the et du cafe etait relativement recente en 1750. 
Courante en Allemagne de l'Ouest, elle n'avait pas encore gagne totalement 
les provinces de l'est et la Pologne. Au-dela s'ouvrait l'immense marche de 
la Russie, partiellement approvisionne en par the les routes continentales 
de la chine. On peut considerer que les Hollandais et les Nordiques, les Han
seates surtout, etaient partis a egalite pour la prospection et la fourniture de 
l'hinterland allemand et balte. Avantage certain, en 1750, ala Hollande pour 
Ie the. Mais Ie Danemark et la Suede developpaient leurs efforts de negocia
tions directes it Canton et il est possible que les Anglais aient dit leur mot. La 
Balance fran~aise du Commerce ne permet pas d'apprecier les resultats de la 
confrontation it propos de cet article. II n'en est pas de meme pour les autres. 
Les chiffres absolus conduisent it envisager une large autonomie de la Suede 

1) J. Craeybecx: Les vins de France aux anciens Pays-Bas (paris S.E.V.P.E.N. 
1958). 

2) J. de Bosch Kemper: Geschiedkundig onderzoek naar de armoede in ons vader
land, hare oorzaken en de middelen, die tot hare vermindering kunnen worden aange
wend. Haarlem 185l. Pages 120 et ss. Cf. pour Ie commerce fran~ais en Baltique: 
P. Boissonnade et P. Charliat: Colbert et la Compagnie de commerce du Nord (Paris, 
1930). Y avait-il reexpOOition clandestine du yin en Angleterre? 

8) Chiffres des Indes Orientales, d'apres K. Glamann: Dutch Asiatic Trade 1620-
1740 (Copenhague-La Haye 1958). J. G. van Dillen, art; cit. rapporte les arrivages 
suivants des Indes Occidentales en 1759: 1.740 tonnes de cafe, 3.830 t. de sucre, 
299 t. de cacao, 55 t. de coton. La guerre de Sept Ans avait favorise les colonies hol
landaises d'Amerique. 
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et du Danemark tandis que la Russie continuait a dependre des intermediaires. 
Hollandais et Hanseates se partageaient Ie reste du marche, avec une possible 
interference des Anglais. Partage geographiquement predetermine vraisem
blablement. Breme, Hambourg et Gdansk etaient les ports de I' Allemagne 
centrale et orientale et de la Pologne. L'essor de la Siiesie, de la Saxe justifie les 
tonnages d'indigo. Les Pays du Rhin, I' Allemagne du Sud, I' Autriche et la 
Suisse etaient I'arriere-pays d'Amsterdam, les pays de la Meuse celui de Rot
terdam tandis que la Zelande fournissait les provinces maritimes des Pays
Bas autrichiens. Toutefois Ie partage, logique, n'etait pas forcement admis 
dans les milieux marchands hollandais ni inscrit dans les faits. Dans les zones 
marginales, sur les marches en voie de developpement, on se heurtait les uns 
aux autres. L'avantage assez net pris par les Hanseates en 1751 pour Ie sucre 
suffisait a provoquer un malaise aux Provinces-Unies. Aentrainer la recherche 
des causes d'un declin relatif mais que I'on jugeait absolu. A parler douanes 
et surcharge de droits. Ce que confirmaient, de leur cote, les Syndics de la 
Chambre de Commerce de Normandie, consultes par Ie gouvernement 
franc;ais, sur les clauses a envisager d'un nouveau traite de commerce avec 
la Hollande. Le cent de sucre payait 9 sols a l'entree d'Amsterdam (droit de 
tarif), plus 1% de la valeur (droit d'appreciation), soit en tout 5-!-%. Les auto
rites de Hambourg se contentaient de 1%. Et les Syndics de conclure: "Si ces 
droits subsistaient en leur en tier, les Raffineries d'Hambourg auroient un 
avantage de 4-!-% sur celles d'Hollande. C'est plus qu'il n'en faut pour mettre 
cet important objet aux mains seules des Hambourgeois" 1). 

A titre indicatif, nous avons joint au tableau precedent, les etoffes de soie 
et les toiles. Aucun de ces deux articles n'avait vraiment d'importance dans Ie 
Nord. Les principaux acheteurs etaient les Pays-Bas autrichiens (par les 
bureaux de terre) et Ie groupe Liege-Lorraine-Allemagne. II s'agit de produits 
manufactures en provenance de la Picardie (toiles de St Quentin), de Paris, de 
la Champagne et, surtout, de Lyon. I1s empruntaient done la route geogra
phi que normale. Ce qui est interessant - dans la mesure ou l'Etat de 1648 
nous chiffonne - c'est de montrer un veritable retournement du sens des 
echanges. Alors que dans la premiere moitie du XVIleme siecle, la France 
vivait, respirait presque exclusivement par sa fac;ade atlantique, au XVlIIeme 
siec1e l'economie industrielle s'etait "continentalisee". Les Hollandais ne 
pouvaient jouer aucun role entre Lyon et l' Allemagne. 

1) w. Vogel: Beitriige zur Statistik der deutschen Seeschiffahrt im 17 und 18 
Jahrhundert 11. Dantzig (Hansische Geschichtblatter 1932 pages 78-151) a dresse 
Ie tableau des arrivages des denrees coloniales a Gdansk (tableau 5). Ceci est interes
sant, parce que 1'0n y decouvre la faiblesse du marche balte dont Gdansk etait l'un 
des principaux ports, sinon Ie principal: 1.088 t. de sucre, 771 t. de sirop, 544 t. de 
tabac, 140 t. de cafe, 26 t. t de the en 1752 ... Et 1'0n y soupc;onne la concurrence tres 
vive des marchands. Sur 1.859 t. de sucres et sirops, 702 t. vinrent directement de 
France, 599 t. de Hollande (surtout du sucre), 341 t. de Li.ibeck ... Le cafe arrivait 
surtout de France et de Li.ibeck, Ie the du Danemark. Les Hollandais ne l'emportaient 
que pour Ie tabac. (Nous prenons 1 tonne = 60 pierres grosses de 34 livres. La 
moyenne de W. Vogel, 1 pierre = 22livres, reduirait encore ces chiffres. Le volume 
total des denrees coloniales a l'entree du port de Gdansk est fortement exagere 
par W. Vogel). 

ECON.-H1sT. JAARBOEK xxx 14 
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Nous en sommes arrives aux conclusions. Les Etats de la Balance du 
Commerce de 1750 et 1751 sont Ie terme provisoire d'une longue evolution 
des echanges entre France et les Provinces-Unies. Cette evolution est carac
terisee par un renversement de la position respective des deux nations. Au 
XVIleme siecle, la France etait, pour la Hollande, un marche de vente ex
ceptionnel. Au XVIIIeme siecle, elle restait un marche important. Cependant, 
la disparition quasi complete des produits manufactures textiles aux importa-

Fig. 4 

STRUCTURE DES EXPORTATIONS HOLLANDAISES 
HORS DE FRANCE 

D'APRES JEAN EON (1635-1645) 

POURCENTAGES DES VALEURS 

I. Vins et eaux de vie 
ll. Bles 

ill. Sel 
IV. Toiles 
V. Fruits et huiles de Provence 

VI. Draperies, papiers, verres 
VIT. Fruits de Guyenne, mieI, pastel, etc. 

6.192.632 
3.450.450 
2.488.750 
1.583.432 

715.177 
915.525 
355.500 

39,5 % 
21,9 % 
15,8 % 
10,1 % 
4,55% 
5,8 % 
2,3 % 

15.701.466livres 100 % 
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tions representait une perte seche enorme. II y a bien la un declin absolu, lar
gement consomme, d'ailleurs, avant 1716. De plus, la Hollande n'intervenait 
plus comme intermediaire entre la France et I' Amerique. Prenons garde a ce 
premier resserrement de l'activite hollandaise. Au XVIIeme siecle, elle avait 
ete progressivement rejetee de l' Atlantique: abandon du Bresil, de la Nieuw
Nederland, des colonies anglaises, des Antilles fran~aises enfin. II ne lui 
restait plus que les points d'attache de Surinam et de Cura~ao. Ce sont des 
circonstances qui ont joue necessairement sur la structure du negoce, par
dela meme leurs effets conjoncturels. Nous avons constate en dernier lieu, 
au XVIIIeme siecle, que la Hollande avait perdu Ie monopole des denrees 
nordiques et la prirnaute du commerce des grains. II est donc bien certain que 
Ie champ d'action de ses marchands etait plus etroit. L'importance de la 
France, comme marche d'approvisionnement de la Hollande, s'etait, au 
contraire, developpee. Mais pas au rythme des progres du commerce colo
nial. Sans doute, les interets concurrentiels de la V.O.I.e. et des planteurs de 
Surinam avaient-ils provoque un freinage. Ce decalage avait fourni l'oppor
tunite requise pour que les Hanseates et autres Nordiques se taillent une place 
de choix dans les exportations fran~aises. Pour qu'ils s'emancipent du relais 
hollandais. En consequence, l'emprise d'Amsterdam sur la Baltique et sur 
l' Allemagne s'etait desserree. 

Dans cette analyse - et, ici, nous rejoignons Joh. de Vries -la notion de 
declin manque de pertinence. Nous n'avons pas affaire a un processus 
continu, mettant en cause l'esprit d'entreprise des negociants. II vaudrait 
mieux parler d'une nouvelle distribution des trafics, d'une nouvelle donne. 
De deux nouvelles donnes, plus precisement, la premiere s'etant effectuee au 
XVIIeme siecle (rejet de 1'Atlantique, ostracisme a 1'egrad de 1'industrie 
hollandaise), la seconde, en cours au milieu du xvnleme siecle (essor du 
Nord). De plus, il faudrait introduire, pour caracteriser revolution, la notion 
de rythme de l'activite commerciale. Un rythme a deux temps: une periode 
de difficultes et de declin de 1650 a 1716, une periode d'essor vif puis ralenti 
de 1716 a 1750. Dans cette perspective, nuancee encore par les impulsions a 
court terme des disettes fran~ises et les mouvements plus longs determines 
par les guerres, la situation au milieu du XVIIIeme siecle merite mieux Ie 
terme de moment critique que celui de decadence. Un moment critique que ron 
peut expliquer par comparaison avec les concurrents. Un moment critique 
qui s'etalerait, d'apres les graphiques conjoints, de 1748 a 1753. 

m. L'EvOLUTION DANS LA SECONDE MOrrrE DU xvmeme smCLE 

n s'agit, maintenant, de reconnaitre si Ie malaise, perceptible au milieu du 
XVIIIeme siecle, s'est renouveIe et propage dans la seconde moitie. Nous 
savons deja, d'apres les valeurs corrigees des resultats globaux qu'une sorte 
de declin absolu s'est manifeste dans Ie commerce franco-neerlandais de 1750 
a 1789. Mais sur quels articles a-t-il porte? Dans quelle mesure la Hollande, 
et non la France, en est-elle responsable? Comment s'est accompli Ie pheno
mene? Telles sont les questions que nous poserons a la Balance du Commerce. 
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Suivons, tout d'abord, l'evolution sur les graphiques. Nous constatons 
une restauration de la position hollandaise aux importations apn!s 1753 
L'egalite entre les Provinces-Unies et Ie Nord, realisee en 1752, ne se retrouve 
pas avant 1770. Un ecart maximum fut atteint en 1761. On se rend compte, 
encore une fois que la Hollande, en periode de belligerance (elle garda la 
neutralite au cours de la guerre de Sept Ans), tirait habilement son epingle 
dujeu, grace, peut-etre, a l'organisation de ses convois. Cependant, au retour 
de la paix, Ie Nord rattrapa partiellement son retard. La relative depression 
des importations hollandaises entre 1763 et 1767 contraste avec l'activite 
plus soutenue de ses concurrents. Le fait acquiert toute sa signification lors
que l'on regarde la courbe des exportations. Sur ce deuxieme volet des 
echanges, la Hollande n'avait recupere sa position dominante qu'en 1757, 
avec la guerre. A partir de 1763, elle fut rejointe, puis distancee de maniere 
parfois ecrasante comme en 1766. L'explication la plus obvie est que la crise 
financiere d'Amsterdam se repercuta sur Ie negoce. Nous avons done la 
repetition aggravee du moment critique connu de 1748 a 1753. La Hollande 
ne semble pas en etre jamais sortie completement. Sans doute, en 1771, 
realisa-t-elle son record aux importations: 37.373.603 livres et l'emporta-t
elle nettement sur Ie Nord. Mais, par la suite, les courbes nordiques et hol
landaises s'entrelacent. Quant a l'avance prise par Ie Nord, dans les expor
tations, elle resta acquise, malgre Ie violent effort hollandais de 1777: 58.562. 
000 livres, autre record du siecle. Bien que l'observation des mouvements 
soit difficile, apres 1780, a cause des lacunes de la Balance du Commerce, on 
peut conjecturer que l'effacement relatif des Provinces-Unies subsista. La 
quatrieme guerre anglo-neerlandaise fut severe. Les chiffres de 1789 sanction
nent Ie fait. 

On aura remarque, en outre, que, de plus en plus, Ie Danemark, la Suede 
et la Russi - tinrent leur role dans la competition. Depuis 1768, pour l'expo 
tation, depuis 1773 pour l'irnportation, ces trois puissances etaient les princi
pales responsables de l'ecart entre Ie Nord et la Hollande. La concurrence des 
villes hanseatiques est plus assourdie. C'est l'indication que Ie processus 
amorce avant 1750 s'etait poursuivi: emancipation de la Baltique, partage 
plus radical des debouches, resserrement du commerce intermediaire, un 
resserrement qui affecte, cette fois, Hambourg aussi bien qu' Amsterdam. 

A. Avant /a quatrieme guerre ang/aise 

Nous allons, a present, faire une halte au cours de l'evolution. Grace aux 
documents conserves aux Archives Nationales a Paris, nous examinerons Ie 
contenu du commerce franco-neerlandais entre 1775 et 1780. Nous pourrons 
ainsi preciser la maniere dont Ie capitalisme commercial hollandais a reagi 
aux crises financieres comme a la concurrence, quels ont ete les abandons 
subis, queUes ont ete les tentatives d'adaptation. 
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IMPORTATIONS HOLLANDAISES EN 1775-76-77 

Articles 
Quantite Valeur Quantite Valeur Quantite Valeur 

1775 1775 1776 1776 1777 1777 

Subsistances 

Froment 1.440 t. 218 599 t . 118 5.483 t. 1.131 
Seigle 675 t. 106 380 t . 44 1.498 t . 446 
Riz 657 t . 242 226 t . 111 1.705 t. 840 
Beurre 42 t . 41 55 t. 97 62 t. 78 
Fromage 1.517 t. 1.035 2.391 t. 1.670 2.189 t. 1.562 
Harengs 6.424 t . 115 
Morues 20 t. 4 31 t. 14 144 t . 55 
Saumons 195 t . 136 216 t. 139 214 t . 136 

Denrees exotiques 

Cacao 52 t. 123 38 t. 91 19 t. 45 
Cannelle 6,9 t. 135 7,8 t. 151 7,9 t. 149 
Girofle 20,5 t. 408 17,7 t. 353 13 t. 262 
Muscade 8,8 t . 167 5 t. 98 1,6 t. 29 
Poivre 1.262 t. 3.060 821 t. 1.920 125 t. 291 

Matieres premieres 

Chanvre 585 t. 312 239 t. 145 594 t. 355 
Lin 63 t. 58 122 t. 128 126 t. 163 
Laine 326 t. 36 57 t. 80 94 t. 150 
Coton 5,5 t. 45 5 t . 17 6 t . 31 
Baleine 60 t . 335 57 t . 300 58,5 t . 315 
Planches 381 228 228 
Mats 201 99 24 
Tabac 233 t. 116 927 t . 1.315 2.802 t. 4.231 

Ingredients industriels 

Huiles 
de graisses 175 t . 134 231 t. 169 285 t . 202 
de lin 35 t . 22 104 t. 77 163 t. 85 
de poisson 357 t. 262 554 t. 386 616 t. 408 

Colles 140 t. 794 126 t . 232 198 t. 713 
Ceruse 920 t. 387 695 t . 335 902 t. 433 
Couperose 356 t. 70 361 t. 63 244 t. 45 
Azur 130 t . 188 147 t. 215 99 t. 135 
Garance 319 t . 373 265 t. 401 362 t. 583 
Vermillon 10 t . 79 11 t. 87 12 t. 99 
Indigo 11 t . 222 54 t. 629 
Amidon 7 t. 3 1 t. 2 
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Articles 
Quantite Valeur Quantite Valeur Quantite 

1775 1775 1776 1776 1777 

M etaux 

Acier 298 t. 207 313 t . 224 327 t. 
Cuivre 218 t. 770 319 t . 1.002 236 t . 
Etain 74 t. 154 47 t· 97 38 t. 
Plomb 747 t. 296 1.114 t. 534 732 t. 
Fer 923 t. 530 6.286 t. 2.090 2.345 t. 

Objets manufactures 

Fil acoudre 157 185 
Toiles des Indes 1.674 1.445 
Rubans 33 
Mercerie 271 384 
Porcelaine 1,5 2 
Pipes a fumer 23.113 grosses 92 33.955 gr. 101 16.593 gr. 
Fil de laiton 104 t. 519 14 t. 56 107 t. 
Fil de fer 30 t. 28 33 t. 34 28 t. 
Quincaillerie 246 t. 376 ? 576 272 t. 
Papier 261 254 

Divers 

Cire 15 t. 56 30 t . 111 22 t. 
Cauris 90 t. 248 192 t . 334 22 t. 
Chevaux ...... . ....... 295 tetes 177 637 tetes 
Librairie 46 121 

Total 
119.192 1 

Le montant des importations hollandaises, pour chaque annee, est relati
vement mediocre. Le niveau est nettement plus bas que celui de 1773 et surtout 
de 1771, record du siecle qui ne fut pas egale avant 1789. nest sensiblement 
celui de nos precedents reperes, 1750 et 1751, mais les prix avaient monte. Le 
contexte differait. La tension frumentaire aigue des annees 1750-51 ne se 
retrouve pas. On entrait lentement, apres la "famine" de 1771, dans les bonnes 
annees du regne de Louis XVI. En 1775-77, nous avons des niveaux "de 
croisiere". Ceux-ci, font preuve d'atonie, une atonie que l'on d6celait des 
1754 et qui se prolongea jusqu'en 1789. Les 20 millions de livres ne furent 
jamais depasses de beaucoup. Toutefois, les chiffres des entrees a Dunkerque, 
non inclus dans la Balance du Commerce, apporteraient un correctif d'un 

Valeur 
1777 

230 
556 
78 

337 
881 

114 
1.013 

19 
151 

50 
325 
30 

339 
117 

74 
37 

382 
101 

122.940 
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million et demi, voire 2 millions de livres (1775). Le risque de fraude etait, en 
outre, grand a Dunkerque 1). 

On aura remarque les variations enregistrees, d'une annee sur l'autre, sur 
les quantites et les valeurs de chaque article. Nous en avions deja fait la re
marque a propos des Etats de 1750 et 1751 . Dressons Ie palmares de l'annee 
1775. En tete vient Ie poivre puis 2° les toiles des Indes 3° Ie fromage 4° les 
colles 5° Ie cuivre. En 1776: 1° Ie fer 2° Ie poivre 3° Ie fromage 4° les toiles 
des Indes 5° Ie tabac. En 1777: 1 ° Ie tabac 2° les bIes 3° Ie fromage 4° les toiles 
des Indes 5° Ie fer, suivi de pres par Ie riz. Le meme palmares, dresse en 1750, 
eOt place: 1 ° Ie poivre 2° les bles 3° Ie cacao 4° les "baleines" 5° les fils de lin. 
Illustration de la souplesse necessaire au negoce hollandais, fait de multiples 
operations sur de multiples objets, a la recherche de multiples profits. Ne
goce a l'affOt, profitant, comme en 1750-51, d'une vogue nouvelle des tein
tures en vert et en jaune pour placer de la couperose. Negoce en perpetuelle 
adaptation, capable de mobiliser ses capitaux sur l'article en hausse (cf. Ie 
fer) et de les deplacer au premier signe de baisse. Negoce, au fond, indifferent 
a la notion d'economie nationale et, it cause de cela, vulnerable. Ainsi avait-il 
laisse echapper l'article des fils de lin et de coton. On trouve it sa place du fil 
it coudre, reste l'apanage de l'industrie hollandaise, mais d'un rendement 
quatre fois moins interessant que Ie fil "epinal" blanc, importe directement 
de Flandre en France. 

Parmi les produits du crt) des Provinces-Unies (agriculture, pecheries, in
dustries) Ie fromage, les saumons, les huiles, les colles et la ceruse se signa
laient en 1775-77 par leur tres bonne tenue. Augmentation de tonnage, aug
mentation de valeur. L'augmentation des prix unitaires n'est pas toujours 
tres appuyee, reste en d~ de la hausse generale. Au contraire, la garance, 
dont les cargaisons etaient en diminution pour les raisons deja mentionnees, 
profitait d'un cours eleve. La reapparition du hareng, en 1776, en forte quan
tite et a viI prix, surprend. L'episode, sans lendemain, est sans doute lie it la 
prine de 500 florins accordee en Hollande it chaque busse sortant pour la 
peche 2). La situation de la petite metallurgie etait fluante: la quincaillerie 
et les fils de laiton ayant quelque faveur tandis que Ie fil de fer etait peu de
mande. Un declin n'est donc pas sensible dans l'ensemble de ces productions, 
trop de compensations jouant. Detail interessant: les progres de la biere 
s'etaient confirmes: 1.439 tonneaux irnportes en 1775. 

Le poivre restait l'une des denrees exotiques les plus sOres. Le faible tonnage 
de 1777 est accidentel: les trois annees suivantes, les importations s'eleverent 
it 762, 950 et 676 t. Mais Ie prix unitaire du poivre semble "tasse". Chose 
curieuse, it la Bourse d'Amsterdam, Ie poivre noir avait augmente (de 10 
it 13 stuivers la livre. L'autre variete de poivre, Ie poivre blanc, avait suivi une 
tendance inverse (de 25 it 13 stuivers la livre). Le malaise pesait plus nettement 
Sur la cannelle, la girofle et la muscade dont les tonnages, pendant six ans, fu-

1) Dunkerque etait compte a part dans la statistique de Rotterdam en 1753. Cf. 
P. 1. Dobbelaar: Een statistiek van den in-en uitvoer van Rotterdam c.a. in 1753 
(Economisch-Historisch laarboek 1921, pages 210-230). 

2) H. A. H. Kranenburg: op. cit. chapitre VI. La prime fut accordee en 1775. 
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rent toujours inferieurs a ceux de 1750-51. Les arrivages directs des lndes et des 
Mascareignes, les arrivages du Portugal ne sont pas assez importants pour 
expliquer une desaffection qui tient, plus vraisemblablement, a un change
ment des goats alimentaires (progres du sucre). Sur la base des resultats de 
1775-1780, on peut done parler d'un essouffiement du commerce des epices, 
avec quelques tendances depressives. 

Cependant, d'autres articles coloniaux venaient relayer les defaillants. 
Les toiles des lndes apporterent de grosses satisfactions aux Hollandais. Le 
retrecissement des possessions fran9aises aux lades (les cinq comptoirs), 
faisaient revivre un trafic tres attenue en 1750-51. Mais surtout, les Hollandais 
paraissent s'etre lances dans Ie commerce du tabac. Les premiers signes de 
l'lndependance americaine avaient d&:lenche la fievre. Des Hollandais se 
porterent acquereurs, a Dunkerque, de la premiere cargaison arrivee en in
fraction de l'Acte de Navigation: 643 tonnes de tabac en cordes, chargee sur 
la Catherine du capitaine Paton 1). Jusqu' ala guerre ouverte avec I' Angleterre, 
les importations hollandaises en France allerent se developpant: 3.710 tonnes 
en 1780 pour une valeur de 6.273.000 livres. La concurrence anglaise etait 
evidemment reduite a fort peu de chose (423 tonnes en 1777). L'exploitation 
de ce filon temperait egalement les deboires du cacao, tres d&:hu devant une 
production antillaise en plein essor (864 tonnes en 1777) et dont Ie principal 
debouche perdait de plus en plus sa clientele espagnole. 

Le commerce des bles ne peut etre juge sur trois annees seulement. Les 
importations totales de cereales, en France, epousaient les besoins crees par 
les recoltes bonnes ou mediocres. En voici les chiffres de 1775 a 1780 : 

1775 1776 1777 1778 1779 1780 
38.538t. 45.087 49.756 54.730 10.270 6.120tonnes 

La Provence etait l'une des regions les plus regulierement eprouvees. La 
France avait recours a tous les pays ayant des excedents disponibles. Les pays 
miditerraneens, Italie et Levant fournirent, bien souvent, la majeure partie 
du contingent. Pour examiner la position hollandaise, il faut en faire abstrac
tion et la comparer seulement a celles de ses concurrents du Nord. 

La concurrence anglaise etait moins apre que durant la premiere moitie du 
siecle. En effet, aussi surprenant que cela paraisse, c'est au moment ou sa 
technique agricole fascinait I'Europe, que l' Angleterre commen(fa a souffrir 
de disettes. A partir de 1764, elle exporta moins de ble et ses vaisseaux vinrent 
en charger de grosses cargaisons a Gdansk et a st Peters bourg 2), plus meme 
que les Hollandais. Neanmoins, en 1775 et 1776, les importations anglaises 
en France l'emporterent sur les importations hollandaises. De meme les im
portations des Hanseates. En 1777, redressement de la position hollandaise 
avec un envoi de 6.991 tonnes. Trois fois plus que les Anglais mais encore 
deux fois moins que les Hanseates. En 1778, seulement, les Hollandais pri
rent la tete, avec 15.720 tonnes (12.708 de froment et 3.012 de seigle). Le 

1) cr. la Gazette de France. 
2) W. Vogel, art. cit. pages 104-109: 209 navires anglais en 1767, 212 en 1768 dans 

Ie port de Gdansk. 
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IMPORTATIONS DE BLES DU NORD EN FRANCE DE 
1775 it 1780 

1775 1776 1777 1778 1779 1780 

T. Froment 
Angleterre 3.146 t . 1.565 t . 1.998 t. 118 t. 
Danemark 47 230 206 32 225 
Hanseates 3.188 t. 664 8.304 7.749 1.300 1.875 
Suede 6 654 3.961 230 
Russie 582 208 2.605 1.200 1.400 

II. Seigle 
Danemark 14 
Hanseates 2.082 780 5.309 6.277 260 ... . . 
Suede 316 64 331 124 
Russie 353 22 3.646 250 

declin relatif du march«! des grains d'Amsterdam s'etait done accentue entre 
1750 et 1775. Son ancienne primaute ne briBait plus qu'episodiquement. En 
1779 et 1780, les Provinces-Unies importerent respectivement 3.800 tonnes 
et 830 tonnes de ble, chiffres peu significatifs itcause de la plethore revenue 
en France. Plus interessante est la notation des gros envois d'avoine (434.768 
boisseaux en 1776) et de riz. Ils manifestent les possibilites de l'agriculture 
neerlandaise (avoine frisonne) et l'opportunisme des marchands. 

Persistance ou amplification des tendances detectees dans les Etats de 
1750 et 1751 : telle est aussi la conclusion it propos des autres produits du 
Nord, agricoles et forestiers. Quelques indications suffiront. La Russie 
dominait Ie marche du chanvre de maniere ecrasante: 3.250 tonnes impor
tees en 1776. La part des Hanseates egalait ou dominait celie des Holiandais. 
Le pourcentage des trois partenaires etait it peu pres identique pour Ie lin, 
les Hollandais disposant encore des ressources de leur arriere-pays west
phalien et flamand. Les nations scandinaves et les viBes hanseatiques sur
classaient la Hollande dans Ie commerce des planches de sapin. En 1776, 
Suede: 1.095.835 planches; Villes Hanseatiques: 1.793.850; Hollande : 
124.985. L'Allemagne, fait nouveau, etait devenue une concurrente pour la 
fourniture des planches de chene : 303.592 en nombre contre 51.580 aux Hol
landais. Les fluctuations du commerce des mats etaient plus imprevisibles. 
La Suede et la Russie commen~ient tout juste it exploiter les potentialites 
de leurs forets. 

Les metaux forment un cas particulier. D'apres les chiffres, ce secteur etait 
en pleine activite. Les Holiandais semblent s'y etre consacres avec predilec
tion. Ce qui est remarquable, etant donne la carence absolue de leur territoire 
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en gisements. Hollandais et Anglais avaient profite egaIement de l'augmen
tation de la demande d'etain. Leurs proportions dans les importations en 
France demeuraient inchangees. Les Hollandais avaient developpe leur com
merce du cuivre. Frequemment, leurs envois depasserent ceux des Hanseates 
ou ceux du groupe germano-liegeois. D'ou tiraient-ils ce cuivre? En partie 
de Suede sans doute. Les envois de ce pays producteur manquent d'enver-

Total 

Fig. 5 

STRUCTURE DES EXPORTATIONS HOLLANDAISES 
HORS DE FRANCE 1750 

POURCENTAGESDESVALEURS 

I. Vins et eaux de vie 
II. Sel et fruits, huiles, liege, savon 

Ill. Toiles de France 
IV. Autres tissus (y compris les toiles des 

Indes) 
V. Denrees coloniaIes (sucre, the, cafe, 

4.702.000 
922.000 

1.450.000 

1.794.000 

tabac, indigo) 12.447.000 
VI. Autres produits mentionnes dans Ie 

tableau 
VII. Autres produits 

1.111.000 
ca 2.094.000 

19,1% 
3,7% 
5,9% 

7,3% 

50,7% 

4,5% 
8,8% 

24.520.000 livres 100 % 
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gure: de 7 a 60 tonnes. Mais d'autres regions pouvaient approvisionner la 
HoIIande: l'eveche de Liege, l'Autriche ou la Pologne. Lorsque ce dernier 
pays, bien diminue, figurera, en propre, dans la Balance du Commerce, son 
contingent excedera celui de la Suede (364 tonnes contre 89 en 1787). Les 
progres les plus spectaculaires avaient ete realises sur Ie fer et l'acier. Les 
6.286 tonnes de 1776 constituerent, certes, un record, mais, jusqu'en 1780, 
les envois ne tomberent jamais au-dessous du millier de tonnes: 1.180 en 
1778, 2.190 en 1779, 1.481 en 1780. Durant quatre annees (1776-1779) les 
HoIIandais furent les leaders de l'importation du fer en France. Triomphe 
provisoire, parce que les centres producteurs se situaient en dehors de leurs 
frontieres. L' Allemagne, qui avait importe 1.690 tonnes de fer en 1775 (les 
Villes Hanseatiques, 1.900 t.), reprit l'avantage en 1780: 1.966 t. De meme, 
la Suede: 3.000 tonnes en 1775,4.592 en 1780. 11 s'agit done d'une de ces 
impulsions typiques, de courte duree, qui parcoururent, en tous temps, I'or
ganisme commercial hoIIandais, generatrices de benefices immediats mais 
non creatrices de sources de revenus durables. 

L'impression produite par les statistiques d'importation de 1775-1780 se 
resume en quelques mots. On ne peut pas davantage conclure a un declin 
absolu a cette date qu'en 1750. On saisit mieux Ie declin relatif, soit dans Ie 
commerce des grains, soit dans celui des fibres textiles et des bois. Mais les 
facultes d'adaptation et d'opportunisme se revelent dans Ie trafic des me
taux, celui du tabac, voire celui des productions nationales: biere, fromage. 

Une forte poussee de hausse marque les exportations fran9aises vers la 
Hollande. Le niveau de 1775, en progres sur celui des annees precedentes, 
etait encore sensiblement Ie meme que celui de 1751. Le niveau de 1777, lui, 
s'eleve, comme exacerbe d'une fievre dans laquelle se combinaient I'essor de 
la production des Antilles fran9aises et les craintes d'une interruption de la 
navigation, a la veille de la guerre d' Amerique ). 

Certains articles ont disparu, soit en raison d'une nomenclature modifiee 
(pruneaux et raisins englobes dans les fruits secs), soit a cause de transactions 
minimes ou nulles (cacao). Certains articles, absents en 1775-777 reparurent 
en 1778 ou 1779. Les toiles fran9aises, par exemple: 1. 809.000 livres en 1779 
et Ie tabac: 907.000 livres (1778), 1.579.000 (1779), 874.000 (1780). En dehors 
de ces deux cas, peu de glissements spectaculaires (cf. cependant la soie 
appretee1). 

Le sel, les fruits et articles associes, les vins et eaux-de-vie appellent peu 
decommentaires. Leurschiffres en 1775-77 confirment les deductions tirees 
des Etats de 1750-51. A peine faut-il s'attarder sur deux ou trois details. 
Ainsi les tonnages relativement eleves du miel, dont Ia constance s'affirmera 
en 1779 et 1780, lorsque Ie sucre commencera a se rarefier: 703 et 1.083 tonnes 
respectivement. Les fiechissements des cargaisons d'huile seront dementis 
par Ies exercices suivants: 820 tonnes et 1.225.000 Iivres en 1778. Le peu de 
changement sur I'eau-de-vie est Ie signe d'un equilibre sur Ie marche hoIlan
dais, ou les distilleries de Rotterdam et de Schiedam fabriquaient de l'exceI-

1) Bruyard commentait ainsi l'exercice de l'annee 1777. 
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EXPORTATIONS FRANCAISES EN HOLLANDE 

Article 
Quantite Valeur Quantite Valeur Quantile Valeur 

1775 1775 1776 1776 1777 1777 

Subsistances 

Amandes 61 t . 24 94 t. 37 308 t. 143 
Fruits sees. 1.099 t. 317 1.280 t. 372 1.516 t. 460 
Miel 838 t. 329 540t. 214 765 t. 298 
Huiles 98 t. 79 59 t. 48 93 t. 75 
Eaux-de-vie 670 tx. 537 1.059 tx. 635 4.000 ? 1.315 
Vins 30.000 tx 7.700 22.300 tx 6.921 27.490 tx 9.600 
Sel 886 muids 26 978 muids 

Denrees exotiques 

Cafe 4.846 t. 4.502 4.444t. 4.285 2.836 t. 2.901 
The 331 t. 1.160 89t. 311 170 t. 679 
Sucre 17.200 t. 13.800 25.500 t. 20.800 35.790 t . 34.000 

Matieres premieres et ingredients industriels 

Laines 1 ()() t. 643 498 balles 301 37 t. 248 
Soie appretee 29 t. 1,170 3 t. t 140 1 t. 62 
Indigo 41 t. 612 26 t . t 407 29 t. 419 
Noix de Galles 38 t. 69 32 t. 57 76 t. 137 

Objets manufactures 

Toiles des Indes 37.470 pieces 624 224 564 
Dorure 68 24 19 
EtofIes de soie 483 441 650 
Ruban 15 144 
Savon 420 t. 335 292 t. 238 398 t. 278 
Verre 242 199 216 
Papier 242 230 

Divers 

Camphre 

1 "91 
4 t . 

1 . ~~ 1 
12 t. 114 

Liege 31 t. 36 t. 11 

Total 
1

36.5
14 1 1

38
.3

46
1 158.562 
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lent genievre. Les chiffres d'exportation vers les autres pays montrent, pour 
l'alcool et pour Ie vin, une repartition qui eveille aussi l'impression de l'equili
bre acquis. Les Pays-Bas autrichiens, seuls, avaient augmente considerable
ment leurs achats. Voici, a titre d'exemple, l'exercice 1775. 

VINS ET EAUX-DE-VIE DE FRANCE A DESTINATION 
DES PAYS DU NORD 

Quantite Valeur 
Destination 

Eaux de vie 820 tx 662 Hanseates 
? 117 Danemark 

386 193 Suede 
152 72 Russie 

? 129 Allemagne 
212 146 P.B. autrichiens 

Vins 18.000 tx 5.350 Hanseates 
1.560 480 Danemark 
2.500 630 Suede 
1.900 540 Russie 

? 830 Ailemagne 
6.500 1.170 P.B. autrichiens 

L'indigo pose un probleme particulier. Depuis 1750, Ie chiffre total des 
exportations franc;aises avait baisse (5 a 600 tonnes de 1775 a 1780 contre 
1.000 a 1.100), a la suite, sans doute, d'une reconversion des terres aux An
tilles. Les exportations vers la Hollande sont plus basses qu'en 1750 ou meme 
en 1751, et perfois compense par des ret ours. Le phenomene se produisit 
aussi pour les villes hanseatiques (67 tonnes en 1776). Le fait Ie plus interes
sant, cependant, c'est Ie dynamisme conquerant de Marseille qui de 1775 a 
1780, ravitaille regulierement Geneve et la Suisse (50 a 60 tonnes) et occasion
nellement l'Allemagne, via Lyon (49 tonnes en 1778). On assiste la a un 
grignotage des positions hollandaises dans la mesure ou ces pays apparte
naient a l'aire de distribution d'Amsterdam 1). 

Restent Ie cafe et Ie sucre. La culture des cafeiers s'etait largement repan
due aux Antilles, en contrepartie du recul de l'indigo. A l'entree en France, on 
comptait 37.000 tonnes en 1777, annre prospere, 21.000 tonnes en 1778, 
contre 4.500 en 1751. La production du sucre avait double. La France en 
rec;ut de 100 a 120.000 tonnes en 1775-77 contre 67.500 en 1750 .Par rapport 
aces arrivages, les achats hollandais de cafe avaient crfi normalement (co-

1) Sur la position de la Suisse entre Amsterdam et Marseille cr. A. M. Piuz : 
Recherches sur Ie commerce de Geneve au XV/Ieme siecie (paris A. et J. Picard 1964) 
pages 284-315. Le "resserrement" de l'aire europeenne des Provinces-Unies a ete 
decrit par T. P. van der Kooy: Hollands slapelmarkl en haar verval. (Rotterdam 
1931) 
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efficient 6,5); Ceux de sucre etaient a la traine en 1775. Le decrochage cessa 
en 1776. La Hollande exportait alors a peu pres autant de sucre que tous ses 
concurrents mais quatre it cinq fois moins de cafe. Quel que soit l'appoint 
fourni par les colonies - proportionnellement moins considerable qu'en 
1750 - les Provinces-Unies ne semblaient pas pouvoir disputer Ie marcbe 
balte et Ie marche allemand de l'est et du centre 1). 

SUCRE ET CAFE 
TONNAGESEXPORTESDEFRANCEVERSLENORD 

1775 1776 1777 1778 1779 1780 

Sucre 

Hanseates 25.000 t. 20.622 t. 26.917 t. 12.760 t. 2.071 t. 5.046 t. 
Danemark 2.950 t. 1.517 t. 1.008 t . 289 t. 71 t. 21 t. 
Suede 4.000 t. 1.412 t . 1.372 t. 1.350 t. 460 t. 627 t. 
Russie 2.000 t. 601 t. 1.269 t. 477 t. 618 t. 
Flandre 1.800 t. 2.524 t. 3.788 t. 1.110 t. 71 424 t 
Hollande 17.200 t. 25.500 t. 35.790 t. 14.571 t. 2.709 t. 128 t. 

Cafe 

Hanseates 14.809 t. 10.934 t. 13.198 t. 3.798 t. 5.989 t. 1.968 t. 
Danemark 1.153 t . 841 t . 1.074 t . 747 t. 1.057 t. 4444 t. 
Suede 5.167 t. 3.540 t. 3.474 t. 787 t. 154 t. 280 t . 
Russie 975 t. 843 t. 217 t. 26 t. 16 t . 
Flandre 1.662 t. 2.676 t . 2.203 t. 1.433 t. 461 t. 430 t. 
Hollande 4.846 t. 4.444 t. 2.836 t. 2.080 t. 611 t. 306 t . 

La physionomie de ce secteur est done originale. Il y avait eu accroisse
ment des tonnages hollandais, en depit de l'engorgement des marches du 
Nord. On peut en conclure que les gains se deversaient vers les deux seu1es 
directions it peu pres libres: les pays rbenans et les Pays-Bas du Sud, dont Ie 
commerce direct avec la France n'etait pas suffisant. Le determinisme geogra
phique, bouscu1e au xvneme siecle, conditionnait a nouveau l'activite. 

Nous avions invoque ce determinisme pour expliquer lafaiblesse des ex
portations d'etoffes en Hollande en 1750-51. Les resu1tats de 1775-1780 con
firment nos conclusions sur ce point. Le commerce des etoffes de soie echap
pait entierement aux Hollandais: plus de quinze millions, en valeur, it desti-

1) La demande y etait cependant plus forte. Cf. les entrees a Gdansk en 1765: 
4781. de cafe, 681. de the, 1.600 t. de sucre en pains, 2.300 t. de cassonnades et de 
sirops, .. . Notons Ia position subaiterne des Hollandais dans Ie commerce du hareng: 
1.206 tonneaux contre 7.352 au Nord. Arch. Nat. Paris Fl2. 1834 A. 188. 
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nation de l' Ailemagne, par la voie de terre, en 1775! Paradoxalement, alors que 
les exportations fran~ises de toiles, accusaient une tres nette deterioration 
dans Ie dernier quart du siecle, devant la progression des tissages suisses et 
siIesiens, la Hollande proceda en 1779 a de larges achats de toiles de Valen
ciennes et de St Quentin. Ces articles etaient tres prises dans l'ensemble des 
Pays-Bas. La Flandre en achetait assez pour son compte. n s'agit 
donc, vraisemblablement, d'une augmentation de la consommation hollan
daise, ou d'un transit vers I'angleterre, en guerre avec la France. 

En resume, l'Objet General de la Balance du Commerce nous a montre 
de 1775 a 1780 l'epanouissement des tendances decelees en 1750-51. Le declin 
relatif des Provinces-Unies est beaucoup plus affirme. Toutefois, oblige de 
se reclasser, de se replacer apres son eviction du Nord, Ie negoce hollandais 
avait encore a jouer une belle carte: la carte rhenane, sans parler des espoirs 
suscites par les Etats-Unies. Face a une conjoncture economique plus difficile, 
il usait de souplesse, cherchait l'opportunite. Cela lui avait permis de surmon
ter les crises financieres de 1763 et 1773. Faute, cependant d'un puissant sup
port industriel national, neglige apparemment 1), il etait condamne a la vir
tuosite. n etait a la merci d'un coup porte a la Compagnie des lodes Orienta
les, d'une interruption de sa navigation. Crises plus frequentes, resserrement 
des debouches, gene de 10 concurrence, ces signes marquent moins un declin, 
somme toute contenu, qu'une fragilite plus grande. 

B. Apres 1780 

II est dommage que nous ne puissions suivre, d'une maniere aussi continue 
l'evolution des echanges franco-hollandais, dans la derniere decennie de 
l' Ancien Regime. Nous n'avons que trois statistiques : 1782, 1787 et 1788. 
Quelques modifications apportees a leur confection compliquent d'ailleurs 
l'analyse. Difficulte de retrouver I'equivalent des articles recenses precedem
ment (cf. les toiles des lndes). Difficulte, surtout, d'identifier avec certitude les 
concurrents de la Hollande. Dans la direction, intitulee Empire, quelle etait 
la part de la Flandre et la part de l'Autriche, la part d'Ostende et la part de 
Trieste? 

Entre 1780 et 1789, la conjoncture fut tres defavorable aux Provinces
Unies. Au point que 1'0n peut se demander si ce declin, dont l'echeance a 
dO etre continuellement retarde au cours du XVIIleme siecle, n'est pas arrive. 
II y eut essentiellement la guerre avec l' Angleterre. Funeste pour la Compag
nie des Indes, dure pour la metropole. Dans les deux annees qui precederent, 
alors que Ie conflit avait deja eclate entre la France et l' Angleterre, Ia Hollande 
avait beneficie de sa neutralite. Importations de breuf sale, de beurre, de 
plomb, tout cela en remplacement des envois directs angiais. C'etait Ie jeu 
classique des neutres. Sur l'Etat de 1782, on s'aperc;:oit qu'un quatrieme larron 
accapare Ie frutueux commerce intermediaire: les Pays-Bas autrichiens. A 

1) Jugement severe de Joh. de Vries, op. cit. page 17 : "De Hollandse koopman is 
eigenlijk een fictie. Het zou beter zijn te spreken van de in de Republiek gevestigde 
koopman ... n 
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defaut d'Anvers, dont Ie navire de guerre de Joseph II ne put liberer Ie fleuve, 
Ostende prospera. Etape des belligerants, la Flandre autrichienne (car, c'est 
it elle, incontestablement, qu'il faut attribuer certains trafics) devint Ie premies 
fournisseur de la France en salaisons (2.339 tonnes en 1782 contre 42 de Hol
lande), de beurre (400 tonnes), d'etain (320 tonnes contre 5) Ie second pour 
Ie plomb, apres les Villes Hanseatiques. Dtilisant ses ressources propres ou 
celles des nations nordiques, regroupees dans la Ligue des Neutres,la Flandre 
se taillait une belle part du commerce du chanvre (937 tonnes), du lin (896 t. 
contre 65 de Hollande), du fer-blanc, de la quincaillerie et du goudron (1.892 
tonnes). Pire, elle inquietait la Hollande dans les branches les plus precieuses. 
Elle importait presque autant de tabac (1.197 t . contre 1.300), de cannelle 
(2 t. contre 4), de giroffe (5 t. contre 7) et davantage de poivre: 420 t. contre 
359! Combien de ces marchandises etaient-eiles fraichement nationalisees? 
Quel profit en revenait-il aux courtiers, aux commissionnaires belges? Nous 
ne pouvons Ie dire. 11 ne semble pas que les Hollandais aient beaucoup em
ploye Ie detour des Flandres. Leurs importations de fromage (3.019 t.), de 
garance (593 t.) de ceruse (1.082 t .) et meme de pipes a fumer (56.000 livres) 
etaient normales, voire excellentes. Tete de pont anglaise sur Ie continent, 
Ostende vengeait l'Escaut ferme. 

D'autres facteurs conjoncturels jouerent contre la Hoilande. La guerre 
detourna les neutres d' Amsterdam. Elle fortifia la volonte des despotes 
eclaires de creer, chez eux, les principaux instruments du commerce. Certaines 
initiatives n'interessent pas les echanges franco-neerlandais. Pourtant, 
I'ouverture du port de Trieste nuisait indirectement au negoce d'Amsterdam, 
en irradiant vers l' Autriche les marchandises marseillaises (parmi lesquelles 
les denrees des Antilles). Le debouquage des Russes, hors de la Mer Noire, 
avait une incidence sur Ie commerce des bles. II n'etait pas jusqu'aux Etats
Dnis dont les importations massives de tabac en France (3.015 tonnes en 
1782) ne fassent vaciller la superiorite hollandaise. 

En verite, on assistait a la mise en place de structures nouvelles. Et Ie fait 
Ie plus important sur Ie marche europeen fut I'irruption en force de l' Angle
terre. Depuis 1750, l' Angleterre avait porte plus d'attention it ses echanges 
avec Ie continent. Eile accordait un drawback pour la reexportation des 
sucres bruts, une prime pour la vente a l'etranger du sucre raffine 1). En 1784, 
ce fut une envolee. Les raffineurs hoilandais la d6crivent avec precision. 
Voici Jan Jacobszen Elzevier, de Rotterdam, it la tete d'une entreprise qui 
traite 800 it 1.000 boucauds (plusieurs centaines de tonnes), par an, que lui 
envoie la fume Wilfelsheim et Anthus, installee a Nantes. II a constate que les 
courtiers ne lui prenaient plus ses pains de sucre raffine. II s'inquiete, les in
terroge, apprend d'eux que les pays oil l'on consommait ses produits sont 
envahis par les sucres anglais. II part en tournee, accompagne de J. D. Hui
chelbos van Liender qui certifiera son rapport 2). A Louvain, il rencontre 
son expediteur habituel, Ie sieur Impens. Celui-ci confirme Ie passage d'Os-

1) Arch. Nat. Paris Fl2. 549. Dans les annees de surproduction 1747-48-49. 
2) Ibidem. Rapport du 12 Aout 1785. 
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tende it Louvain, it destination de la Lorraine et du Luxembourg, de 3.000 
boucauds de sucre anglais, envoyes, pour la plupart, par la fume Simond et 
John Hankey de Londres. Elzevier se rend it Luxembourg, it Thionville, 
Metz, Nancy, Bar-Ie-Due. Partout, les magasins regorgent de sucre anglais. 
On lui dit Ie meme chose de l'AJsace et du pays de Liege. Finalement, Adriaan 
Schollaert, batelier privilegie de Rotterdam it Louvain est consulte et declare, 
Ie 31 decembre 1785, qu'il n'a pas transporte, depuis deux ans Ie tiers des 
chargements ordinaires, que 600 boucauds de sucre anglais, fraichement ar
rives, attendent it Ostende leur depart pour la Lorraine. L'emancipation de 
la Flandre autrichienne durait done apres la guerre. Les 150 raffineries 
hollandaises, dit une requete, sont "presque ecrasees" par l'effet de la prime 
anglaise. Et l'on implore Louis XVI pour la revocation de I'arret du 30 
aofit 1784, qui ouvrait, de fac;on mitigee les ports des Antilles it la navigation 
etrangere. C'etaient les Anglais qui en profitaient! 

II faut ajouter que la situation politique aux Provinces-Unies etait trouble. 
En 1787, Ie general prussien Brunswick fut charge de ramener I'ordere. 
Amsterdam subit un siege avant de capituler Ie 10 octobre 1787. Comment, 
dans cet ensemble de circonstances nefastes, Ie negoce hollandais s'est-il 
comporte? Comment, plus exactement, ont evolue les echanges franco
neerlandais? 

La Balance du Commerce de 1787 donne I'impression que les Hollandais 
avaient perdu pied. Le chiffre global des importations n'est pas inferieur 
it celui de 1775, les quantites sont souvent equivalentes, mais les concurrents 
inondaient Ie marchl!. Citons Ie tabac: 1768 tonnes importees par les Hol
landais, valeur 1.575.000 livres; l'Angleterre en avait fourni autant uais les 
Etats-Unis: 16.021 tonnes, valeur 10.957.000 livres. Le plomb: 179 tonnes 
de Hollande, 1.043 des villes hanseatiques, 2.675 par I'Angleterre. Le fer: 
1.487 tonnes par les Hollandais, 11.640 tonnes par la Suede. Les planches: 
70.000 sur un total de 2.804.000, delivrees pour moiM par Ie Danemark. 
Le goudron: 192 tonnes sur un total de 3.961 dont 1616 par la Suede. Le brai: 
16 tonnes sur 3.682. Le chanvre: 2 tonnes sur 6.300 dont 2.167 par la Russie! 
La regression, absolue ou relative, touchait les produits des Indes: 4 tonnes 
de cannelle de provenance hollandaise contre 25 du Portugal; Ie poivre: 
313 t. it egalite avec l'Angleterre et Ie Portugal reunis; 54.000 livres en toiles 
des Indes, dftment authentifiees, contre 1 million par l' Angleterre! Aucune 
marge de s6curite sur certains produits de I'industrie hollandaise. La Pologne 
vendait trois fois plus de fil de laiton, la Suede quatre fois plus. L' Angleterre 
et Ie Portugal, chacun pour leur compte, quatre fois plus d'huile de poisson; 
la Russie, davantage d'huiles de graisse; les Etats-Unis 480 tonnes d'huile de 
baleine et les Hollandais 16! Les Provinces-Unies profitaient tres peu de la 
relative liberalisation des importations en France. Tandis que I'Empire reali
sait 2,7 Millions de livres en toiles grosses et 7 Millions en toiles de lin, les 
Hollandais se contentaient de 1.273.000 livres en toiles de chanvre. La compa
raison avec l'Angleterre (qui vanait de signer Ie traite Eden) etait encore plus 
affiigeante. L' Angleterre ecoulait des faiences pour une valeur de six cent mille 
livres; la Hollande pour seize mille; des etoffes de coton pour 5 Millions, les 
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Hollandais pour quatre mille livres; des etoffes de laine pour 3 millions, la 
Hollande, rien; des draps pour 3 millions, la Hollande, rien .. . Les Provinces
Unies ne gardaient leur ascendant que sur un tout petit nombre d'articles: 
Ie fromage, la garance, quelques teintures et peintures la graine de lin et. .. 
racier dont Ie presence detonne dans la liste. Le palmares de l'annee 1787 
illustre ce resserrement. Nous trouvons: 10 Ie fromage (3.365 t.; 3,1 Millions) 
20 Ie tabac 30 les eaux-de-vie (Ie genievre dont Ie sucres surprend: 10.319 
muids; 1,5 Million) 40 les toiles de chanvre 50 Ie poivre (1 Million). 

Lorsque ron se souvient des plaintes des raffineurs, on apprehende Ie 
tableau des exportations. De fait, les chiffres du sucre: 17.036 tonnes sont 
en recu1 sur ceux de 1777. n s'agit, d'ailleurs, d'un phenomene general dans 
les exportations fran9<lises (cf. les Villes Hanseatiques: 17.067 t.). n semble 
que la pression anglaise - et, peut-etre, americaine - en Europe, ait amene 
les planteurs des Antilles a reviser l'importance relative qu'i!s accordaient 
a leurs plantations. En 1787, 1788 et 1789, la valeur du cafe l'emporte sur celle 
du sucre dans les entrees en metropole. L'ombre principale, pour Ie commerce 
hollandais, etait l'emancipation de la Flandre autrichienne qui recevait 
8.753 t. de sucre, directement de France, sans parler des cargaisons anglaises. 
Dans Ie commerce du cafe, la Suisse semble, elle aussi, detachee du marche 
d'Amsterdam et ravitaillee par Marseille (1.731 t.). Le chiffre des exporta
tions hollandaises n'avait pourtant guere varie (4.276 t.). II restait a distance 
respectueuse de celui des Hanseates (17.079 t.). Entin, il y avait un resserre
ment probable des debouches hollandais de 1'indigo: 5 tonnes a l'exportation 
de France contre 99 aux Hanseates, 30 a la Pologne. 

Le dtclin relatif etait plus severe sur les vins et eaux-de-vie 1). Le chiffre 
absolu (environ 20.000 tonneaux) etait deja, par lui-meme bas. n etait depasse 
par les exportations des Hanseates (23.000 tx) Les nations du Nord: Dane
mark, Suede, Prusse, Russie en avaient achete ensemble, pres de 23.000 
tonneaux, egalement. La proportion des achats hollandais, jadis 50% de tous 
les achats destines a la Mer du Nord et a la Baltique, etait tombee au tiers. 
De plus, Ie marche exterieur etait sature. L'exportation des eaux-de-vie de 
France, a laquelle Ie succes des korenbrandewijners, ne porta pas ombrage 
avoisinait 1.300 tonneaux. Mais les nations du Nord avaient fait d'abondan
tes provisions : les Danois 3.900 tx, les Suedois 2.100, les Prussiens 570, les 
Russes 1250 ... Et les caves de Hambourg devaient a peine suffire (5.600 tx 
exportes par les Hanseates), celles de Londres encore moins (13.300 tx). Le 
traite de 1786 facilitait evidemment les achats des Anglais (remploi des fonds) 
et concourait a deplacer l'entrepot des produits fran9<lis chez eux 2). 

1) Depuis la prise en charge de la Balance par Ie Bureau du Commerce.les quanti
tts de vins et d'eux-de-vie etaient exprimees en muids. Nous avons suppose qu'il 
s'agissait des muids de Paris et que la conversion des tonneaux de Nantes ou de 
Bordeaux s'etait eifectuee selon la relation, metrologiquement erronee, d'un ton
neau = 3 muids. Vraie a Paris, cette relation etait fausse, ou plus exactement, une 
inanite a Bordeaux. Mais cela n'entrave pas la reconversion. 

2) Les exportations totales d'eux-de-vie s'expliquent sans doute par des vendanges 
abondantes qui obligerent les vignerons a brules leurs vins. 



LE COMMERCE FRANCO-NEERLANDAIS 227 

Un tel bilan inviterait it concIure it 1'effondrement. Mais est-ce bien judi
cieux? L'annee 1787 a ete 1'une des plus calamiteuses dans 1'histoire des 
Provinces-Unies. Elle figure parmi les quatre ou cinq plus basses dans la Sta
tistique des Convoien en Licenten d' Amsterdam 1). La baisse enregistree 
dans les echanges franco-neerlandais ne correspond-elle pas it un pa sage it 
vide momentane et explicable? Si 1'on se rMere aux indications du consul 
fran9ais de Lironcourt 2), l'annee precedente, 1786, avait ete bein meilleure. 
Amsterdam, seule, avait re9u environ 16.500 tonnes de sucre, 2.334 tonnes de 
cafe. nest vrai que les chiffres du Yin (4.700 tonneaux), de l'eau-de-vie (311 
tx), de l'indigo (5,8 t.) n'etaient pas eblouissants mais Ie total des exportations 
fran9aises, it destination d'Amsterdam s'elevait it plus de 25 Millions de 
Iivres, les trois-quarts du total hollandais de 1787 (33 Millions). Les deux 
annees suivantes, 1788 et 1789, ont aussi un chiffre d'exportations plus eleve: 
45 et 43 Millions. De plus, on note un redressement du pourcentage hollandais 
dans Ie commerce du cafe: 50% du chiffre hanseate au lieu de moins de 25%. 
Malheureusement, les statistiques d' Amsterdam ne confirment que partieIle
ment ce rebondissement 3). Si 1'0n constate un leger progres du cafe : 3.387 
tonnes en 1789, 3.200 en 1791,4.112 en 1792, on observe une stagnation du 
sucre: 7.900 tonnes en 1789, 9.400 en 1790 (ce qui nous ramene aux chiffres 
de la Balance du Commerce de 1750-51) et une catastrophe sur Ie yin (3.000 tx 
en 1789). La hausse des prix parait donc responsable, en grande partie, de 
l'augmentation globale 4). Quant it la hausse des importations hollandaises, 
en 1789, elle est redevable aux enormes achats de bles par la France (14 
Millions). n est possible, si 1'0n en juge par la frequentation du port de 
Gdansk par les Hollandais 5) que cette hausse se soit prolongee jusqu'en 
1794. Mais nous saisissons une chute plus accentuee des marchandises des 
lndes (moitie moins de poivre et de giroffe), peu de changements et, parfois 
(laine, lin) sur les reexportations du Nord). Les quelques autres progres 
concernent des produits du ctil: la garance, les toiles (2.350.000 livres) et, 
surtout, les legumes (1.552.000 livres). Le palmares de 1789 indique: 1 ° les
bIes 2° Ie fromage 3° les toiles 4° les eaux-de-vie 5° Ie tabac, suivi de pres par 
les legumes. Onjugera sur Ie diagramme des importations fran9aises de quelle 
maniere la Hollande etait surcIassee par l' Angleterre en 1789, sur Ie diagram
me des exportations par Ie Nord, en 1789. 

1) J. G. van Dillen, art. cit. On aura senti, esperons-nous, tout au long de cet 
article, notre accord avec les theses de J. G. van Dillen sur Ie role des circonstances 
dans l'evolution de la prosperite des Provinces-Unies. Cf.Omstandigheden en psy
chische Factoren in de Economische Geschiedenis van Nederland. Leyon inaugurale Ii 
l'Universite d'Utrecht (1949) reimprimee dans Mensen en Achtergronden. Groningen 
J. B. Wolters 1964. Pages 53-79. 

2) Publiees par J. B. Manger, op. cit. 
3) L. van Nierop, art. cit. 2eme partie. 
') Les denrees coloniales sont presque uniquement responsables de la difference 

entre 1787 et 1789. Le cafe passa de 7.908.000 livres Ii 13.S6S.000 livres; Ie sucre de 
IS. 164.000 Ii 20.807.000 livres. Pour les prix, cf. N. W. Posthumus op. cit. 

6) W. Vogel, art. cit. page 141. Navires hollandais dans Ie port de Gdansk : 1788: 
105; 1789: 147; 1790: 66; 1791: 94; 1792: 134; 1793 : 104; 1794: 163; 179S: 24; 
1796: 42. 
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La lec;:on majeure de cetta analyse, qui se terrnine, au fond, sur une inter
rogation, c'est qu'il est impossible de porter condamnation du commerce 
hollandais, dans ses rapports avec la France. Ranc;:on de la souplesse de cet 
organisme. Certes, nous avons bien, par les tonnages, confirmation du deelin 
des echanges franco-neerlandais entre 1750 et 1789 et, plus nettement entre 
1771-78 et 1789. Mais Ie deelin absolu touche seulement certains secteurs de 
l'importation. On deeele quelques initiatives interessantes de substitution 
par Ie developpement d'industries locales (distillerie, tissage) et l'on peut se 
demander si Ie reveil it point nomme du commerce des bles ne compense pas 
la totalite des pertes, par ses benefices. Le deelin absolu des exportations est 
mieux etaye. Un seul article etait en progres: Ie cafe. Tous les autres avaient 
baisse par rapport it 1750-51, Ie sucre par rapport it 1775-77. Ce deelin etait 
lie pour une part aux difficultes franc;:aises, pour une autre part a la pression 
angiaise 1), pour la derniere a l'essor decisif des nations du Nord et des villes 
hanseatiques. Incontestablement, la position hollandaise se trouvait resserree 
entre ses concurrents, son arriere-pays restreint. 

Le deelin ne s'est pas opere d'un bloc. L'evolution des echanges franco
hollandais, apres 1750, parait hachee, tronc;:onnee, plus que dans la premiere 
moitie du XVIIleme siecle. Cette demarche, plus significative aux exportations 
qu'aux importations constamment perturbees par les disettes, trahit aussi, a 
notre avis, les difficultes de l'economie hollandaise dans la seconde moitie du 
XVIIIeme siecle. Car elle s'articule avec des evenements qui affecterent 
l'ensemble des Provinces-unies: les crises financieres de 1763, de 1773, la 
quatrieme guerre anglaise ... Si notre raisonnement est juste, il s'ensuivrait 
que Ie negoce et Ie capitalisme hollandais auraient ete beaucoup plus le868, 
in fine, que ne Ie pensait Joh. de Vries 2). 

Mais peut-on juger de l'ensemble du commerce hollandais d'apres un 
secteur particulier? Que representait la Franssevaart pour les ports des 
Provinces-Unies? D'apres Lironcourt, les arrivages franc;:ais a Amsterdam 
representaient 16% de la valeur totale en 1786, 21 % environ des importations 
europeennes. Ce n'etait assurement pas negligeable. Mais Lironcourt ne 
parlait pas du commerce avec l' Angleterre, ni des eehanges terrestres avec 
l' AIlemagne et les Pays-Bas du Sud. De sorte que les exportations franc;:aises 
pourraient etre ramenees, en pourcentage, aux 10-11% dont on parlait it 
Rotterdam en 1753 S). II faudrait savoir dans quelle proportion les produits 
franc;:ais etaient reexportes, brut ou apres usinage, pour appreeier la plus-value 
possible et les benefices du trafic. A la sortie, les importations hollandaises 

1) Ibidem: Navires anglais a Gdansk: 1788: 156; 1789: 152; 1790: 188; 1791: 286; 
1792: 208; 1793: 270; 1794: 108; 1795: 193; 1796: 402. 

2) Le raisonnement de Joh. de Vries, qui a propose une restitution du chiffre d'af
faires desProvinces-Unies,fondee sur les C. en L.,d'apres Ie taux en valeur des droits 
d'Amiraute, ne nous parait pas tout a fait adequat au probleme. La hausse des prix 
a pu maintenir Ie niveau du chiffre d'affaires, mais Ie volume des 6changes, dans ces 
conditions, aurait fortement baisse. 

3) La statistique de Rotterdam est suspecte, nous rayons dit. 
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en France representaient un peu plus de 13% mais nous ne disposons que du 
chiffre de Rotterdam en 1753. 

Chercher des correspondances entre Franssevaart et Ie mouvement general 
des Provinces-Unies serait vain si, comme nous l'avons vu, elle ne portait 
aussi, indirectement temoignage sur Ie commerce avec Ie Nord (30% des 
entrees a Amsterdam en 1786,43% du commerce europeen par mer). D'autre 
part, la nature des 6changes avec la France est vraiment typique de la position 
d'intermediaire de la Hollande. Enfin, il est probable que la concurrence 
nordique s'est developpee dans les autres pays (Espagne, Portugal) comme 
en France 1). 

Nous avons essaye de voir si l'evolution de notre secteur refletait l'evolution 
generale du commerce hollandais. Le resultat est incertain. Les Convoien-en
Licenten, qui nous ont servi de guide, sont des reperes captieux, qui donnent 
une image compacte a la fois des importations et des exportations. Et pour les 
importations des produits destines a la consommation interieure et des pro
duits destines a la reexportation. Or, il est evident que la Hollande a continue 
d'acheter en Baltique une grande partie de son ravitaillement (grains ou bois) 
alors meme qu'elle avait perdu la revente a l'exterieur ou les avantages du troc 
contre des marchandises fran9aises 2). Image fiscale, deformee, laissant 6chap
per Ie commerce a droiture et tous les articles exemptes, fortement impres
sionnee par les plus charges de droits. Image floue, car les conditions de 
l'enregistrement dans les Amirautes, contrairement a ce qui se passait pour 
la Balance du Commerce en France, laissaient a desirer, les statistiques de 
1753 en font foi. N'oublions pas non plus que la Balance du Commerce etait 
plus sensible aux prix que les douanes hollandaises. 

De 1716 a 1725, la correlation entre les courbes est negative. C'est-a-dire 
que les progres du commerce franco-neerlandais ont peu ou prou influence 
les Convoien-en Licenten, sauf peut-etre les exportations de 1722. De 1725 
(apn!s Ie changement de tarif) a 1767, la correlation est assez bonne entre 
les Convoien-en-Licenten et les importations hollandaises en France, moyen
nant quelques d6calages. Le profil des Convoien-en-Licenten est neanmoins 
beaucoup plus contraste. Les d6calages sont tres saillants avec les exporta
tions. Les achats hollandais en France continuent de se developper de 1750 
a 1752 alors que les Convoien-en-Licenten ont amorce un mouvement de 
descente depuis deux ans. De meme, en 1764, il y a nette reprise des expor
tations fran9aises alors que la depression se prolonge en Hollande. De 1767 
a 1772, iI n'y a aucune correspondance possible soit avec les importations, soit 
avec les exportations. D'apn!s les Convoien-en-Licenten, Ie negoce hollandais 
serait dans Ie marasme. La figure surprend, car ces annees de disette ont ete 
marquees par une active navigation en BaItique (cf. les chiffres de Gdansk) 
et certainement, par des exportations de bles vers la France. cf.l'annee 1771). 

1) H. C. Diferee, op. cit. chapitre VIII, § 2 signalait l'essor de la navigation danoise 
en Espagne, a la fin du XVIIIeme siecle: deux fois plus de vaisseaux que les Hollan
dais a Cadix en 1785, 54 contre 37 en 1786 ... 

• ) Cf. Ie rapport de Lironcourt: 8.000 lasts de grains, venus de Russie, 32.000 
lasts de grains venus de Prusse a Amsterdam en 1786. 
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On est done conduit a suspecter la representativite des Convoien-en-Licenten 
pour cette periode. En suivant Ie graphique hollandais, une reprise, assourdie, 
aurait eu lieu de 1772 a 1779, ce qui comcide avec la courbe des exportations 
franc;aises (laquelle, cependant stoppe son ascension en 1778). La suite est 
sans probleme, les evenements de l'histoire hollandaise influenc;ant egalement 
les trois graphiques. On comprend mieux, apres l'analyse de la Balance du 
Commerce, que la disette de 1789 n'ait pas provoque un relevement plus 
important des Convoien-en-Licenten. 

Le contraste l'emporte sur la ressemblance. D'apres les Convoien-en
Licenten Ie sommet a ete atteint en 1730; dans Ie commerce franco-neerlan
dais, Ie sommet se situe en 1771 (importations), en 1777 (exportations). Le 
secteur franc;ais resiste mieux que l'ensemble du negoce hollandais, soit de 
1730 a 1736, soit a la fin de la periode. Par consequent, alors que les Convoien
en-Licenten font commencer Ie d6clin absolu du commerce dans Ie deuxieme 
quart du siecle, les courbes franc;aises ne Ie datent que de 1779. 

Scrutons nos graphiques avec plus d'attention. La premiere depression des 
Convoien-en-Licenten, de 1730 a 1736, coincide avec les debuts de l'essor 
hanseatique. La crise du milieu du siecle, que nous avions interpretee, dans 
Ie secteur franc;ais, comme l'elfet d'une concurrence accrue, s'inscrit par
faitement dans les Convoien-en-Licenten. Le haut niveau de 1757-62 cor
respond a la periode de la guerre de Sept Ans au cours de laquelle, nous Ie 
savions deja, la neutralite fut favorable a la Hollande 1). De 1767 a 1779, si 
les C. en L. ne s'eleverent pas a de tels sommets (et nous rappelons nos reser
ves), ils se soutinrent honorablement. La veritable chute est donc retardee a 
1780. 

n est inutile de forcer les documents. La complexite du negoce hollandais 
est telle que 1'0n ne peurra se prononcer qu'apres avoir examine chaque 
branche, analyse chaque moment remarquable. Que represente 1730? Une 
annee de disette? Une opportunite magnifique pour Ie commerce des grains. 
Mais encore? L'apogee de la Compagnie des lndes, comme Ie pense K. Gla
mann? n pourrait donc y avoir eu un premier decrochement, sectoriel, d'une 
part avec une presence plus active des Hanseates, d'autre part avec la con
currence en Asie des autres compagnies europeennes. Cela n'empechait pas 
d'autres branches de se developper, cela pouvait les favoriser. La crise de 
1750, qui ne s'identifie pas avec un d6clin absolu, est plus profonde selon 
nous. Eile implique, en elfet, un changement structurel, Ie "resserrement" 
de l'economie hollandaise ou, plus exactement, la prise de conscience de ce 
processus. Mais, dans Ie commerce franco-hoilandais, nous n'avons pas vu 
un abandon des negociants d' Amsterdam et de Rotterdam, une demission. 
Au contraire: soit en mettant a profit les circonstances, soit en produisant 
un vigoureux elfort, ils relancerent les affaires. 

1) Et a ses colonies "Omstreeks 1760 scheen hetzelfs "alsof de gouden eeuw 
wederom voordeKoloniegeopend ware"". Van der Meulen cite par H. Brugmans: 
Opkomst en Bloei van Amsterdam 2eme edition revue par A. Le Cosquino de Bussy 
et N. W. Posthumus, page 209. 
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Fig. 6 

STRUCTURE DES EXPORTATIONS HOLLANDAlSES 
HORS DE FRANCE EN 1789 

PORCENTAGES DES VALEURS 

I. Vins et eaux de vie 
II. Fruits, miel, huiles, savon 

m. Tissus (toutes categories) 
IV. Denrees coloniales (the, sucre, cafe, 

3.155.000 
1.073.000 
1.014.000 

indigo, tabac) 35.313.000 
V. Autres produits ca 2.602.000 

7,3% 
2,4% 
2,4% 

81,8% 
6,1% 

43.157.000 livres 100 % 

231 

Ce qui a ete grave, dans la seconde moitie du XVIIIeme siecle, c'est la 
repetition des crises : 1763, 1773, 1780-84. C'est aussi que, de nombreuses 
etudes Ie prouvent, Ie resserrement des debouches toucha mainte activite qui 
donnait de l'emploi: Ies pecheries, Ie navigation 1). Et que Ie capital, aux 

1) A la fin du XVIIIeme siecle, les Hollandais n'assumaient pas en France beau-
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Provinces-Unies, se soit detourne des investissements nationaux. De sorte 
qu'en 1785, lorsque la position d'intermediaire multiple fut vraiment endom
magee, que Ia Rhenanie, malgre ses progres, ne formait pas encore l'hinter
land opulent qu'elle devint au XIXeme siecle, les Provinces-Unies, reduites 
a leurs ressources propres se trouverent veritablement tres relativisees, non 
seuJement par rapport aux grandes puissances, non seulement par rapport 
aux cites maritimes de l'Allemagne du Nord, mais encore par rapport aux 
nations industrielles, comme les Pays-Bas du Sud. Le pauperisme s'eclaire, 
agrave ici et la par Ia croissance demographique. Dans cette conjoncture, 
Ie negoce hollandais s'est peut-etre raccroche a des espoirs nouveaux: les 
Etats-Unis, ou a de bonnes fortunes: Ie cours des grains. Peut-etre, meme, 
mais les Convoien-en-Licenten disent Ie contraire, cela a-toil neutralise Ie de
clin des dernieres annees de la Republique. En fait, Ie capitalisme commercial 
avait atteint ses limites. Capable de dominer l'Europe, avec Ie concours des 
circonstances, au XVlIIeme siecle, il devait, des la fin du XVIIleme siecle, 
composer avec l'industrie. Capable de promouvoir une ville, il ne I'etait plus 
de faire vivre une nation. Adaptee a une econornie de rarete propice aux 
speculations, agile dans un climat de liberte, il devait ceder devant l'essor des 
producteurs et des nationalismes. 

Pour conc1ure, revenons aux notions premieres qui ont guide notre travail. 
Declin absolu? La notion est ambigue, comme I'avait bien vu Joh. de Vries. 
Le commerce franco-neerlandais prosperait qu'on criait deja a la decadence. 
Et Ie commerce americain a pu se developper dans la periode noire de 1785-
1794. De toute fa~n, il ne s'agit pas d'un processus continu depuis Ie 
XVIIleme siecle. On pourrait presque envisager, pour l'economie hollan
daise, un second age d'or dans la premiere moitie du xvrUeme siecle. La 
structure meme du negoce appelait les rebondissements apres les crises. Les 
circonstances y aidaient (cf. les Convoien en Licenten apres 1787). 

Toutefois, Ie "resserrement" de l'economie hollandaise en Europe a cree 
une situation nouvelle. L'ecart s'est amenuise avec les concurrents, Ie declin 
relatif est apparu et la Balance du Commerce en montre l'ampleur, plus grave 
peut-etre que ne l'indiquait Joh. de Vries. En 1750, les Syndics de la Chambre 
de Commerce de Normandie exageraient en comparant a la Hollande "Ham
bourg qui marche deja son egaIe". Etait-ce encore une hyperbole en 1789? 
Ce resserrement, dont une autre face serait Ie demantelement de l'imperium 
sur Ie commerce des lndes, contenait Ie germe d'un declin absolu. Le negoce 
hollandais vivait des ressources exterieures. II ne s'appuyait pas sur Ie marche 
interieur et n'envisageait pas que celui-ci pftt compenser des retranchements 
aux exportations. Les raffineurs d'Amsterdam l'exprirnaient crftment en 
1785: "La consommation en Hollande est tres bornee; la vente de sirop or
dinaire (melasse) ne s'y fait qu'a des prix ruineux car, en Hollande, Ie peuple 

coup plus que leur propre trafic. On verra les chiffres ci-dessous et, par comparaison, 
ceux des autres pays. Dans Ie cabotage de port a port, Ie cauchemar de Colbert au 
XVlIIeme siecle, 20 unites hollandaises seulement etaient engagees en 1787: 11 
dans la Manche, 2 en Guyenne et Biscaye, 3 en Mediterranee! 
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se nourrit de pommes de terre en remplacement de ces nourritures oil Ie 
sirop peut servir". Etat d'esprit typique, refietant a la fois la mentalite du 
negociant, mal incarne dans un peuple, et celle d'une societe oil la masse 
ne participe guere a la prosperitie. 

Lorsque nous raisonnons en termes de nations, nous sommes influences 
par I'histoire et I'historiographie du XIXeme siecle. Nous negligeons Ie cos
mopolitisme du capital et du negoce au XVIIIeme. La concurrence des ports 
est, certes, une realite. Mais Ie capital ne s'embarrassait pas des frontieres. 
Les capitalistes investissaient leurs avoirs partout oil il y avait espoir de pro
fit, que ce soit aux Provinces-Unies, en Angleterre, dan l'eveche de Liege ou 
en Allemagne. Les benefices n'ont pas de nationalite. La concurrence entre 
negociants de Hambourg et d'Amsterdam, de Rotterdam et d'Ostende 
n'etait pas d'abord affaire de patriotisme. Quel meilleur exemple que celui 
de la fume Wilfelsheim et Anthus? Nous l'avons vue, installee a Nantes, 
engagee dans Ie commerce colonial franc;ais et livrant du sucre a un raffineur 
de Rotterdam. Or, l'un des associes, Anthus, etait originaire de Stuttgart et 
son onele, N. F. Wilfelsheim consul de S.M. Imperiale, c'est-a-dire du sou
verain des Pays-Bas autrichiens et protecteur d'Ostende! 1 

Notre etude aura donc mis en valeur la souplesse et la complexite de 1'0r
ganisme commercial hollandais. Elle aura suggere une ligne possible d'evo
lution. L'etude des autres secteurs commerciaux pourra confumer ou infirmer 
cette perspective. II faudrait aussi s'assurer du caractere unique ou partage 
des difficultes hollandaises. La Balance du Commerce, envisagee cette fois, 
du point de vue franc;ais, rendra de grands services en l'occurence. De toute 
fac;on, les echanges franco-neerlandais avaient manifeste une grande vitalite, 
de la resistance dans Ie "declin". Ils resteront actifs sous la Revolution et 
I'Empire au prix d'une certaine "continentalisation". Car finalement, au 
XIXeme siecle, lorsque la puissance 6conomique des Pays-Bas renaquit, ce 
fut au detriment des provinces atiantiques franc;aises. La mise en valeur des 
lodes Neerlandaises rompit la dependance pour les produits coloniaux, ren
versa la structure ancienne des 6changes, favorisa une reconquete de I'hinter
land. Naguere pourvoyeuses de l'Europe, ouvertes sur Ie Nord par l'inces
sante navette des vaisseaux hollandais, hambourgeois, danois, la Guyenne et 
la Bretagne s'etiolerent, dans une situation marginale. Par contre, les Pays
Bas, mieux armes, mieux places reprirent leur role de ports de I'Europe que 
la fortune actuelle de Rotterdam illustre. L'ancienne complementarite de la 
France et des Pays-Bas, si vivement combattue par Colbert, si elairement 
demon tree par la Balance du Commerce disparut. 

1) L. Dennigny: La Chine et l'Occident. Le commerce a Canton au XVIIIeme 
siecle. Paris 1964. Tome II, pages 608-9. 
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ANNEXE 

T ABLEA U de la Navigation entre la France et les Pays-Maritimes de l'Europe 
avec des Evaluations approximatives sur Ie montant du fret (F12. 1835) 

Annre 1787. 

Colonne 1: Tonnage du trafic entre Ie pays considere et la France (entrees et 
sorties) 
Colonne 2: Tonnage transporte dans toutes les directions par les vaisseaux 
du pays considere. 
Colonne 3: Valeur approximative de ce fret. 

2 3 

Espagne 127.748 tonneaux 41.780 tonneaux 590.4121ivres 
Portugal 26.606 2.717 113.631 
Piemont-Sardaigne 36.510 12.886 128.860 
Genes 74.298 55.087 

" 550.870 
" Toscane 21.493 2.289 

" 
29.890 

Etat ecclesiastique 14.283 
" 

1.979 19.790 
" Naples/Sicile 47.910 38.892 389.235 
" Venise 5.020 4.309 

" 
43.846 

" Levant 90.736 
" 

3.629 
" 

36.290 
" Empire 47.278 22.984 483.677 

Angleterre 202.105 
" 

194.820 4.306.710 
" Hollande 128.979 138.866 3.014.502 

Villes Hanseatiques 111.236 
" 

100.400 
" 

2.236.993 
" DanemarkfNorvege 72.808 

" 
95.992 2.216.586 

" Suede 50.717 69.319 
" 

1.537.523 
" Prusse 44.098 53.675 

" 
1.530.397 

Russie 37.438 8.984 225.549 
Etats-Unis 51.913 44.217 

" 
3.084.727 

Total du trafic maritime fran911is en 1787 (trafic colonial exclu): 1.191.171 
tonneaux. Valeur totale du fret: 25.762.789 livres. 

Ann6e moyenne de 1787 a 1789, la France recevait, venant des Provinces
Unies 784 navires, d'un tonnage total de 70.099 tx (dont 600 Hollandais = 

50.132 tx) et voyait partir, it destination de la Republique 681 navires, d'un 
tonnage de 81.356 tx (dont 478 Hollandais = 57.608 tx). n s'agit de navires 
charges, en tout ou partie. 

Pour les tableaux grafiques I et IT voir a la fin du livre 
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v 

DE STA TISTIEK VAN 
IN- EN UlTVOER V AN DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE 

1784-1793 

II: DE STATISTIEK VAN DE UlTVOER· 

MEDEGEDEELD DOOR DR. JOH. DE VRIES 

In het hiernavolgende treft men de statistiek van de uitvoer van de Admi
raliteit op de Maaze aan. Evenals de invoer beslaat deze de jaren 1784-1793. 
Na de uitvoerige inleiding tot de statistiek van de invoer in het voorafgaande 
Jaarboek behoeven de in dit deel afgedrukte cijfers geen nadere toelichting 
meer. Met de publicatie van deze is de Admiraliteitsstatistiek voltooid. 

J.d. V. 

STA TISTIEK VAN DE UlTVOER 

Over zee, langs de Wadden 
en Zeeuwse stromen I 

Naar Duitsland en 
daaronderbegrepenlanden Naar Brabant Rendement 

der rechten 

AARDE (VAN ALLE SOORTEN) 

waarde waarde 'Ii: waarde 

f 5140 f 30 f 103 :8 :-
6619 5500 f 114 134:13:-
7333 10 40 147:13:-
8270 11800 170 168 :16:-
6814 6150 155 139 :8 :-
8039 160:16:-
5663 113:6 :-
5869 117:8 :-
6762 135 :5 :-
3035 60:14:-

*) Deel I, de statistiek van de invoer, in het voorafgaande Jaarboek, dl. 29 (1963), bIz. 188-259. 
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Over zee, langs de Wadden 
en Zeeuwse stromen 

waarde 

111 812 
7089 
5079 
4830 
5838 
4759 
5259 
4647 
5442 
2231 

vatenen manden <ii: waarde l 
vaatjes 

19 5 5950 I 670 
25 12120 1680 
3 1400 130 
2 810 90 
7 3400 355 

28 6500 650 
6 800 100 

45 2 16000 2145 
50 22030 2725 
20 18000 2700 

Naar Duitsland en 
daaronder begrepen landen 

AARDEWERK 

waarde 

I 5010 
10150 
9063 

13 108 
11 021 
12850 
11 185 
11418 
12613 
11 275 

ALVIN 

vaten en <ii: 
vaatjes 

42 34850 
61 16850 
9 6800 

11 6500 
7 5900 

12 11 730 
46 40050 
18 16550 
14 11500 
25 30825 

Naar Brabant 

waarde 

I 996 
1106 
1 182 
2278 
1046 

420 
20 

121 
290 
415 

vaten en <ii: 
vaatjes 

11 4470 
17 6350 
23 7850 
19 13900 
13 7360 
8 3100 

12 7300 
33 12540 
9 7100 

25 13 825 

AMANDELEN (IN DOPPEN) 

vaten en balen balen 
vaatjes en en 

baaltjes <ii: waarde vaatjes baaltjes <ii: vaatjes baaltjes <ii: 
1 23 2725 
2 4 930 

10 900 6 1000 
4 10 1080 1 400 

32 10 2750 I 580 4 450 6 800 
1 11 1910 4 2080 

8 1130 1 1 750 
1 2 400 3 400 

2 300 2 36 8420 

Rendement 
der rechten 

I 356:7 :-
366 :18:-
306:10:-
404:6 :-
358 :2 :-
360:12:-
329 :6 :-
323:14:-
366 :18:-
278 :8 :-

I 135:16:-
105:19 :-
48:3 :-
63 :12:-
50:- :-
64"-"-

144:9 :-
135 : 5:-
121 :18:-
187:19:-

I 13 :12:6 
4 :13 : 
9:10:-
7: 8:-

20:-:-
19:19:-
9: 8:-
4 :- :-

43 :12:-
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Over zee, langs de Wadden 
en Zeeuwse stromen 

balen 
en 

vaatjes baaltjes 'i£ waarde 

1006 15300 /2655 
363 55860 8505 
85 14426 2435 

129 20720 3615 
254 38800 5650 
378 58245 8754 

2 145 27970 4630 
22 22 9530 2350 
14 27 9950 2720 

3 450 130 

vaatjes 'i£ waarde 

1 70 / 20 

1 450 135 

balen en 
baaltjes 11: waarde 

2 460 f 100 

20 1600 300 

Naar Duitsland en 
daaronder begrepen landen Naar Brabant 

AMANDELEN (KORTE) 

vaatjes baaitjes 'i£ vaatjes baaltjes 'i£ 

3 750 104 20580 
8 16 2980 103 19050 

22 1950 173 32880 
2 47 5910 2 214 39936 
7 20 10569 3 114 20240 
5 19 2225 44 7790 
1 20 2650 1 82 13510 
4 23 3834 99 17600 

10 13 3000 11l 19060 
3 22 3983 5 180 31800 

AMANDELEN (LANGE) 

balen 'i£ 

4 960 

2 257 
1 550 

AMANDELEN (PRIK) 

vaten en balen en vaten en balen en 
vaatjes baaltjes 11: vaatjes baaltjes 11: 

2 2 900 2 2 700 

8 1250 
3 200 6 680 

1 200 
4 12 2300 
1 11 1500 1 500 
3 18 2175 
3 10 1520 

15 1975 1 17 3170 

Rendement 
der rechten 

/183: 3:-
389: 9:-
246: 5:-
332:17:-
348: 1:-
341: 6:-
220:13:-
154:16:-
160: 1:-
181 : 3:-

/ -:10: 6 
7: 4:-
3: 7: 6 
1 :18 : 6 
4: 2 : 6 

f 4'-'-
1:13:-
3: 2: 6 
2: 4 :-

- :10:-
5:15:-
9:-:-
5: 9:-
3:16:-

12:17:-
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Over zee, langs de Wadden 
en Zeeuwse stromen 

Naar Duitsland en 
daaronderbegrepenlanden Naar Brabant 

kisten stuks 

11 850 
1 10 
3 106 

144 3580 

149 3285 
23 
10 2037 

vaten en 
vaatjes 'U! 

34 32810 
84 108430 
25 22550 
21 22800 
7 2900 
9 7050 
8 4200 

19 10300 
52 103200 

vaten en 
vaatjes 'U! 

9 10000 
2 1080 
9 9180 

39 12000 
4 1200 

4 4000 

AMMUNITIE (GEMONTEERD) 
ZIE OOK IJZER GESCHUT, KOGELS 

waarde waarde 

I 600 
75 

600 
6810 

157845 
6570 
2980 
1 825 

AS : POTASCH 

vaten en 
waarde vaatjes 'U! waarde vaatjes 'U! waarde 

I 4215 2 300 I 15 72 85080 110640 
13 055 2 1300 80 127 158890 16481 
2998 2 1400 80 86 91260 10086 
2590 5 600 60 57 56340 6975 

560 5 3600 200 121 119210 16411 
1 125 2 600 40 52 53700 7935 

700 4 900 105 82 69250 10 330 
1545 148 85060 13 175 

15020 5 350 70 51 24400 3380 
112 116397 17620 

AS: WEEDASCH 

vaten en vaten en 
waarde vaatjes 'U! waarde vaatjes 'U! waarde 

1680 32 I 446 525 113 990 
67 52 1405 414 9850 

510 49 25350 728 553 290600 13510 
300 52 23700 643 443 226200 11415 
120 53 26300 780 440 282286 10079 

43 21300 652 396 212400 9765 
56 21700 590 621 408125 16800 
35 14600 405 430 12495 

150 34 15750 442 413 11 265 
26 11300 475 740 18320 

Rendement 
der rechten 

I 12:-:-
1:10:-

12:-:-
136: 4:-

1156:18:-
131: 8:-
59:12:-
36:10:-

I 148:14:-
296: 3:-
131:13:-
96: 5:-

171:14:-
91:-:-

111: 7:-
147: 4 :-
184:14:-
176: 4:-

I 151: 3:-
113 : 4:-
147:10:-
123:12:-
109:16:-
104: 3:-
173:18:-
129:-:-
118:11:-
187:19:-
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Over zee, langs de Wadden 
en Zeeuwse stromen 

grofton waarde 

5791
/. /2935 

6171
/. 2690 

509 2175 
734' /. 3065 
582 2835 

1 155' /. 6026 
896 4498 
626 4366 
814 7259 
546 5745 

vaatjes vat waarde 

15 2' /. / 220 
95 156

/. 1420 
16 3' /. 240 
34 6 540 
24 4 405 
18 3 290 
43 4'/12 485 
25 42/3 411 
26 41

/. 480 
54 91

/ 1 910 

'ii: waarde 

1200 /1650 
7110 8880 

500 600 
1000 900 

Naar Duitsland en 
daaronder begrepen landen 

AZIJN (BIER) 

grofton 

83 
1921

/. 

751
/. 

73' /' 
92 

1031
/. 

77 
781

/. 

906
/. 

75"/. 

AZIJN (WIJN) 

vaatjes vat 

8 PI. 

7 PI. 
7 1'/. 
9 1 
2 ' /. 
8 5/. 
8 1 
5 1 

BAARDEN (WALVIS) 

Naar Brabant 

grofton 

9 
303

/ . 

23 
32' /. 
14' /. 
9' /2 

29 
40 

125 

vaatjes vat 

18 45
/ 12 

9 P/. 
6 sf. 
9 1"/3 

18 21
/. 

8 5/. 
28 43/15 

9 P/. 
38 81

/ . 

'ii: waarde 

1500 /1545 
4500 3000 

500 500 

300 300 
520 520 
400 400 

Rendement 
der rechten 

/ 132:10:-
163:16:-
123: 1:-
166 : 3:-
141: 6:-
254 :13:-
196 :10 :-
146 :14:-
188 :18:-
149: 7:-

/ 7:10:-
64 :10:-
13:- :-
24:- :-
21: 3:-
18 :10:-
17 :15:-
29: 1:-
19: 2 :-
56 : 5:-

/ 41: 5:-
260:12: 6 
90:-:-
35:-:-

7:10:-
13:-:-
10:-:-

I 
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Jaar Over zee,langs de Wadden Naar Duitsland en I Naar Brabant Rendement 
en Zeeuwse stromen daaronder begrepen landen der rechten 

BALEINEN (GESNEDEN) 

kisten balen kisten kisten 
en en 'Ii: waarde en 'Ii: waarde en 'Ii: waarde 
kistjes baaitjes kistjes baaltjes kistjes baaitjes 

1784 37 17 10095 116905 39 9 795f7 675 1491 :12:-
85 38 25 8650 14870 1 25 1 50 46 12533 7035 439: 2:-
86 29 19 6061 9540 1 350 450 1 62 5982 319 : 9:-
87 35 8 7920 11860 410 8985 425: 2:-
88 32 3 5920 8675 3 106 110 5730 290 : 6:-
89 21 8 4930 6795 1 20 20 26 6083 3355 203: 8:-
90 18 2 3385 4565 25 25 3600 163:16:-
91 26 5 5090 6985 5 155 155 24 7558 3857 219 :19:-
92 24 4 6435 9068 2 90 100 21 6786 2740 238: 3:-
93 11 4 3715 5720 7 275 275 14 4155 2130 162:10:-

BIER (INLANDS) . 

vaten en 
vaatjes waarde 

1784 1981 1 8447 142: 4:-
85 2198 9230 46 : 3:-
86 2426 10000 50 :-:-
87 1685 7299 36 :10:-
88 2320 10469 52 : 7 :-
89 2012 8872 44: 7:-
90 2506 10763 53:16 :-
91 1982 8319 41:12:-
92 817 4360 21:16:-
93 15 120 - :12:-

BIER (UITLANDS) 

vaatje ton vaatje ton 

1785 13 2 1:4 :-
88 3 1 1

/, -:15:-
89 6 2 1: 4:-
90 4 1 -:12 :-
91 10 1

/. 6: 5:-
92 7 1

/. 4:10 :-
93 7 4 1

/. 6:18 :-

ECON.·HJsr. JAARBOEK xxx 16 



Jaar 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

1784 
85 
86 
92 
93 

242 DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE 1784-1793 

Over zee, langs de Wadden 
en Zeeuwse stromen 

vaten baal-
en tjes <jj! waarde 
vaatjes 

1027 6 209 945 145412 
1155 4 267726 53728 
1090 12 241375 43905 
1 100 215011 40654 
1368 263293 48198 
1000 196054 38275 
1268 298534 60 390 
1260 1 293975 64971 
1310 2 282865 68453 

670 155630 41939 

kistjes 
of bladen waarde 
vaatjes 

14 2450 1 190 
127 56770 4660 
37 15300 1005 
12 1200 200 
72 32400 2310 
6 2700 180 

43 10 775 940 
59 22875 1280 
30 12100 1060 

kistjes of 
vaatjes bladen waarde 

3 300 1 50 
6 1350 150 

Naar Duitsland en 
daaronderbegrepenlanden 

BLAUWSEL 

vaten 
en <jj! waarde 
vaatjes 

5 1700 1 235 
1 300 30 
3 100 20 

3 300 60 
4 425 70 
5 185 35 

39 8125 1540 

BLIK (ENKEL) 

kistjes 
of bladen 
vaatjes 

8 3600 
9 2700 
4 1800 
2 900 

24 5950 
32 9225 
13 4050 
30 6050 
52 11400 

BLIK (DUBBEL) 

kistjes of 
vaatjes bladen 

3 300 
1 100 

Naar Brabant 

vaten 
en <jj! waarde 
vaatjes 

191 66 120 111 355 
569 108538 15127 
586 143444 18548 
350 59860 10540 
217 40 955 7105 
236 43156 7405 
556 119823 18665 
750 144 535 20884 
328 63421 10096 
552 94605 14022 

kistjes 
of bladen 
vaatjes 

101 43800 
103 34850 

18 7650 
27 10575 
41 13 150 

16 7200 

kistjes of 
vaatjes bladen 

1 450 

Rendement 
der rechten 

11135: 7:-
1381 :16:-
1249:13:-
1024: 6:-
1106: 1:-
913:12:-

1582: 6:-
1718:10:-
1571:14:-
1150:-:-

1 30:17:-
63:10:-
17: 2:-
9: 1:-

30:19:-
5:15 :-

13 : 7:-
17:19:-
12: 2:-
12: 8:-

1 -:12:-
-: 8:-
1:16:-

-: 8:-
-: 3:-



laar 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 

1786 

90 
91 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE 1784-1793 

Over zee, langs de Wadden 
en Zeeuwse stromen 

last 

6 

61/, 

P/. 

last 

181 
25 

338 
145 
71 

227 
214 
601 1

/. 

86 
25P/, 

last 

9951
/, 

73P/, 
1796 

3283
/, 

1 5651
/, 

3 12P/, 
21981

/. 

20651
/. 

1 16P/12 
1 046'/3 

Naar Duitsland en 
daaronder begrepen landen 

BOKKING 

aantal 

17000 
222800 
340 060 
194000 
41300 
53300 

BOEKWEIT 

BONEN (DUIVE) 

BONEN (PAARDE) 

243 

Naar Brabant 

aantal 

41400 
469600 
97000 
15000 

Rendement 
der rechten 

f 1: 5: 6 
33: 9:-
57: 4:-
99:11:-
20:15:-
10: 5:-

vrij van 
rechten 

vrij van 
rechten 

vrij van 
rechten 



Jaar 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

1784 
86 

244 

Over zee, langs de Wadden 
en Zeeuwse stromen 

last 

2391
/. 

1061
/. 

87 
101

/. 

1401
/. 

216 
85 

15P/. 
222 

1/. 

DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE 1784-1793 

Noar Duitsland en 
doaronderbegrepenlanden 

BONEN (WITTE) 

Noar Brabant 

BOTER (ALLE SO ORTEN UITGEZONDERD FRIESE) 

vatenen 
vaatjes 'Ii! vaatjes 'Ii! vaatjes 'Ii! 

1002 67305 20 1550 2 80 
1859 77360 79 4420 

962 41684 37 1845 8 310 
876 37542 15 700 1 80 

1934 112436 18 750 29 1230 
717 39886 43 2540 93 5485 
566 15255 7 590 40 2230 

2682 120731 36 1555 14 830 
2670 117881 44 2198 73 4220 
2039 82729 135 7705 38 1770 

BOTER (FRIESE) 

vaatjes 'Ii! vaatjes 'Ii! vaatjes 'Ii! 
126 3760 

1310 75640 
647 32250 
26 1575 

100 1200 
709 26360 

1409 78478 
13 368 871 886 23 1190 
17321 1111 351 44 6300 55 4380 
32686 2136803 10 800 772 50231 

BOUTEILJES (GLAZEN) 

kisten manden waarde 

1052 11325 
10 115 

Rendement 
der rechten 

vrij van 
rechten 

I 344:13:6 
408:18:-
219: 4:-
191 :12:-
572: 2:-
239:11:-
90: 7:6 

615:12:-
621 :10:-
461:-:-

I 12:11:-
252: 3:-
107:10:-

5: 5:-
4'-'-

87:17:-
261:12:-

2910: 5:-
3740: 2:-
7292:16:-

I 26:10:-
2: 6:-



Jaar 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE 1784-1793 245 

Over zee, langs de Wadden 
en Zeeuwse stromen 

Naar Duitsland en 
daaronder begrepen landen Naar Brabant 

BRANDEWIJN (VAN WIJN) 

vaten en vaten en vaten en 
vaatjes oxhoofden waarde vaatjes oxhoofden vaatjes manden oxhoofden 

157 441
/, f 1965 24 381

/ . 

59 72 3369 123 !191
/. 52 54 

25 32 1440 140 1281
/12 40 51 

373 120'/. 5474 118 98'1. 8 10'/. 
114 146 7530 113 845

/ . 27 16 341
/ , 

160 17P/. 9736 171 13511
/ 1, 58 100'/. 

64 93% 5316 128 981
/, 124 150 

11 3 170 18 141
/ . 7 IP/. 

92 1591
/ . 9595 33 2231. 22 34 

1514 2585 206120 91 7P/12 83 1591
/ . 

BUSKRUIT 

vaten en 
vaatjes 'Ii: waarde 

2240 56500 /17650 
1750 39500 12675 
2602 62750 16795 
2740 64 970 17475 
2240 51050 13200 
1935 43600 10000 
3841 103490 25318 
7205 188966 49405 
9888 292670 84380 

100 2500 700 

CACAO 

vaten balen vaten en balen en I vaten en balen en 
en en vaatjes baaitjes vaatjes baaltjes 
vaat- baal-
jes tjes 'Ii: waarde 'Ii: 'Ii: 

15 145 16790 
4 14 3200 f 895 3 98 13200 
2 900 225 1 3 650 72 7860 
1 985 300 7 4 1910 24 81 14220 

1 22 1670 1 78 8150 
1 600 200 2 200 1 67 8380 
2 300 35 21 1000 156 18180 

16 2400 480 22 1175 1 104 12750 
167 36 59290 12170 5 7 4270 6 16 3700 

1 325 265 2 3 1265 13 18 9020 

Rendement 
der rechten 

f 165: 7:-
490:10 :-
422: 3:-
460:-:-
530:13 :-
816 :-:-
683:17:-
58:-:-

432:-:-
5631 : 3:-

f 282 :10:-
197 :10:-
313 :15:-
324:17:-
255 : 5:-
218 :-:-
517 : 9:-
944 :17:-

1463: 7:-
12:10:-

f 167 :18:-
164 :-:-
94: 2:-

171: 3:-
98: 4:-
91:16:-

194:16:-
163: 5:-
672 :12:-
106; 2:-



Jaar 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 . 

246 DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE 1784-1793 

Over zee, langs de Wadden 
en Zeeuwse stromen 

Naar Duitsland en 
daaronder begrepen landen I Naar Brabant 

CAMERIJKSDOEK (ZIE OOK LIJWATEN) 

kassen en baaltjes ellen 
kasjes 

157 448704 
128 333780 
149 369296 
70 162184 
17 2 41902 
28 60824 
18 37800 
4 4 19075 
9 23760 
4 11440 

CANEFAS OF ZEILDOEK 

ellen rollen waarde ellen rollen waarde 

663 /12335 8 / 150 
796 /16880 

4100 571 10810 40 1010 
9000 524 11430 790 18 730 

580 13 390 22 550 
401 9350 900 445 

510 506 10320 
291 6760 

6700 459 11 823 6 150 
391 11 503 6 180 

CATOEN (ONGESPONNEN) 

balenen 1& waarde balen en 1& kasjes balen en 1& 
baaltjes baaltjes baaltjes 

2458 485790 / 248976 841 152152 4 1760 398399 
5247 1055845 541 231 520 87150 1239 285086 
4741 1069294 607010 614 86650 1519 328015 
1693 328509 239200 922 149795 1744 355795 
1095 207366 167940 1003 166668 1639 342050 
2551 528856 286711 911 147785 1232 260 665 
3470 642732 430453 701 97540 1 386 295310 
8060 1769469 1027970 843 138130 1957 433874 
4068 849684 708650 385 60420 1527 341 835 
1293 262392 202235 415 66975 2127 462840 

Rendement 
der rechten 

vrij van 
rechten 

/ 124:17 :-
168:16:-
118: 4:-
121 :12:-
139: 8:-
97:19:-

103: 4:-
67:12:-

119 :15:-
116:17:-

/7772:11 :-
10710:12:-
11129:14:-
6255:15:-
5370:13:-
7029:16:-
7766:17:-

17561: 1:-
9389:11:-
5941:11:-



Jaar 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE 1784-1793 247 

Over zee, langs de Wadden 
en Zeeuwse stromen 

vaten balen 
en en 
vaat- baal- 'U: waarde 
jes tjes 

5 8501 5400 
2 400 3000 
4 2 798 5400 

29 5571 39600 
2 2 801 7100 
3 600 900 

80 17905 126240 
1 183 1300 

65 1 13 020 110150 

vaten en balen en 
vaatjes baaltjes 'U: 

56 234 58660 
31 203 33583 
76 37 32458 
21 54 16313 

8 5 725 
17 75 28175 

178 78 140210 
36 53 31098 
99 278 143700 

619 217 466971 

Naar Duitsland en 
daaronder begrepen landen 

COCHENILLE 

vaten en 
vaatjes baaitjes 'U: 

3 I 450 
24 2 2295 
21 4 2140 
24 7 2326 
12 3 1120 
33 1 3260 
32 3 3590 
26 6 3045 
24 1 2340 
13 1 1675 

COFFIJBOONEN 

vaten en balen en 
vaatjes baaltjes 'U: 

2792 5881 3 188673 
2627 9 745 3 729 508 
2813 10 946 4 353 053 
4918 8 822 4 058 523 
3057 9019 4317592 
2926 7 250 3 780 145 
3233 7 774 3 990996 
3993 9482 4 931 391 
2885 8680 4143476 
4247 11 511 6177410 

Naar Brabant 

vaatjes baaltjes 'U: 

1 100 
1 1 180 
1 50 
1 100 
3 480 
6 1 750 
6 1 675 

13 2140 
4 1 450 
8 5 1350 

vaten en balen en 
vaatjes baaltjes 'U: 

511 2367 710 778 
313 2639 811 785 
189 2746 931187 
183 1772 667742 
137 2011 596772 
101 1678 490412 
464 1912 769820 
215 1802 560593 
723 3007 1076115 

7798 16698 7217832 

CORENTEN (ZIE OOK ROZIJNEN) 

vaten vaten 
en vaten en en 
vaat- baal- 'U: waarde vaatjes baaltjes 'U: vaatjes 'U: 
jes tjes 

136 4 68570 16905 11 6280 71 35120 
76 4 18980 1914 33 11630 19 7745 
34 5 5025 530 38 12530 17 8535 
56 8 7390 855 33 3410 7 4650 
47 1 16696 2005 39 2 7530 81 71110 
81 11 9740 1470 40 3 5665 21 24600 

130 4 33585 4388 44 10 12792 149 100 185 
102 71 895 9955 53 3 6974 58 33625 
27 1 3390 702 45 5 22318 12 13 229 
17 2250 545 36 12608 23 9335 

Rendement 
der rechten 

1 21:-:-
43 : 2: 6 
44 :16:-

120:-:-
36:-:-
69: 3:-
63 :19: 6 

346: 7 :-
44:12 :-

240:13: 6 

vrij van 
rechten 

1 439:18 :-
153: 8:-
104: 7 :-
61:16 :-

381: 7:-
160:-:-
586: 5:-
450:-:-
155:-:-
96 :15:-



Jaar 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

1788 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

248 DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE 1784-1793 

Over zee, langs de Wadden 
en Zeeuwse stromen 

vaten balen 
en en 
vaat- baal-
jes tjes 'Ii: waarde 

346 122 117427 125072 
363 87 117716 22805 
270 282 125268 22013 
331 134 126590 23632 
255 82 70488 19692 
384 62 106122 24366 
294 29 87480 22913 
306 68 123665 29744 
289 54 96005 26222 
180 21 61734 22845 

Naar Duitsland en 
daaronder begrepen landen 

COMIJN 

vaatjes balen en 
baaltjes 'Ii: 

1 200 

1 500 

DIEMETTEN 

baaltjes ellen waarde 

8 1800 1370 

DROGERIJEN 

vaten balen 
en en 
vaat- baal-
jes tjes 'Ii: waarde 

29 17 10265 11225 
96 32 36515 4648 

158 51 66546 6605 
89 69 32925 4472 
88 58 27315 3915 

140 42 36175 6008 
254 55 47789 6915 
155 130 60 806 7701 
96 137 48201 4487 

147 168 79581 7688 

Naar Brabant 

vaten en balen en 
vaatjes baaltjes 'Ii: 

4 1450 
3 950 
3 550 
1 200 

1 1 550 
3 3 1100 

2 350 

3 696 

vaten balen 
en en 
vaat- baal-
jes tjes 'Ii: waarde 

119 95 492061 9503 
89 120 43123 9994 
79 184 55000 11190 

135 210 15301 
93 287 14288 
82 107 39420 8147 
76 92 40950 7047 

126 275 91710 15942 
135 145 71108 14110 
157 279 95431 2394 

Rendement 
der rechten 

1 - :16:-
5 :16:-
3:16:-
2: 4:-

- :16:-
2: 4:-
6: 8 :-
1: 8 :-

2:16:-

1 5:11:-

1716:-:-
748 :19:-
796: 3:-
868: 2 :-
757 :18:-
770 : 8:-
737:10 :-

1067 :15 :-
896: 8:-
658:11 :-



Jaar 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE 1784-1793 249 

Over zee, langs de Wadden 
en Zeeuwse stromen 

vaten balen 
en en 

-kisten baal tjes 'iii waarde 

500 19 79195 /18380 
213 16 35930 9805 
237 42 37250 10070 
143 13 25575 6962 
163 13 29480 7440 
182 20 31860 8295 
491 21 90710 21685 
343 31 63450 15783 
229 21 41582 10830 
274 9 53360 14285 

last 

273 
1102

/ 3 
521/3 
813/, 
96'/, 

1472/, 

361/2 

492
/, 

73 
721/. 

Naar Duitsland en 
daaronder begrepen landen 

DROP 

kas- baal-
jes tjes 'iii waarde 

2 360 /125 
2 270 80 

16 420 
6 2 125 
4 7 901 220 
5 85 
1 200 60 

11 1820 430 
1 160 40 

ERWTEN 

Naar Brabant 

kas- baal-
jes tjes 'iii waarde 

12 I 1425 / 375 
53 5 8975 2250 
84 13 970 3077 
64 1 10835 3105 
58 9138 2390 
91 1 18708 3905 

100 18990 3765 
103 1 18505 3985 
188 31591 7660 

FRUITEN (ALS LIMOENEN, ORANGE EN SINAASAPPELEN) 

kasjes waarde kasjes waarde kasjes waarde 

7 / 95 321 /1758 279 /1924 
788 337 1844 75 484 

406 2365 18 141 
585 3191 61 410 
537 2939 71 419 
483 2671 13 130 
883 4699 20 102 
942 5063 43 225 

1221 7123 415 2760 
898 4868 915 4980 

Rendement 
der rechten 

/ 367:12:-
206: 2:-
248:-:-
209: 4:-
213: 8:-
218: 2:-
513:10:-
392: 3:-
304:18:-
439:14:-

vrij van 
rechten 

j 75:11:-
62: 6:-
50: 2:-
72:-:-
67: 3:-
56 :-:-
96:-:-

105:15:-
197:13:-
196:19:-



laor 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

250 

Over zee, langs de Wadden 
en Zeeuwse stromen 

vaatjes en balen en 
kasjes baaltjes 'i£ 

91 12 17 837 
98 3 14248 

107 9 18762 
87 8 14950 
79 5 15145 
89 7 16550 
79 6 11 518 
78 9 11 505 
59 8 8751 
53 10 8436 

vaat-
jes balen 
en en 
kas- baal-
jes tjes 'i£ waarde 

66 20815 fl2180 
1 24 11990 7500 
2 43 18390 11475 

20 60 34556 29000 
6 46 22398 14115 
1 27 13582 9305 
1 23 7005 3190 

23 11040 6340 
5 14 9850 6990 

17 9280 5605 

balen 
en 

kas- baal-
jes tjes 'i£ waarde 

5 2000 /2400 

1 2 412 630 
2 350 650 

2 314 1040 
7 3 1163 3130 

10 9 5761 7640 
10 2880 7200 

3 2 1005 2420 

DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE 1784-1793 

Naar Duitsland en 
daaronder begrepen landen Naar Brabant 

GAREN (WIT NAAI) 

vaatjes baaltjes 'i£ 

1 50 
2 275 

1 9 497 

8 298 
3 165 

GAREN (OM TE WEVEN) 

balen 
en 

vaat- baal- kas- baal-
jes tjes 'i£ waarde jes tjes 'i£ waarde 

5 71 26652/24250 
6 15 2650 fl675 1 56 19550 12495 

21 3 2700 2635 11 128 47705 33220 
11 17 3370 2620 23 94 40177 28245 
11 37 6080 3710 21 33 18948 13 587 
17 26 4960 3935 7 30 15805 9545 
19 36 6510 4972 5 28 7375 5827 
6 24 4210 2848 16 126 42154 33766 
2 19 2470 1510 1 15 13 570 8465 
4 25 3865 2615 1 3 2580 2650 

GAREN (KATOEN) 

balen 
en 

balen en vaat- baal-
baaltjes 'i£ waarde jes tjes 'i£ waarde 

2 400 / 200 425 56 024 /50 465 
2 300 150 370 39029 22225 

265 30610 17190 
2 200 200 3 223 25330 15495 

11 1100 550 13 123 18120 10430 
6 600 325 14 231 33255 31415 
8 750 375 10735 7350 
3 400 325 56 11240 11240 

24 2400 1200 19 2270 2645 
9 900 450 7 800 900 

Rendement 
der rechten 

f 445:18 : 6 
356: 4:-
469: 1:-
375:-:-
385:10 :-
426: 3: 6 
287:19:-
287:12: 6 
226: 5:-
215 :-: 6 

/ 364: 6:-
216:14 :-
473: 6:-
598:13 :-
314: 2:-
227:17:-
139:18:-
429:11 :-
169:13 :-
108:14:-

/ 530:13 :-
223 :15 :-
178 : 4 :-
163 : 9 :-
109:16:-
327:16:-
108:11:-
192: 1:-
110: 9:-

37 :14:-



Jaar I 

1785 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 I 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE 1784-1793 251 

Over zee, langs de Wadden 
en Zeeuwse stromen 

balen 

22 

waarde 

4850 /5890 

Naar Duitsland en 
daaronder begrepen landen 

G AREN (R UW TURKS) 

Naar Brabant 

vaatjes 

2 

~ 

5 100 

GAREN (GEVERFD TURKS) 

vaatjes balen en ~ balen en ~ 
baaltjes baaltjes 

22 4335 
1 18 950 319 60465 

29 1 300 347 70400 
21 1070 447 87799 
14 705 194 36330 
14 965 196 41735 
14 715 294 60 902 
20 740 186 42182 
21 895 222 49275 

6 182 328 69900 

GALNOTEN 

vaten balen 
en en 
vaat- baal- vaten en balen en balen en 
jes tjes ~ waarde vaatjes baaltjes ~ vaatjes baaltjes 'Ii: 

57 9980 /3400 2 150 1 60 13972 
23 6030 2400 2 23 3425 1 5 1355 

3 14 3980 1280 1 5 460 2 4 1090 
2 3 1015 445 4 240 22 4400 

1 80 80 3 2 215 7 1640 
2 17 2801 1210 1 4 920 6 1120 
1 14 2630 1270 2 3 355 2 6 1 500 

3 490 320 11 2240 8 8 3 500 
1 250 150 12 2405 6 11 4670 

2 250 8 4670 

Rendement 
der rechten 

/ 199:-:-

/ 43: 7:-
614 : 3:-
717:-:-
888:14:-
370: 7:-
427:-:-
616 : 3:-
429: 4:-
501:14:-
700:16:-

/ 241 :- :-
108: 2:-

55 : 6:-
56:11:-
19: 7:-
48: 8:-
44:17:-
62: 6:-
73: 5:-
49: 4 :-



Jaar 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

252 

Over zee, langs de Wadden 
en Zeeuwse stromen 

DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE 1784-1793 

Naar Duitsland en 
daaronderbegrepenlanden Naar Brabant 

GEDISTILLEERD EN GENEVER 

oxhoofden waarde oxhoofden oxhoofden 

205881/. / 635119 551
/. 1321 

24 0521
/. 728982 7251

/. 1514 
21 6131

/ 6 666683 5341
/. 1 4941

/ 2 

21 2842
/. 669294 468'/12 1 3391

/. 

206052
/. 648859 3961

/ 2 1184 
21 8031

/. 706249 95P/. 29055
/. 

27474 897379 896'/12 24951/ 2 

341541
/. 1137249 4542

/. 1 7332
/. 

4522P/12 1466443 706 2139'/12 
29 368"/ •• 983091 1 8095

/ 12 97755
/. 

GEMBER (DROGE) 

vaten balen 
en en vaten balen vaten balen 
vaat- baal- en en en en 
jes tjes 'Ii: waarde vaatjes baaltjes 'Ii: vaatjes baaltjes 'Ii: 

22 10 13560 /2355 5 3 10300 3 4 1600 
21 90 15700 1950 5 39 5000 4 4 3868 
28 2 17650 1570 10 16 10900 2 5 1650 

1 100 20 6 8 5200 9 1800 
2 200 40 10 5 4700 5 1 1550 
1 1 530 90 4 12 3900 2 35 3495 
3 41 4850 1050 6 2 3530 2 17 3250 

4 2 1650 10 6 6325 
4 490 140 11 1 4750 5 2 3825 

10 1 5375 1 3 450 

GENEVERBESSEN 

vaten balen 
en en balen balen 
vaat- baal- en en 
jes tjes 'Ii: waarde baaltjes 'Ii: waarde baaltjes 'Ii: waarde 

859 74880 /2482 
2501 219300 6885 
1348 107680 3583 2 200 /10 
1409 108900 2820 

81 6300 235 1 80 20 
55 5300 206 

657 80620 3035 1 300 60 
1 565 59930 2420 26 10900 /1850 172 17 750 860 

649 60754 2270 30 3200 150 
1329 121350 6680 

Rendement 
der rechten 

/32947: 5:-
39438:-:-
35462:17: 6 
34639: 3:-
33279: 5:-
38490:15 :-
46299 : 2: 6 
54514: 5:-
72100:-:-
61430:11 :-

/ 51:18 :-
49: 3:-
60 : 8:-
14: 4:-
12:18:-
15:17:-
23: 5:-
15:19:-
18: 3:-
11:13:-

/ 49 :13 :-
137:14:-
71:17:-
56: 8:-
5: 2:-
4: 2:-

61:18:-
102:12:-
48: 8:-

133:12:-



DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE 1784-1793 253 

loor Over zee, langs de Wadden Naar Duitsland en Naar Brabant Rendement 
en Zeeuwse stromen daaronder begrepen landen der rechten 

GERST 

last last last 

1784 37 97 vrij van 
85 806'/. rechten 
86 296'/. 11 
87 2 276 
88 166'/. 1 343314 
89 595'/. 1103 
90 598'/, 
91 438 110'/. 
92 1 123'/3 642 
93 2084'/. 6 41 

GERST (GEPELDE) 

vaatjes baaltjes <jj; vaatjes baaltjes <jj; vaatjes baaltjes <jj; 

1784 2606 260 551050 1 12 2150 364 38600 vrij van 
85 1773 234 414548 2 18 3150 1 158 21500 rechten 
86 1643 314 387928 3 71 7890 1 540 58840 
87 1602 212 377455 177 14750 4 412 43280 
88 1457 426 383280 6 197 16595 1 445 45900 
89 1558 186 390330 6 203 18800 12 407 49300 
90 1488 468 422710 1 396 34305 18 481 56780 
91 1720 463 473360 8 362 31763 7 582 63168 
92 940 526 319380 8 457 43550 4 353 39400 
93 537 53 119300 14 637 65325 19 1087 118940 

GIERST 

vaten balen 
en en 
vaat- baal-
jes tjes <jj; waarde 

1784 178 16 36700 11705 I 27:10: 6 
85 164 33 33100 1589 24:16: 6 
86 113 15 24450 1250 18: 7:-
87 83 6 17500 850 13: 2: 6 
88 110 21800 1075 16: 7:-
89 34 1 7000 430 5: 5:-
90 81 16400 980 12: 6:-
91 126 1 27000 1680 20: 5:-
92 60 15 16000 1010 12:-:-
93 19 8 7250 630 5: 9:-



Jaar 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

254 DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE 1784-1793 

Over zee, langs de Wadden 
en Zeeuwse stromen 

Naar Duitsland en 
daaronder begrepen landen Naar Brabant 

GLAS (DRINK EN HOL) ZIE OOK BOUTEILJES 

kisten 
kisten en en 
kisjes manden waarde kisjes waarde kisjes manden waarde 

7 /1290 74 [3825 
29 6 582 66 4 3795 
16 6 1160 53 2 3481 

635 1 [60 37 6 2135 
871 18 3 1395 
344 40 28 1485 
340 3 150 20 1 1 170 
645 40 1 2680 

1560 25 1 1440 
554 47 3370 

GLAS (DUITS VENSTER) 

kisten en 
kisjes waarde kisten waarde 

43 [ 3690 
62 14890 
38 9900 
39 8880 
21 1575 
6 1070 

33 2730 8 [ 461 
27 2810 29 1475 
17 1115 1295 
43 4545 55 4925 

GOM (ARABISCHE EN SENEGALSE) 

vaten balen 
en en 
vaat- baal- vaten en vaten en balen en 
jes tjes 'ii: waarde vaatjes baaltjes 'ii: vaatjes baaltjes 'ii: 

25 1 10040 [ 2390 26 21900 53 1 31494 
43 31660 19590 16 13700 50 22 30610 
61 40430 23290 38 28800 26 9 9050 
39 2 26236 14730 41 3 36700 15 16 9256 
20 3 14435 8005 17 5 14825 28 3 12762 
38 2 18350 8597 6 6750 24 28 11820 
39 4 25050 10581 26 1 24295 14 14 10 825 
15 92 26320 8400 28 26025 27 3 14614 
56 6 37690 16510 9 1 7625 11 41 9825 
12 46 16670 5405 1 1 500 20 21 14400 

Rendement 
der rechten 

[ 102: 6:-
87:11:-
92 :16:-
56 :12:-
45 : 6:-
37 : 8:-
33: 4 :-
66:10 :-
60°_°-
78:10:-

[ 73:16:-
297:16:-
198 :-:-
177:12:-
31:10:-
21: 8:-
63:16:-
85:14:-
48: 4:-

189: 8:-

[ 253 :15 :-
303:18:-
313: 2:-
288 :16:-
168: 2:-
147 :14:-
240 :14:-
267:17:-
220:11 :-
126: 6:-



Jaar I 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE 1784-1793 255 

Over zee, langs de Wadden 
en Zeeuwse stromen 

vaatjes baaltjes 'Ii: 
361 696 153950 
227 966 168220 
329 784 176750 
189 775 120360 
121 791 115300 
145 1045 163415 
157 671 117325 
179 470 109 530 
301 253 107900 
213 129 64800 

vaten en balen en 
vaatjes baaltjes 'Ii: 

60 51 38430 
62 15 40500 
95 10 59580 
81 59 58840 
42 17 28200 

5 2 5250 

vaten balen 
en en 
vaat- baal-
jes tjes 'Ii: waarde 

20 1 8850 / 845 
24 8610 785 
23 1 9450 788 
12 1 4300 380 
26 1 10630 1105 

5 2100 185 
11 3400 338 
5 2 1940 215 

11 4770 535 

I 
Naar Duitsland en I 

daaronder begrepen landen Naar Brabant 

GORT 

baaltjes 'Ii: vaatjes baaltjes 'Ii: 
96 11120 

3 500 
61 8400 

60 9000 
2 20 3400 

1 200 
6 900 

3 400 5 570 76440 

GRUTTEN 

baaltjes 'Ii: baaltjes 'Ii: 

1 100 67 7600 

38 3800 
, 18 1800 

GOUDGLIT· 

vaten balen 
en en 

vaten en vaat- baal-
vaatjes 'Ii: waarde jes tjes 'Ii: waarde 

52 28950 /2720 
22 10460 955 5 1530 /156 
33 18270 1744 5 1000 90 
16 8840 880 2 700 65 
7 3650 525 1 200 25 

16 8850 962 1 100 15 
37 19757 2132 1 1 230 25 
32 19475 2077 1 200 20 
27 16015 1785 2 1014 70 
14 8350 925 1 600 40 

• Goudglit, een verbinding van lood met zuurstof, verkregen bij afscheiding van zilver uit lood. 

Rendement 
der rechten 

vrij van 
rechten 

vrij van 
rechten 

/ 71: 6:-
37:18:-
52: 9:-
26:10:-
33: 2:-
23: 5:-
49:18:-
46: 5:-
47:16:-
19: 6:-



Jaar 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

256 

Over zee, langs de Wadden 
en Zeeuwse stromen 

vaten balen 
en en 
vaat- baal-
jes tjes 'it waarde 

33 16630 /6720 
8 4140 985 

20 12630 3160 
9 13 4670 1240 

1 20 10 
3 1200 600 

10 6012 2570 
7 3 4175 3246 
1 600 450 

DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE 1784-1793 

Naar Duitsland en 
daaronder begrepen landen Naar Brabant 

HAAR (ZWIJNSBORSTEL) 

vaten en balen en vaten en balen en 
vaatjes baaltjes 'it vaatjes baaltjes 'it 

20 2 12738 
2 1 550 4 5 1400 

10 2 4170 
1 25 2 3 1180 

1 100 6 3160 
4 1 1500 
2 1100 

1 50 1 100 
1 150 1 50 

9 3280 

Rendement 
der rechten 

/ 220 : 5:-
45:13: 6 

126:-:-
44: 2:-
24: 9:-
11: 8:-
17: 5:-
46: 4:-
32:16:-
29: 2:-

HAAR (VAN ALLE SOORTEN, UITGEZONDERD MENSENHAAR) 

vaten balen vaten balen vaten balen 
en en en en en en 
vaat- baal- vaat- baal- vaat- baal-
jes baal- 'it waarde jes tjes 'it waarde jes tjes 'it waarde 

6 122 14580 /3780 439 81 500 /4080 58 11 676 /4705 / 251: 6:-
2 161 21820 2285 10 744124300 6550 12 1550 940 293: 5 :-
1 72 12780 1745 738108900 5445 19 6090 1690 266: 8:-

25 3480 285 620 94900 4770 1 13 3920 2240 218:17:-
1 46 5320 320 730 5260 47 7340 1405 209:11:-

16 1810 215 843120000 6000 1 21 1200 150 190:19:-
1 44 4145 480 1 352187800 9435 15 6645 1395 339: 6:-
6 5 1190 1590 1195157800 7965 13 3283 1710 337:19 :-
8 6 3340 1 1 232160 250 8185 1 1 192 305 354:18:-
4 8 2995 3530 1 336169200 8460 12 1800 1705 410 :17:-

HAMMEN 

kisten stuks 'it stuks 'it 
15 7258 92135 1486 17050 vrij van 

8891 112016 rechten 
8704 115398 887 11113 

11 7982 115030 1601 17530 
8 8000 111822 571 7890 
7 8311 116604 1290 19850 

5274 72052 1289 17200 
6 6443 87364 20072 
2 7324 107688 776 11 780 

19 10231 170116 789 11 551 



Jaar 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE 1784-1793 257 

Over zee, langs de Wadden 
en Zeeuwse stromen 

last 

4()' I" 
48'1. 
988

/, 

49118 
9781, 
6111/a 

104 
296 
3333/, 
274 

vaten 
of bro-
kisten den 'it waarde 

462 32610 12030 
207 20850 1360 
143 12630 852 
197 20295 1 585 
273 3 25160 2027 
245 26555 2125 
362 37360 3436 
327 2 28310 2667 
419 46850 4038 
106 12820 1212 

last 

24735
/. 

1 5425
/. 

3327 
1 9901/, 

9621/. 
11388/. 
4873 
4432 
2908 
57201/, 

Naar Duitsland en 
daaronder begrepen landen 

HARING 

last 

9331/, 
8348

/, 

1 0391/. 
1 1631/" 

6651/. 
543'16 
8005112 

1134'/3 
107P/, 

9565/12 

HARST OF HARPUIS 

Naar Brabant 

last 

1611. 
5561" 
67 

1226/1: 
5411. 
83 
74 
96 
91 

14()11/12 

vaatjes broden 'it vaatjes broden 'it 

6 16 1 4750 16 109 123040 
8 5 4100 42 116 27950 
8 34 9250 34 100 25250 

13 18 6750 21 164 29000 
14 20 9150 9 73 16350 
9 27 8100 34 77 17 750 
4 48 13 550 22 87 19775 

10700 71 126 36600 
50 44 21750 10 80 16200 
7 24 8296 40 265 49075 

HAVER 

last last 

21/a 1 

29 
1981/2 

71 
4 971 

30 
41/2 38 

1009 
6561

/. 1356 

Rendement 
der rechten 

vrij van 
rechten* 

1 120:16:-
105:16:-
94: 5:-

112: 2:-
101: 6:-
104:16:-
141: 7:-
151: 4:-
169:12:-
140: 8:-

vrij van 
rechten 

* V gl. hieromtrent: H. A. H. Kranenburg, De zeevisscherij van Holland in den tijd der Republiek (1946), bIz. 148, 167. 
ECON.-HIST. JAARBOEK xxx 17 



Jao:r 

1786 
90 
91 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
92 
93 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

1793 

258 DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE 1784-1793 

Over zee, langs de Wadden 
en Zeeuwse stromen 

Naar Duitsland en 
daaronder begrepen landen Naar Brabant 

HENNIP (GEHEKELDE) ZIE OOK TORS 

schip 'Ii: waarde schip 'Ii: 

2 1150 
21

/. 

31
/. 200 

HENNIP (ONGEHEKELDE) 

bos- schip 
vaten sen 'Ii: waarde schip'li: schip 'Ii: 

31 47 12020 
10 46 130 2960 

13 32 900 
10 10 600 
24 292

/. 1700 
27 301

/ . 1850 
5 16 31 1 160 30 

8 292
/ . 950 2 271

/. 

6 551
/. 

HOEPEN 

getal waarde getal 

2844 850 112240 60000 
4188125 19845 14000 
4033700 17249 530150 
3907600 17645 621325 
3760 100 15696 596325 
3767500 16404 705525 
4512400 19821 652500 
5362500 24390 703750 
5157300 23455 840750 
4288000 21715 241500 

HONING (MARSEILLAANSE) 

vaten 'Ii: 

600 

Rendement 
der rechten 

I 1:10:-
1:11:-
2:10:-

I 47:-:-
130:-:--
32 :- :-
10:-:-
29 :13:-
30: 7:-
61:-:-
58 :17:-
61: 7:-

I 435:14 : 6 
630: 6: 6 
684:12:-
679: 7:-
653: 9:-
670:19 :-
774:15 :-
909 :19:-
899:14 :-
679 : 8: 6 

I 4:10 :-



Jaar 

1786 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

1784 
85 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE 1784-1793 259 

Over zee, langs de Wadden 
en Zeeuwse stromen 

balen 'it waarde 

26 2180 f 195 
19 1210 138 

105 12450 1700 
275 21725 1920 
110 11220 952 
75 7420 487 
35 4000 353 
33 5660 626 
11 1200 100 

stuks 

468 
507 
537 
555 
416 
298 
326 
498 
406 
526 

Naar Duitsland en 
daaronder begrepen landen 

HONING 

vaten en oxhoofden 
vaatjes 

3 2"/. 
10 10 
18 18 

10 1"/12 

15 15 

HOP 

baaltjes etc. 'it 

9 1425 

4 2742 

Naar Brabant 

vaten en oxhoofden 
vaatjes 

12 25
/ 12 

15 171
/. 

15 15 
7 61

/. 

6 P/. 
11 11 
6 6 

baaltjes etc. 'it 

37 4800 

HOUT (WAGENSCHOT) 

I 
Rendement 
der rechten 

f 7:12: 6 
41: 5:-
49:10:-
9:10:-
2:17: 6 
1:13: 6 

39:-:-
9·_·-

f 6:11:-
3:12: 6 

51:15:-
65: 4:-
33:13:-
22: 5:-
20: 4: 6 
17:-:-
3:12:-

f 47:19:-
51:19:-
55: 2:-
56:18:-
42 :13:-
30:11:-
32: 8:-
51: 1:-
41:12:-
53:18:-



Jaar 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

260 

Over zee, langs de Wadden 
en Zeeuwse stromen 

stuks 

388 
237 
226 
283 
153 
173 
111 
172 
184 
151 

stuks 

626 
441 
260 
297 
321 
280 
111 
201 
299 
256 

waarde 

/16975 
11 585 
5375 

10 221 
7942 
9660 

17140 
3535 

19107 
60 

DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE 1784-1793 

Naar Duitsland en 
daaronder begrepen land en 

HOUT (PIJPHOUT) 

HOUT (VASTHOUT) 

HOUT (GEZAAGD) 

waarde 

/1745 
985 

1445 
1800 

695 
895 
515 

2200 
2160 

Naar Brabant 

waarde 

/15287 
18725 
13864 
17399 
19750 
16176 
12433 
26649 
19270 
20655 

Rendement 
der rechten 

/ 17: 9:-
10:13:-
10: 3:-
12:15:-
6:18:-
7:16:-
5°_°-
7:15:-
8: 6:-
6:16:-

/ 7:16: 6 
5:10:-
3: 5:-
3:14:-
4°_°-
3:10:-
.1 : 8:-
2:10:-
3:15 :-
3: 4:-

/ 161: 6:-
160: 5: 6 
101 : 2:-
145 : 6: 6 
147: 9:-
132:13 :-
152: 7:-
153 :10:-
202 :18:-
114: 7: 6 



DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE 1784-1793 

Jaar Over zee, langs de Wadden Naar Duitsland en 
en Zeeuwse stromen daaronder begrepen landen Naar Brabant 

ROUT (ONGEZAAGD) 

waarde waarde waarde 

1784 /4200 /12224 
85 66455 11 600 
86 3215 / 205 6482 
87 950 155 9065 
88 960 820 12083 
89 3045 8422 
90 32050 90 5730 
91 860 20 11 603 
92 100 656 8946 
93 1720 140 6700 

ROUT (DUIGEN) - ZIE OOK ROEPEN 

waarde 

1784 /10160 
85 20595 
86 12655 
87 9735 
88 4020 
89 3410 
90 4872 
91 3400 
92 8115 
93 8460 

ROUT (FIJN WERK- EN VERFROUT) 

'ii: waarde waarde waarde 

1784 317475 /19682 /14483 /12737 
85 31985 26127 5925 
86 14743 28207 11 089 
87 11105 16782 10938 
88 11820 14644 6403 
89 5817 16621 7807 
90 8775 20939 5317 
91 24264 20513 7923 
92 11 684 40035 5383 
93 1740 29558 7063 

261 

Rendement 
der rechten 

/ 246 : 7:-
1170:16: 6 
148 :10:-
152:11:-
207:19:-
172:-:-
568: 1:-
187: 5:-
145:11 :-
128: 8:-

/ 152: 8 :-
308:18: 6 
189:16 : 6 
146: 1:-
60 : 6:-
51 : 3:-
73 : 2:-
51:- :-

121 :14: 6 
126:18:-

/1407 : 1:-
1921 : 2:-
1080:16:-
1164:15:-
986 :- :-
907: 7:-

1050:19:-
1581 :- :-
1713 : 1:-
1150:16:-



Jaar 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

262 

Over zee, langs de Wadden 
en Zeeuwse stromen 

vaten balen 
en en 
vaat- baal-
jes tjes <H: waarde 

148 152 100 017 [4926 
176 118 91985 5407 
194 156 102470 5964 
89 120 59250 3868 

136 132 76693 4718 
146 108 78415 4855 
77 123 64 320 3956 

103 91 56676 3241 
84 88 57570 3179 

1 10 2 500 135 

stuks waarde 

25 [ 150 
1632 5210 

750 3650 
630 1960 

6389 21676 
34130 

15927 63555 
139950 

29261 151431 
7334 36565 

stuks waarde 

660 [2250 
240 875 

371 1610 
629 2710 
874 3854 

1350 5122 
674 2580 
110 400 

DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE 1784-1793 

Naar Duitsland en I 
daaronder begrepen landen Naar Brabant 

HOUT (GEMALEN VERF-) 

va-
ten balen vaten balen 
en en en en 
vaat- baal- vaat- baal-
jes tjes <H: waarde jes tjes <H: waarde 

83 815 202778[11 339 30 146 56680 [2930 
245 1 068 293 160 14810 52 221 80380 4604 
133 1026 244 315 12194 51 235 94640 4041 
95 882 203860 10154 59 305 108265 3870 

115 742 186089 9623 26 238 79 300 3541 
98 1 073 237 290 11 938 58 241 95652 4400 

104 1 127 251 340 12 888 47 269 102090 3924 
104 970 226 480 11 430 47 209 86798 3291 
116 962 224435 11 616 60 205 89713 3707 
148 853 208 480 10 639 34 175 68009 2965 

HUIDEN (GEZOUTEN) 

stuks waarde getal waarde 

1415 f7 265 
443 2265 
150 1150 779 [2730 

1067 4755 897 3090 
400 1856 645 1820 
906 3815 525 1290 
194 1330 150 380 
50 480 
60 760 49 460 

400 3060 

HUIDEN (GEDROOGDE) 

stuks waarde 

2613 [14815 
42282 70472 
41441 69640 
41501 69465 
32880 53158 
23582 36980 
26014 39815 
27432 41830 
17513 29845 
29387 54980 

Rendement 
der rechten 

[ 383:18:-
496: 8:-
444"-"-
357:17:-
357:13:-
423:17:-
415: 7:-
359: 5:-
370: 1:-
274:16:-

[ 148 : 6:-
149:10:-
150:12:-
196: 2:-
507: 1:-
784:14 :-

1305 : 6 : 1 
2808:12:-
3053:-:-
792:10:-

[ 341: 6:-
1426:19:-
1392:16:-
1389: 6:-
1095: 7:-
793:16:-
873: 8:-
939: 1:-
648:10:-

1107:12:-
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DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE 1784-1793 263 

Over zee, langs de Wadden 
en Zeeuwse stromen 

vaten en balen en 
vaatjes baaltjes <it 

167 5 30348 
149 9 26423 
233 25 47430 
181 1 31355 
140 27562 
166 26122 
188 19 34142 
137 21330 
60 2 8920 
3 30 6430 

<it 
1668650 
1 758 167 
1465792 
1 582624 
1229472 
1528227 
1449053 
3318928 
3396060 
2038727 

<it 
35200 
6400 
1900 
1800 
3190 
4400 
2100 
4520 

101164 
173700 

Naar Duitsland en 
daaronder begrepen landen 

INDIGO 

vaten en balen en 
vaatjes baaitjes <it 

155 359 89647 
213 456 112777 
162 417 106346 
106 660 143630 
109 690 157697 
197 840 200 962 
211 1100 262048 
216 1108 264 520 
197 1025 245324 
211 1071 260 595 

Naar Brabant 

vaten en balen en 
vaatjes baaitjes <it 

104 63 28479 
48 52 19021 
45 38 22545 
38 26 12411 
30 34 10489 
21 26 8160 
33 22 12790 
38 28 15679 
9 20 5534 

13 143 28949 

KAAS (ZOETEMELKSE) 

<it <it 
24020 492888 
65151 713 490 
59722 982610 
63010 814345 
46399 517 348 
52784 512347 
82673 726630 
89641 562581 

129119 739441 
218751 1627753 

KAAS (KOMIJNE) 

<it <it 
116917 57540 
143879 50810 
96958 50395 
92 571 48500 
90015 55070 
91097 61976 

126798 61880 
114943 63620 
191 699 64 655 
208386 104 530 

Rendement 
der rechten 

vrij van 
rechten 

/5463 :18:-
6342:-:-
6270: 6:-
6149:19 :-
4483 : 1:-
5233: 8 :-
5645 :18:-
9927:17 :-

10661 :11 :-
9713 : 2:-

/ 262: 1:-
251: 6 :-
186:11 :-
178:12:-
185: 7:-
196:10:-
238:10 :-
228:17:-
446:18:-
608: 5 :-
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264 DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE 1784-1793 

Over zee, langs de Wadden 
en Zeeuwse stromen 

stuks waarde 

13 292 1 18736 
19666 24810 
22900 28934 
33952 35639 
45963 52834 
38502 50880 
52583 72 651 
43525 74507 
54877 101 343 
22484 51832 

Naar Duitsland en 
daaronder begrepen landen 

KALFSVELLEN 

getal 

5074 
4335 
2630 
1794 
1789 
2472 
1990 
3587 

Naar Brabant 

getal 

1792 
2720 
1020 

549 

1425 
50 

KANTEN (GEWEVEN VAN GAREN) 

kas-
sen 
en 
kas- baal-
jes tjes 'ii: waarde 

61 2 7526 125323 
71 2 8904 29336 
44 5979 18478 
32 1 3543 11 046 
33 1 4016 12555 
30 2703 8784 
14 2 1744 6120 
18 4 1923 10 818 
12 2 1740 9351 
12 1424 8640 

KATOEN: ZIE CATOEN 

KOEKEN (VAN ZAAD) 

getal getal getal 

81000 72700 226000 
369000 52000 181000 
153000 77600 256000 
162000 35000 84000 
484000 18350 98000 
162300 27890 397500 geconsignd. 
561000 29000 96000 

1042100 38400 101000 
439000 52600 62500 
74400 152590 91500 

Rendement 
der rechten 

1 132:18:-
196:13:-
297:13:-
426:19:-
496: 3:-
408: 9:-
543:14:-
459:19:-
582:18:-
261: 4:-

1 253: 5:-
146:14:-
92: 8:-
55: 5 :-
62:16:-
43:18:-
30:12:-
54: 2:-
46:15:-
43: 4:-

vrij van 
rechten* 

1 293:17:-
343:-:-
590:15:-
277: 1:-
159: 5:-

1 Vgl. hieromtrent L. A. Ankum, Een bijdrage tot de geschiedenis van de Zaanse oliesIagerij, in Tijdschr. v. Oesch. 
1960, bIz. 219 e.v. 
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DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE 1784-1793 265 

Over zee, langs de Wadden 
en Zeeuwse stromen 

Naar Duitsland en 
daaronder begrepen landen Naar Brabant 

hoed 

2 

269 
129' /, 

40 

30 

vaten 
en 
vaat- stuk-
jes ken 

4 20 

1 
1 32 

30 85 
2 65 
5 330 
1 25 

7 

KOFFIEBONEN ZIE COFFIJBOONEN 

waarde 

f 25 

2395 
1799 

600 

450 

'Ii: waarde 

1900 f 550 

880 250 
2090 710 

54550 19700 
45480 17430 
21075 7050 
2400 850 

230 140 

KOLEN (SMEE) 

hoed 

3' /. 

1 

2' /. 
2 
PI. 
6 

KOLEN (WAAG) 

KOPER (RUW) 

vaten en 
vaatjes stuks 'Ii: 

405 665 339650 
619 398550 
722 264 414300 
512 2394 381850 

413800 
447725 
470300 
381 075 
216500 
199220 

stuks 

25 
10 

11 

10 
7 

29 

14 

hoed 

1550 
470 
818 

1392 
2546 
2390 
1496 
1 7553/, 

1 875' /. 
1 818' /, 

waag 

17 
13 
17 
17 

'Ii: 

2500 
880 

330 

500 
300 

1575 

200 

Rendement 
der rechten 

f 311: 2:-
94:-:-

217:12:-
304: 5:-
509 : 4:-
486:-:-
307:14:-
351:11:-
375: 8:-
370:17:-

f -:10:
-: 8:-
-:10:-
-:10:-

11376: 4:-
1597:14:-
1657: 4:-
1531 :18:-
1663:11 :-
2011: 2:-
2064: 6:-
1614:18 :-
875:12:-
798:12:-
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266 DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE 1784-1793 

Over zee. langs de Wadden 
en Zeeuwse stromen 

Naar Duitsland en I 
daaronder begrepen landen Nanr Brabant 

KOPER (GESLAGEN. MITSGADERS BEKKENS EN KETELS) 

va- ba-
ten len 
en en 
vaat- pak-
jes stuksken 'iG waarde 'iG vaten stuks 'iG 

25 56 36 24730/ 8010 1 33 5740 
40 1 1350 560 1350 52 253 10100 

6 37 1635 720 1850 11 680 
5 134 2412 1425 1700 99 4850 

600 390 2410 4790 
1 24 3 2880 1080 400 2 136 8180 
3 100 3223 1500 400 1 86 6290 

51 84 28750 12530 16730 
9 38 12 14100 6090 1250 10 159 8980 
1 20 430 240 885 41820 

KOPER (GEMAAKT) 

vaten en 
vaatjes pakken waarde pakken waarde 

26 5 12075 4 /415 
10 4 800 
11 1 945 470 
9 3 860 

11 2 780 75 
4 2 295 560 
8 1 570 100 

3 220 
1 1 115 

1 180 

KOPER (METRAIL EN POT AIS) 

vaten 
en 
vaat-
jes stuks 'i.i: waarde 

57 14 43280 /12735 
74 55630 16648 
64 44590 13220 
85 57840 17180 
74 50200 14550 
31 20100 5530 
26 17300 4405 

109 72 750 20660 
80 56040 16080 

Rendement 
der rechten 

/ 152: 7 :-
64:-:-
75 :16: 6 
44 :16:-
39:-:-
57 : 6:-
49:11 :-

227: 8:-
121 :13 :-
211: 5:-

/ 24:18:-
8:-:-

14: 3 :-
8:12 :-
8 :11:-
8:11:-
6:14:-
1: 2:-
1: 3:-
1:16:-

/ 173: 2:-
222:10:-
178: 7:-
231: 7:-
200:16:-
80: 8:-
69: 4 :-

291:-:-
224: 3:-
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DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE 1784-1793 267 

Over zee, fangs de Wadden 
en Zeeuwse stromen 

vaten en 
vaatjes 'Ii: waarde 

173 123255 /3280 
154 106970 2455 
239 159960 4460 
343 251 635 6115 
49 33000 1010 
79 36335 1401 
41 26510 785 
84 70340 2040 

110 64100 2440 
2 380 41 

Naar Duitsfand en 
daaronder begrepen fanden 

KOPERROOD 

vaten en 
vaatjes 'Ii: 

218 171 657 
188 117610 
255 200 685 
260 206575 
169 139900 
138 112593 
198 165305 
215 175875 
232 181 519 
169 141026 

Naar Brabant 

vaten en 
vaatjes 'Ii: 

61 41047 
86 70300 
74 52400 
50 36850 

100 67880 
50 44 350 

104 71643 
73 55700 
85 66126 

146 109960 

KOUSEN (WOLLEN EN GAREN) 

ba-
vaten len 
en en 
vaat- baal- kis- baal- balen en 
jes tjes dozen waarde jes tjes dozen waarde baaitjes dozen waarde 

3 fl155 6 4 / 845 3 / 280 
10 565 7 75 15660 1 100 
11 123 365 5 81 8930 7 2320 

3 4 367 1965 12 71 16445 10 281 3080 
2 300 750 2 78 10 515 2 37 300 
3 3 539 3790 70 11 043 3 162 1800 

5 142 570 92 9816 15 646 8030 
2 4 216 1290 10 113 15802 18 8160 
2 5 349 1330 5 63 8165 18 6335 

7 2131
/ 3 980 5 103 1767 14240 23 854 10660 

KRAMERIJ 

waarde 

I 
waarde waarde 

/24526 / 615 / 1261 
22271 900 8860 
14908 1460 14047 
21057 1205 5240 
17062 1010 7845 
17457 1876 2355 
15453 1 512 1090 
20961 2045 2019 
32344 3275 2955 
13 703 2755 1644 

Rendement 
der rechten 

/ 335:19:-
294:18 :-
413:-:-
495 : 1:-
240:16:-
193: 6:-
263: 9:-
301:18:-
311:15:-
251: 7:-

/ 11: 8:-
81:12: 6 
58: 1: 6 

107: 9 :-
57: 7:-
83: 3:-
92: 1:-

126: 5:-
79: 3:-

129: 8:-

/ 528: 1:-
640:12:-
608 : 6:-
550: 1:-
518: 7:-
433:15:-
361: 2:-
500:10 :-
771 :10:-
362: 1:-
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268 

Over zee, langs de Wadden 
en Zeeuwse stromen 

1i: waarde 

3200 /400 

2100 200 
4350 330 

DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE 1784-1793 

Naar Duitsland en 
daaronder begrepen landen 

KURK 

1i: waarde 

200 120 
57 

Naar Brabant 

1i: waarde 

36550 /3830 
4346 
3110 
4585 

27350 2205 
43800 3905 
22900 2020 
30450 2815 
29210 2415 
31550 6380 

KWIKZILVER: ZIE QUIKZILVER 

LAKENS (WOLLEN) 

kis- ba-
ten len 
en en 
kis- baal-
jes tjes ell. stuk- waarde pakken ell. waarde pakken ell. waarde 

ken 

66 34961/, 1531/55209 
5 50 160 157t 47420 
2 116 370 297t 105360 

89 3245 218t 77744 
23 76t 23400 4 1000 1 3000 
34 440 77t 34605 10 2860 10000 
80 11247 165t 78220 

108 36222 42 102140 
9 151 41941 115303 
7 22 16120 23 41622 4 1850 15600 1 104 350 

Rendement 
der rechten 

/ 84:12:-
86:18:-
62: 4 :-
95:14:-
51: 2:-
78: 2:-
40: 8:-
56: 6:-
48: 6:-

127:12:-

1 276: 1:-
237: 2:-
526:16 :-
388:15:-
132:-:-
223:-:-
391: 2:-
510:14:-
576:10:-
237:17:-
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DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE 1784-1793 269 

Over zee, langs de Wadden I Naar Duitsland en I 
en Zeeuwse stromen daaronder begrepen landen Naar Brabant 

LAKMOES 

vaten balen 
en etc. 
vaat- vaten en balen vaten en 
jes 11: waarde vaatjes etc. 11: vaatjes baaltjes 'ii: 

159 54445 /11 825 16 4300 45 2 16300 
145 42343 8002 38 14930 19 7710 
61 27821 5321 21 4725 22 10500 
88 4 30609 5840 18 4480 26 10820 
90 1 36553 7363 22 4195 18 5400 
62 23976 4401 35 2 9125 51 2 13 735 

132 42607 6917 61 26480 20 6550 
142 1 44504 7203 43 16150 20 8050 
125 1 42443 7858 36 3 14273 18 8710 
71 29858 5132 37 13280 5 6250 

LINT (VAN SAJET EN GAREN) 

vaat- baal-
jes tjes 
en en 
kas- pak- waar- kas- baal-
jes jes 11: ell. de jes tjes 11: waarde 

/ 
71 18 21915150400 37906 
91 4 21681 33279 29 11 3095 /3095 
91 23 24852 38154 24 1 2360 2460 
98 13 31108 47304 20 2120 2120 
87 27 23311 35707 16 4 1900 1900 

109 13 31603 16640 51232 14 4 1495 1495 
110 29 35723 60103 13 11 1538 1540 
104 14 35224 74585 11 8 1550 1550 
102 30 34299 88900 79695 1 7 315 315 
84 12 30945 71283 7 405 405 

Rendement 
der rechten 

/ 187:12:-
162: 9:-
107:12:-
114:15:-
115: 7:-
117: 2 :-
189: 2:-
171:15 :-
163:11 :-
123: 9:-

/ 379: 1:-
363 :15 :-
406: 3:-
494: 5:-
376 : 1:-
527 : 5:-
616 : 8:-
761: 7:-
800: 2:-
716 :18:-
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270 DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE 1784-1793 

Over zee, langs de Wadden 
en Zeeuwse stromen 

Naar Duitsland en 
daaronderbegrepenlanden Naar Brabant 

LOOD (PLAT LOOD, KOGELS EN HAGEL) 

vaat-
en 
jes vaten en 
rollen rollen ~ waarde vaatjes rollen ~ ~ 

165 65650 [5925 
69 161 81850 7175 8 40 18720 1675 
3 112 39850 3670 13 435 6450 

112 38600 3670 13 5400 4500 
3 35 23850 1650 18 5300 3900 

25 10950 910 3550 750 
38 16310 1720 7 3000 1 100 
62 29495 1670 69 12148 3600 

16 48 32800 3340 24 7110 3700 
27 6500 1000 

LOOD (R UW IN STUKKEN) 

stukken ~ waarde vaten stukken ~ stukken ~ 

3555 351 769 [22524 8 1522 191 217 115 15061 
2682 264 025 16640 1385 160100 

213 26150 1550 1255 135095 
800 80000 4800 950 102150 
658 65800 4300 548 58850 
163 15300 1250 765 83400 
740 85310 6438 1482 175450 
450 44000 3590 754 93400 

7077 878295 84435 196390 3 300 
200 20000 1500 27055 452 63000 

POTLOOD 

vaten en vaten en vaten en 
vaatjes ~ waarde vaatjes ~ vaatjes ~ 

91 87900 [4940 5 1150 12 15100 
115 114711 6159 3 1050 10 2950 
83 81340 4545 3 1000 18 7800 

101 100 910 5505 8 1350 2 700 
94 91190 5110 1 700 13 2850 

126 111410 6155 3 1600 4 1850 
95 109 800 6010 6 4650 3 1700 

108 97760 4915 6 4550 8 3400 
92 90085 5205 7 3200 
61 62450 3891 5 1300 11 6428 

Rendement 
der rechten 

[ 65 :13:-
102: 5:-
59 :15 :-
48:10 :-
33: 1:-
15 : 5:-
20 : 8:-
45: 5:-
43:12:-

7:10:-

[ 558 :- :-
424: 2 : 6 
161: 4:-
182: 3:-
124:13:-
98 :14:-

260 :15:-
137: 8:-

1075 :- :-
110: 1:-

[ 104: 3 : 
118 :14: 
90 : 3: 

102:19: 
94 :15 : 

114:17: 
116: 3 : 
105:14: 
93: 6: 
70: 3: 
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DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE 1784-1793 271 

Over zee, langs de Wadden 
en Zeeuwse stromen 

va-
ten 
en 
vaat- zak-
jes ken 'Ii: waarde 

2954 1438610 /131 795 
2687 1341070 124342 
2461 1240 105 114362 
3073 1 455501 137036 
2536 1167600 113507 
2102 944 655 93327 
1937 927705 91693 
1825 12 878804 86409 
1709 11 919674 92826 

281 204 348 22741 

vaten balen 
en en 
vaat- baal-
jes tjes 'Ii: waarde 

168 12 96745 /17 565 
185 13 105850 19392 
200 7 125410 22625 
247 15 130485 22124 
194 17 95305 17022 
182 22 85990 16015 
96 10 42275 9215 

124 12 63555 12708 
134 10 61440 13 283 

7 1 6740 1560 

Naar Duitsland en 
daaronderbegrepenlanden 

LOODWIT 

vaten en 
vaatjes 'Ii: 

357 239915 
396 216313 
291 183600 
239 175145 
156 104 542 
205 141 810 
263 188020 
244 181 010 
305 229319 
211 151459 

LIJM 

vaten en balen en 
vaatjes baaltjes 'Ii: 

19 1 8250 
23 1 8190 
15 7 8700 
23 9800 
10 1 5400 
20 9940 
11 5100 
5 2700 
3 2000 

10 1 2825 

Naar Brabant 

I 

vaten en 
vaatjes 'Ii: 

230 163750 
173 114180 
184 123700 
176 118750 
124 74950 
126 82425 

61 41920 
103 67275 
114 76520 
80 55200 

vaten en balen en 
vaatjes baaltjes 'Ii: 

11 13 13 455 
24910 
17411 
13 630 
20592 
23085 

5555 
8330 
7200 
8780 

I 

Rendement 
der rechten 

1842: 5:-
/1671:11:-

1547: 8:-
1749: 8 :-
1347: 2:-
1168 :18 :-
1157 :13:-
1127 : 2:-
1225 :10:-
411 : 1:-

/ 296: 2: 6 
347: 7: 6 
378:17:-
384:16 :-
303: 5:-
297:11:-
132: 6: 6 
186: 9:-
176 :12:-
45:17 :-

LIJWATEN (VAN ALLE SOORTEN) - ZIE OOK CAMERIJKSDOEK 

kis- ba- kis- ba-
ten len ten len 
en en en en 
kis- baal- kis- baal-

stukken ell. waarde jes tjes ell. waarde jes tjes ell. waarde 

6652 144 914 /74018 295347/116683 /1907: 1:-
3873 185596 76044 17 392 296199/110512 8 33 57354 24811 2122 :13:-
4835 47879 36686 27 443 365972 137456 150 220881 91299 2654 : 8:-
3723 79859 53687 12 435 296186 111 886 164 283981 92300 2578:15:-
3209 36455 24325 18 386 309418 117450 4 37 18487 1602:12:-
1963 55332 31915 8 384 270800 108850 135 193210 57022 1977:17 :-
1453 61338 35422 8 371 219604 87733 42608 12225 1353 :16:-

906 141548 67216 19 535 347505 137405 2 91 133136 44 891 2495: 2:-
2811 194385 80388 7 234 151 606 58938 3 85 124748 55890 1952: 3:-

278155 90425 4 391 233554 91460 35 46311 19088 2009:14:-
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272 DE ADMlRALITEIT OP DE MAAZE 1784-1793 

Over zee, langs de Wadden 
en Zeeuwse stromen I 

Naar Duitsland en 
daaronder begrepen landen 

Naar Brabant 

MANUFACTUREN (VAN WOL) 

kas- ba- kis- ba- kis- ba-
sen len ten len ten len 
en en en en en en 
kas- pak- kis- pak- kis- pak-
jes jes stuks ell. waarde jes jes ell. waarde jes jes ell. waarde 

24 36 56 795 /28 235 8 493 245550/101 820 6 1566/ 1086 
13 57 60 285 25808 46 735 251 931 113 849 11 1943 1330 
3 63 115 48098 21892 44 782 319475 140 903 40 13 320 7600 
6 42 37896 17779 53 714 275044 119515 64 19843 11 755 

25 30 60 46589 15695 25 495 165266 72077 56 20040 11423 
5 40 32971 16474 89 583 212002 94115 2 25 3570 
7 35 22411 13 612 37 637 228623 101801 1 75 30555 20825 
6 38 10 38869 19577 95 681 244 056 110240 4 52 25324 13 980 
8 65 59651 52954 85 506 185708 86664 2 23 12999 9580 
7 31 23259 20618 49 542 218242 99260 1 21 11 620 8380 

MANUFACTUREN (VAN ZIJDE) 

kas- baal-
jes tjes ell. waarde kasjes ell. waarde 

1 3 836 / 690 
3 11 2170 1860 

7 818 705 
1 2203 /1560 

1 5 869 890 
1 4 4082 2290 

MEEKRAP (FIJNE EN ONBEROOFDE) 

vatenen vaten en vaten en 
vaatjes 'Ii: waarde vaatjes 'Ii: vaatjes 'Ii: 

2348 1 728 783 /335 348 144 106250 19 13700 
1700 1200 610 227102 124 90900 17 11700 
1656 1234965 266842 55 40050 28 21225 
1027 763970 206735 80 58100 72 53950 
1129 847310 222380 131 93700 54 39100 
2474 1949428 458311 198 161 301 39 28439 
2600 2099913 510391 135 108817 15 11960 
2690 2170986 534649 204 169098 15 12100 
2131 1743118 466711 243 202233 18 11 991 
1761 1442431 350153 178 152898 18 13 610 

Rendement 
der rechten 

/ 655:14:-
704:19:-
851 :19: 6 
745 : 5:-
496:-:-
570:16:-
681: 4:-
719:-:-
746:-:-
641: 6:-

/ 3: 9:-
9: 6:-
3:10: 6 
7:16 :-
4: 9:-

11: 9:-

/9243:13:-
6516: 1:-
6481: 8:-
4380: 2:-
4900:11:-

10695:17:-
11103 : 9:-
11760 :18:-
9786 :14:-
8044:14:-
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1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE 1784-1793 273 

Over zee, langs de Wadden 
en Zeeuwse stromen 

vaten en 
vaatjes 'U: waarde 

1425 1 025 144 / 98332 
1 155 831 100 80865 
1493 1028430 107967 

882 626130 86653 
883 618665 85952 
887 671045 82868 
921 697609 92804 
876 681 329 94356 
790 626513 95150 
495 403493 49927 

vaten en 
vaatjes 'U: waarde 

1440 1056862 /29980 
747 551 652 16491 
552 411 730 15067 
301 225604 13 030 
613 448775 24169 
778 615702 26696 

1366 1060500 43489 
1022 832221 40 260 

899 738010 31696 
377 316835 12602 

vaten en balen en 
vaatjes baaItjes 'U: 

13 20 8530 
5 43 14000 

15 42 16230 
5 21 7350 
1 44 13300 

42 23 15450 
3 31 9960 

44 20 26000 
414 9 105617 

8 2400 

ECON.-HIST. JAARBOEK xxx 

Naar Duitsland en 
daaronderbegrepenlanden Naar Brabant 

MEEKRAP (GEMENE) 

vaten en vaten en 
vaatjes 'U: vaatjes 'U: 

201 148450 70 49750 
208 148800 45 31950 
94 63 500 45 35900 

208 146050 137 103450 
81 57350 81 59650 

118 85744 43 34295 
146 107 108 44 34560 
232 189613 44 34054 
258 213 829 28 21907 
196 165528 39 30750 

MEEKRAP (MULLEN) 

vaten en I vaten en 
vaatjes 'U: ! vaatjes 'U: 

164 90450 5 3500 
78 45475 34 28850 
65 37350 82 60150 
32 19500 15 10550 
50 29300 52 33200 
65 50612 32 25570 
54 39 158 28 22700 

192 154343 13 10400 
130 213 007 15 12632 
214 170823 32 25740 

MEEL 

vaten en 
vaatjes 'U: 

2 600 

, 

18 

Rendement 
der rechten 

/3670: 1:-
3035:11 :-
3383:10:-
2626 :18:-
2207:-:-
2373 : 5:-
2517 :17:-
2715:- :-
2586:15:-
1799: 6:-

/1726 :14:-
938 :19:-
763 :17:-
383:10:-
766:18 :-

1037:17 :-
1683 :11 :-
1495 : 9:-
1295 : 9:-
770 : 2:-

vrij van 
rechfen 



Jaar 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
92 

274 DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE 1784-1793 

Over zee, langs de Wadden I Noor Duitsland en I 
en Zeeuwse stromen dooronder begrepen landen Naar Brabant 

MENIE 

vaten balen 
en en 
vaat- baal- vaten en vaten en balen en 
jes tjes 'ili waarde vaatjes 'ili vaatjes baaltjes 'ili 

65 6 27790 12565 44 31720 12 5400 
57 22440 2015 46 31300 17 7550 
65 1 26760 2481 62 42500 16 8150 
59 21140 2072 38 25050 15 6550 
8 2050 225 17 11 600 10 3300 

19 1 6530 685 46 31450 6 2940 
51 28230 2734 45 31440 10 5700 
31 2 10482 1089 32 24225 27 17460 
41 1 15545 1 533 32 21735 10 1 6400 
8 850 256 19 13250 16 7050 

MOS (ROTS) 

vaten en vaten en 
vaatjes 'iii waarde vaatjes 'iii waarde 

502 14930 

522 43600 13930 
208 20800 1640 50 5000 220 

6 850 80 56 5400 540 
80 16400 1300 115 16000 1300 
80 9875 850 25 3400 300 
80 12600 1330 50 5000 350 

125 20800 2210 7 1800 50 

18 3000 360 

MOUT 

last last 

8 
8 

447/8 
1 15 

11 1431/, 

9 
2 
6 

Rendement 
der rechten 

1 97: 7:-
91:19:-

116 : 2:-
79 : 2:-
25: 9:-
61: 8:-
98: 1:-
78: 5:-
65:10:-
33 : 4 : 6 

1 98:12:-
78 :12:-
37 : 4:-
12: 8:-
52:-:-
23:-:-
33:12 :-
45: 4:-

7: 4 :-

vrij van 
rechten 



Jaar 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE 1784-1793 275 

Over zee, fangs de Wadden 
en Zeeuwse stromen 

Naar Duits fand en 
daaronder begrepen fanden Naar Brabant 

OKER (ZIE OOK VERVERIJEN) 

va-
vaten balen ten 
en en en 
vaat- baal- vaten en vaat- ba-
jes tjes CU; waarde vaatjes CU; waarde jes len CU; waarde 

199 84105 j 2 205 2 628 [ 25 4 1000 [40 
239 98420 2705 
230 92110 2504 3 1450 35 
149 9 59380 1623 6 1400 24 8 5500 70 
190 4 73085 1915 2 726 27 20 1 10400 282 
189 3 82865 2429 2 790 35 14 3 6850 219 
142 55315 2016 4 2326 165 49 28300 553 
220 5 101 758 2910 1 600 25 47 27900 669 
220 4 145567 3993 2 1100 45 46 34730 461 
221 127212 3805 9 2 5180 168 

OLIE VAN OLIJVEN 

vaten 
en 
vaat- kas- vaten en vaten en 
jes jes pijp waarde vaatjes pijp vaatjes pijp 

44 263/, 60 391/. 
2 11/12 [ 235 33 33 11 8 
7 65

/ 1• 1320 76 507
/ 24 87 743/, 

1 60 25
/. 400 73 5J2/3 47 39 

32 183/, 37 293/, 
1 I/. 20 58 308

/, 21 1511
/ 12 

50 39 15 111/u 
1 3/, 160 98 685

/ 8 70 66 
1 2/3 130 79 395/ 24 30 28 
6 4% 1500 51 261/12 118 58 

OLIE VAN ZAAD 

aam aam aam 

34761/. 3 9871', 6631/, 
5443 3301 249 
4152 4532 1 6241/, 
5615 60538

/ . 1 915'/3 
456P/, 4111 20171/. 
721P/, 54393

/, 5167 
6 15P/, 5 3381/. 1414 
7454 5 0233/. 1851/, 
59121/. 6808 37451/. 

8381
/. 10021'/, 1 4881/. 

Rendement 
der rechten 

[ 45: 8:-
54: 2:-
50:16 :-
34: 7:-
44:10:-
53:13:-
54:14:-
72: 2:-
90 :-:-
79 : 9:-

[ 198 :15:-
125:15:-
394: 7: 6 
280:10 :-
145:10 :-
140:15:-
150: 5:-
406 : 2: 6 
203:12 : 6 
266:15:-

vrij van 
rechten 



Jaar I 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

1784 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

276 

Over zee, fangs de Wadden 
en Zeeuwse stromen 

vaten 1i: waarde 

1 80 /14 

3 600 50 

stuks waarde 

7 
7 /1360 
6 1550 
8 2900 
9 1950 

43 7000 
1 595 

53 10020 

DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE 1784-1793 

Naar Duitsfand en 
daaronder begrepen fanden 

ORSEILLE 

vaten en 
vaatjes 1i: 

1 200 

5 400 
9 975 

3 150 

PAARDEN 

stuks 

136 
227 
184 
259 
160 
68 

153 
88 

Naar Brabant 

vaten en 
vaatjes baaltjes 

21 
5 

16 2 
9 6 
9 22 
9 25 

17 
6 

1 

stuks 

850 
1047 

870 
945 
627 
993 
755 
618 

2 

PAPIER (BOVEN DE 2 GL. PER RIEM) 

riem waarde riem riem 

47201
/. /17220 638 4844 

4773 16449 1899 3301 
5378 18724 1508 3149 
4176 14712 1389 2829 
3852 11 899 1125 2354 
6135 19575 1 139 1 873 
8600 26214 1263 1962 
9555 30969 1337 2622 

10 31F/. 34037 1217 2301 
11 9071

/ . 35799 970 2541 

1i: 
3680 

950 
3250 
2500 
8650 
3350 
3400 

900 

50 

Rendement 
der rechten 

/ 11: 1:-
3:14:-
9:15:-
7 :10 :-

25:19 :-
11: 5:-
13: 2: 6 
2:14:-
1:16:-

- :12:-

/3451 :-:-
4483:10:-
3713:10:-
4235:-:-
2782:10:-
3745 :-:-
3328:10:-
8053:10 :-
192:10:-

/ 153: 1:-
149:12:-
150:10: 6 
125 :18 :-
109 :19:-
137 : 4 :-
177: 7: 6 
202:14:-
207: 9:-
231: 5:-



Jaar 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 

I 93 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE 1784-1793 

Over zee, fangs de Wadden 
en Zeeuwse stromen 

Naar Duitsland en 
daaronder begrepen fanden Naar Brabant 

PAPIER (BENEDEN DE 2 G L. PER RIEM) 

nem waarde riem riem 

1412 /2048 256 
1226 1760 6 339 

270 385 20 177 
534 751 14 157 
431 543 90 194 
578 719 95 3 

1386 2028 112 59 
1093 14{)8 17 150 

318 483 

I 
13 

645 863 258 32 

PAPIER (BLAUW, KLEIN FORMAAT) 

riem waarde riem riem 

246 /1265 417 
167 550 42 
490 2150 781 
185 710 848 
1831

/ 1 995 820 
132 602 1105 
72 450 50 341 

105 870 10 388 
21 185 180 
26 100 4{) 

PAPIER (BLAUW, GROOT FORMAAT) 

riem waarde riem 

202 /1485 150 
216 1540 
176 910 

81 780 139 
4691

/ . 3122 70 
1331

/ . 890 280 
160 1437 30 
127 1200 54 
25 290 10 
5 56 

277 

I 

Rendement 
der rechten 

/ 12:10:-
11:16:-
3:10: 6 
5: 7:-
5: 7:-
5: 1:-

11 :14:-
9: 9:-
2:10:-
7°_°-

/ 13: 5:-
4: 4:-

25: 8:-
20 :13:-
20: 1:-
24 :15:-
9: 5:-

10: 1:-
4:-:-
1: 6:-

f 10:11:-
6:10:-
5: 6:-
6:12:-

16: 4:-
12: 8:-
5:14:-
5: 9:-
1: 1:-

-: 3:-



laar 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

278 

Over zee, langs de Wadden 
en Zeeuwse stromen 

last waarde 

6' /12 1 845 
87

/ 12 1015 
5' /" 590 
721. 740 
2'/. 300 
6"/,. 930 
5"1" 620 

37 3760 
88

/, 1100 
2 260 

vaten en balen en 
vaatjes baaltjes waarde 

7 9 1 2475 
16 9 4740 
10 7 2330 
16 9 4565 
56 16 9440 
15 20 6110 
4 21 3215 
7 27 6050 

16 37 10855 
10 29 8740 

DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE 1784-1793 

Naar Duitsland en 
daaronder begrepen Landen 

Naar Brabant 

PEK (ENKELBAND) 

last last 

2' /. 368
/ , 

6'/. 18'/. 
14' /, 28 
2'/,. 21'/. 
25

/,. 23'/. 
"/12 255

/ . 

3'/. 20"/12 
15

/12 33'/. 
15

/,. 25'/. 
P/. 327

/ 12 

PELTERIJ 

vaten en balen en 
vaatjes baaltjes waarde vaatjes baaltjes waarde 

45 89 145370 
1 10 1 985 6 74 19040 
2 7 815 29 113 31650 
5 5 730 26 123 35600 
8 16 1635 27 50 26939 
4 10 2555 15 78 24300 
5 3 845 15 86 27590 
2 13 2270 35 118 57430 

7 400 66 54 52530 
2 160 106 117 71565 

PENNENENSCHACHTEN 

kas- baal-
jes tjes getal waarde kasjes manden getal kasj~ baaltjes getal 

5 3 137000 1 620 5 14000 20 548000 
8 4 193000 1025 4 12 109000 4 39 1508000 
4 5 53500 243 1 10 73500 2 24 683500 

11 5 365000 1525 2 6 60500 3 16 555500 
4 9 99600 572 127000 291300 
6 7 118900 700 7 7 50000 592000 
6 1 102600 915 6 4 51000 176000 
8 2 95000 1030 4 16 93000 215000 
7 4 100 500 1035 104 600 211 000 
5 4 25500 330 9 7 76500 8 173700 

Rendement 
der rechten 

1 45 : 7:-
33 :12:-
47: 6:-
31:15 :-
27 :18:-
33 :13 :-
29 :-:-
71:12:-
35: 7:-
35:18:-

1 478: 9:-
247:13:-
347:19:-
408 :19:-
380: 3:-
329:13:-
316:10:-
657:10:-
637:17:-
804:13:-

1 34:19:-
85 : 1:-
40:10: 6 
49: 1:-
25 :18:-
38: 1: -
16:10:-
20: 3:-
20:16 :-
13:16:-



Jaar 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
93 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE 1784-1793 279 

Over zee, langs de Wadden 
en Zeeuwse stromen 

vaten balen 
en en 
vaat- baal-
jes tjes ~ waarde 

16 5640 /2025 
2 75 30 

2 7 945 470 
1 1 370 190 

vaten en 
kisjes ~ waarde 

7 1090 / 115 
178 16100 1610 
137 38500 2030 

4 4100 240 
102 5500 535 

8 2465 175 
294 15100 1285 
24 550 50 
50 2400 360 

kisten en 
kisjes manden waarde 

1556 7123 /24903 
1512 6845 27719 
1529 6937 25563 
1150 6879 21098 
1589 5537 23929 
1536 7818 25500 
1611 7357 29448 
1661 6605 28743 
1390 9489 26297 

880 6923 18064 

Naar Duitsland en 
daaronder begrepen landen 

PIMENT 

va- ba-
ten len 
en en 
vaat- baal-
jes tjes ~ waarde 

1 2 600/ 250 
8 2 4205 1915 
3 1575 600 
1 2 650 520 
5 3 2340 1017 
8 5920 2455 
8 1 4744 2150 
3 2 1670 750 

42 2 13 551 5268 

PRUIMEN 

vaten kisjes ~ 

14 1200 
13 1040 

4 20 1360 
9 350 

1 525 
7 22 4425 

68 7 9611 
8 5 1270 

PIJPEN (TABAKS) 

waarde 

/1711 
3510 
4625 
2994 
2621 
2929 
2804 
2717 
3516 
4219 

Naar Brabant 

va- ba-
ten len 
en en 
vaat- baal-
jes tjes ~ waarde 

5 530 / 205 
13 6 6820 2450 
1 3 800 300 
3 1 150 470 
2 3 753 417 
4 2 2400 890 
1 1 125 100 

13 1030 355 
4 40 4200 580 

vaten en 
kisjes ~ 

29 2800 
6 1470 

14 9310 
60 34120 
2 580 
1 600 

38 24400 
85 4945 
87 15460 
4 1500 

waarde 

/ 326 
264 
340 
731 
413 
212 
252 
608 
583 

1149 

Rendement 
der rechten 

/ 9: 2:-
127:16:-
18:12:-
19:16:-
28:14 :-
76: 6:-
48:12:-
22: 2:-

116:19:-

/ 2:18:-
13: 4:-
36:15 :-
29: 9:-
5:12:-
2:11 :-

30:-:-
7: 9:-

20:12:-
2: 2:-

/ 538:16:-
629:17:-
610:11:-
496: 9:-
539: 5:-
572:16:-
650: 2:-
641: 7:-
607:18:-
468:13:-



Jaar 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

'784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

280 

Over zee, langs de Wadden 
en Zeeuwse stromen 

vaatjes 
en 
kisjes ~ waarde 

81 10080 /12575 
102 21546 27485 
78 13 675 20905 

132 21410 38415 
20 4825 8470 

143 23010 41245 
7 1138 1740 

167 32900 55705 
107 25797 44 381 
66 16230 27195 

DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE 1784-1793 

Naar Duitsland en 
daaronder begrepen landen Naar Brabant 

QUIKZILVER 

vaatjes ~ 

1 40 

1 150 

REUZEL, TALK EN SMEER 

vaten en vaten en vaten en 
vaatjes ~ waarde vaatjes ~ vaatjes ~ 

12 1500 / 220 14 6900 104 20220 
2 850 155 4 1300 16 2400 

23 10 550 2860 56 8475 
64 38860 8880 2 600 6 850 
27 13 050 2160 3 1400 

6 1 350 6 2200 
95050 23020 9 3050 5 4000 

582 308230 63080 
64 20600 4510 5 1200 
2 240 60 3 950 9 5300 

ROGGE 

last last last 

152 
2641

/. 

955 
90 10 

120 
845 11341

/ 2 101 
151 142 
638 
67 

220 

Rendement 
der rechten 

/ 302: 8:-
646 : 8:-
410: 5:-
642: 6:-
145: 9:-
690: 6:-

34: 3:-
987 :-:-
773:18:-
491: 8:-

/ 85:17 :-
13:13:-
57: 1: 6 

120:19 :-
43: 7:-
10:13:-

306: 6:-
924:14:-

65: 8:-
19: 9:-

vrij van 
rechten 



Jaar 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE 1784-1793 281 

Over zee, langs de Wadden 
en Zeeuwse stromen I 

Naar Duitsland en 
daaronderbegrepenlanden Naar Brabant 

ROZIJNEN - ZIE OOK CORENTEN 

vaat- mat-
jes ten ~ waarde vaatjes pakjes ~ vaatjes kisjes ~ 

72 8 7950 1 950 230 30279 42 4400 
143 16578 1770 109 4 14409 13 1240 
103 26 16900 1775 518 49953 129 50 24600 
264 41 17950 1010 356 9 35985 230 31430 

8 29 1500 140 277 16 26550 8 4680 
2258 161 126813 5807 323 4 38050 54 4 7110 

223 67 19650 I 626 240 7 32372 88 7550 
133 8890 920 288 2 36994 415 210 38595 

81 14900 2230 133 II 20511 14 2930 
106 8020 1 135 148 1 23696 114 20185 

RUM 

vaten en vaten en vaten en 
vaatjes kisten waarde vaatjes waarde vaatjes waarde 

1 20 1 910 1 1100 
17 410 3 1180 

5 205 
1 150 3 200 

33 2925 
1 150 5 560 1 100 

20 500 
3 155 4 845 4 490 

RIJST 

vaten balen 
en en vaten balen vaten balen 
vaat- baal- en vaat- en baal- en vaat- en baaI-
jes tjes ~ waarde jes tjes ~ jes tjes ~ 

26 12250 11190 210 1 83534 275 21 104713 
4 1 1430 151 283 37 98104 2 750 
7 2750 200 334 118 133224 70 1 26985 
2 100 15 291 116 110755 58 22925 

35 1 12300 864 325 96 152733 187 161 95860 
45 2 17 130 1445 613 189 251 583 99 39070 

2 600 55 821 259 338036 439 1 178225 
2 1 850 69 1035 169 416697 341 153 150 

263 1 112 190 9796 1587 167 450671 182 79935 
3 920 75 1886 144 755134 525 218088 

Rendement 
der rechten 

1 63:19:-
48: 7:-

137: 3: 6 
128: 1:-
49: 2 :-

257:19:-
89: 7:-

126:14:-
57 :10:-
77:17:-

1 20 : 4:-
11:16:-
4: 2:-
7:- :-

58:10:-
16: 4:-
10:-:-
29:16:-

1 401:-:-
200:11:-
325:18:-
267:11 :-
521 :16:-
615:11 :-

1033:14:-
1141: 8:-
1285:12:-
1948: 6:-



282 DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE 1784-1793 

Jaar 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

Over zee, langs de Wadden 
en Zeeuwse stromen 

vaten en 
kisten ~ waarde 

195 136709 /40 190 
181 106951 33010 
237 151 020 44 795 
228 140 486 42771 
231 129895 41 316 
246 165054 52914 
274 167479 55776 
301 186716 63976 
377 217455 78325 
241 147612 53992 

vaten 
en 
vaat- baal-
jes tjes ~ waarde 

36 16000/ 4500 
25 2 18112 4095 
27 27000 5500 
37 37130 8530 
43 42250 7800 
38 33150 6600 
40 32580 5215 
22 1 15325 3270 

160 132924 35500 
402 282000 93120 

vaten en 
vaatjes steekan 

19 232 
2 6 

17 28 
21 31 
11 12 
1 2 

42 636 
53 874 
27 333 

• Saccharum saturni, loodsuiker. 

Naar DuitsLand en 
daaronder begrepen Landen Naar Brabant 

SAC CHAR UM SATURNI· 

vaten en waarde vaten en 
kisten ~ kisten ~ waarde 

14 8300 /2615 
10 6575 2760 2 1180 / 520 
4 3200 800 4 400 
6 3240 1225 
4 2800 1000 1 500 200 
4 2600 855 
9 7715 2880 3 2000 700 

24 19620 6850 5 2725 1060 
15 15047 5925 6 1985 705 
17 13 556 6130 10 4130 1570 

SALPETER 

vaten en vaten en 
vaatjes ~ vaatjes baaltjes ~ 

11 8670 
27 18550 

1 100 
17 6964 1 1 80 
70 60 150 25 21800 
11 9156 9 8600 
21 19110 11 1 7880 
61 51500 

SIROOP (INLANDS) 

vaten en vaten en 
vaatjes steekan vaatjes steekan 

207 26151
/. 210 4417 

555 5 5761
/. 131 2722 

505 57871/. 30 5771/, 

422 48671
/. 122 2432 

314 3597 8 76 
318 3883 11 171 
420 5453 147 2972 
490 506P/. 339 66133

/. 

403 47243
/ . 221 2393 

359 3789 274 5341 

Rendement 
der rechten 

/ 856: 2:-
725:16:-
919:18:-
879:18 :-
850 : 6:-

1075: 8:-
1187: 2:-
1437 :14:-
1699 : 2:-
1233 :17:-

/320 :- :-
535 :13 :-
911 :- :-
742 :12:-
907:-:-
803 :18:-

2290:12 :-
661:12:-

3198:-:-
6670:- :-

vrij van 
rechten 



Jaar 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

1791 

1784 
85 
86 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

DB ADMIRALITEIT OP DB MAAZB 1784-1793 283 

Over zee, langs de Wadden 
en Zeeuwse stromen 

vaten balen 
en en 
vaat- baal-
jes tjes ~ waarde 

127 78 200 16090 
3 900 100 

2 970 150 

4 2350 250 
4 2600 200 

vaten en balen en 
vaatjes baaltjes ~ 

1 007 1754 1 107665 
775 2596 1 387899 
731 2021 1 079874 
556 1951 985 112 
619 856 517 352 
522 1301 683951 
413 1311 594434 
486 1560 701234 
245 699 307971 
120 188 100 142 

~ vaten 

16212 
1400 
4800 5 
3120 6 
2440 31 
1 100 31 
2000 

8550 

Naar Duitsland en I 
daaronder begrepen landen 

SODA 

vaten en balen en 
vaatjes baaltjes ~ 

1 300 
4 1000 

1 400 
1 3 1 600 
1 7 4700 
4 8 7025 
3 10 8 200 
3 1 4175 
9 1 9410 

SPECERIJEN 

vaten en balen en 
vaatjes baaltjes ~ 

64 178 79637 
101 567 213 992 
74 504 206747 
89 475 188270 
95 370 149197 
82 509 212460 
93 499 193765 

101 588 241210 
64 477 177050 

145 316 134648 

SPROT 

SPEK 

~ 

3467 
1 900 

Naar Brabant 

vaten en balen en 
vaatjes baaltjes 

5 5 
7 2 
5 1 
4 
2 1 
4 18 
3 
4 6 
2 

vaten en balen en 
vaatjes 

82 
24 
39 
37 
52 
60 
69 
48 
59 
37 

baaltjes 

483 
480 
676 
522 
192 
228 
207 
300 
148 

29 

aantal 

7000 

~ 

3000 

81013 

~ 

4715 
3810 
3000 
2 100 
1480 

12150 
1 800 
6990 

220 
37050 

~ 

185957 
167825 
233477 
182257 
65947 
81 718 
85655 

103 551 
57088 
12720 

Rendement 
der rechten 

1 166: 9:-
11: 8:-
6'-'-
6:19:-
6: 3:-

38: 8:-
22:17:-
30: 7:-
8:16:-

92:18:-

vrij van 
rechten 

1 -:17: 6 

vrij van 
rechten 



284 DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE 1784-1793 

Jaar Over zee, langs de Wadden Naar Duitsland en Naar Brabant Rendement 
en Zeeuwse stromen daaronder begrepen landen der rechten 

STAAL 

vaat- sta-
jes yen 
en en 
bos- staaf-
jes jes ~ waarde vaatjes ~ 

1784 1 748 2 188 214290 122 176 7960 I 555:12: 6 
85 1125 1640 291 250 30079 7825 747:14:-
86 1713 2155 208280 20561 7210 538:14: 6 
87 2145 3 009 238 145 23242 9240 618: 9:-
88 958 3780 120460 11908 4 300 311 :18:-
89 446 3207 88740 9084 4120 232: 3:-
90 492 3902 95820 10606 2420 245:12:-
91 728 3267 123127 13 787 4020 317:17:-
92 1184 3893 190358 20189 2 400 3540 484:15:-
93 374 2604 60 158 7 700 12720 182: 4:-

STEEN (GEBAKKEN) 

waarde waarde waarde 

1784 110079 116561 I 532:16:-
85 16939 I 907 26909 895: 2:-
86 7954 1056 28853 757: 5:-
87 11242 1732 32051 900:10:-
88 11906 1628 27630 823: 6:-
89 12 800 1042 21295 702:15:-
90 11 593 637 16071 566:-:-
91 16158 1233 23122 810: 5:-
92 17213 956 24304 849: 9:-
93 17148 1945 16376 709: 8:-

STEEN (ONGEBAKKEN) 

waarde waarde waar'de 

1784 I 4871 I 765 I 2209 1470:14:-
85 4321 120 1017 327:10:-
86 5017 670 5679 682:-:-
87 4923 252 5675 651:-:-
88 2787 858 5641 557: 3:-
89 4931 5135 603:19:-
90 4710 16 2547 436: 8:-
91 6517 1054 8365 956: 2:-
92 4895 15 7044 717: 5:-
93 2562 211 4341 426:17:-



faar 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

1784 
85 
86 
89 
90 
91 
92 
93 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE 1784-1793 285 

Over zee, langs de Wadden 
en Zeeuwse stromen 

vaatjes pakjes ~ 

527 7 83447 
707 14 105580 
349 53 51485 
392 29 60 358 
280 55 43190 
269 15 42880 
222 82 30705 
409 47 67760 
424 19 72105 
341 22 56210 

Naar Duitsland en 
daaronder begrepen landen 

STIJFSEL 

vaatjes ~ 

3 500 
2 350 

Naar Brabant 

SUIKER (RUWE EN BUITEN EUROPA GERAFFINEERD) 

vaten en vaten en vaten en 
vaatjes ~ waarde I vaatjes ~ vaatjes ~ 

12 9800 f 2400 15 14486 37 41051 
35 39333 
2 600 

1 150 
22 25000 5000 
61 56125 14300 6 4000 
48 37937 13 745 1 800 

2 1800 43 58400 

SUIKER (INLANDS GERAFFINEERD) 

vaten, vaatjes vaten en vaten en 
en kisjes ~ vaatjes kisjes ~ vaatjes kisjes ~ 

2119 204 245 2894 37 642 5 970 938 885 10274 1724004 
2074 179566 2348 39412 4814998 1036 13 421 2000989 
2126 205 157 3090 38 871 5975 975 1468 16766 2779455 
2708 215788 3437 35 825 6 534 445 1 119 17252 2323634 
2318 168576 3027 37413 6162475 1007 15 164 2036872 
2797 189286 2682 34817 5557212 752 15465 1 764 289 
2822 190300 3180 39 443 6 765 666 866 18826 2026305 
2784 225612 3439 42 884 7 028 461 1 395 20 887 2 581 038 
1438 98869 1918 28 268 4014224 860 12 569 1 488 223 

322 29662 3682 42 147 5 653 753 869 22186 2090583 

Rendement 
der rechten 

f 167:18 :-
211:17:-
102:19:-
120:14:-
86: 8:-
85:15:-
61: 8:-

135:10:-
144: 4:-
112: 8:-

f 598:13:-
295:-:-

4:10:-
17: 5:-

187:10:-
450:18: 6 
296:11 :-
703:-:-

vrij van 
rechten* 

* Vgl. hieromtrentJ. J. Reesse, De suikerhandel van Amsterdam van het begin der 17de eeuw tot 1813 (1908), biz. 53 



Jaar 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

286 DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE 1784-1793 

Over zee, fangs de Wadden I Naar Duitsland en I 
en Zeeuwse stromen daaronder begrepen fanden Naar Brabant 

SUMAK 

vaten balen 
en en 
vaat- baal- balen en balen en 
jes tjes ~ waarde vaatjes baaltjes ~ vaatjes baaltjes ~ 

104 7830 / 464 23 5250 133 25000 
1 12 1550 87 56 10500 64 14920 

10 1550 104 28 5050 63 15100 
1 300 30 29 4950 22 5400 
4 280 17 19 3600 30 7050 
3 180 12 9 2700 165 25700 

1 163 23710 1835 4 31 6250 1 62 14000 
1 8 910 59 22 3925 91 20130 

68 15480 853 90 18130 52 11450 
4 300 22 4 110 19235 339 61750 

TABAKSBLADEREN 

va- ba- va- ba- va- ba-
ten len ten len ten len 
en en en en en en 
vaat- baal- vaat- baa!- vaat- baal-
jes tjes ~ waarde jes tjes ~ waarde jes tjes ~ waarde 

182 331 215486 /23 142 385 239 321095/ 65074 634 637 619158/ 78626 
117 327 116506 16000 447 122 339922 54174 553 64 514650 54160 
269 174 225700 23875 493 4 346736 49950 825 275 741427 68555 

36 377 42715 6450 460 8 331 210 53849 512 34 468530 40156 
17 120 20632 3475 421 343 161 49213 783 23 679903 61288 
51 34 32150 3820 573 10 510175 68489 718 50 601 793 56552 

153 714 214647 22950 975 16 867589 120388 700 158 664 378 56603 
99 712 133296 14714 999 5 834176 97924 1554 501355 108 109481 
56 111 56946 7227 681 7 609870 71904 571 4 488997 41785 

115 617 146850 20521 972 847850 95049 1124 953879 86833 

Rendement 
der rechten 

/ 76: 3:-
53:19:-
43: 8:-
21: 6:-
21:17:-
57: 3:-
87:18:-
49:19:-
90: 2:-

162:11:-

/5289: 1:-
4111 :18:-
4346: 2:-
3624:11:-
3755:18:-
4631 :18:-
7610: 9:-
7380: 2:-
4575: 9:-
6899:11:-



Jaar 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

DE ADMlRALlTEIT OP DE MAAZE 1784-1793 287 

Over zee, langs de Wadden 
en Zeeuwse stromen 

Naar Duitsland en 
daaronder begrepen landen Naar Brabant 

TABAKSBLADEREN (INLANDSE) 

va- ba- va- ba-
vaten ba1en ten len ten len 
en en en en en en 
vaat- baal- vaat- baal- vaat- baal-
jes tjes 'ii: waarde jes tjes 'ii: waarde jes tjes 'ii: waarde 

87 165248/11 240 43 338 150100/10890 
8 249 125250 /13 010 215 39 123747 8478 14 75 61600 4264 

26 202 73207 5320 159 39 107075 9566 5 7028 390 
1 224 39311 4102 148 121 158652 10070 1 1025 100 
4 209 35300 3420 135 43 97150 7585 
1 109 18200 1832 94 186 222066 13 040 6 8080 480 

945 167430 15795 62 188 202700 9080 4 9 10655 760 
1753 388174 29091 73 150 150840 7750 52 46 59850 3990 

2 775 183829 12472 140 139 212420 10008 14 6 20270 1690 
50 32159 2335 143 406 463216 19398 6 10000 700 

TABAK (GESPONNEN) 

va- ba- va- ba-
vaten balen ten len ten len 
en en en en en en 
vaat- baal- vaat- baal- vaat- baal-
jes tjes 'ii: waarde jes tjes 'ii: waarde jes tjes 'ii: waarde 

400 14 360 701 / 89885 954 5 1107358/285651 2 39 17272 / 2753 
474 29 322 638/ 66873 909 33 1083628213016 1 32 10632 2075 
404 430 478317 82292 1091 11 1243240 227667 5 27 9660 2535 
434 547 398915 71800 1405 25 26051 85276096 3 40 8063 2416 
343 30 238350 42371 1129 30 1368783 234585 44 5882 1687 
646 46 465672 78454 1502 15 1833406 318045 16 44 18278 3750 
709 123 579 101 98489 1873 40 2583144 426837 46 12 51005 8130 
494 90 510416 83862 1574 52 2203458 353845 52 35 66565 11 080 
558 43 636362 99329 1764 23 2405720 357960 29 25 35257 5690 
656 42 796034 121394 1702 13 2329426 339265 50 60 63253 11110 

Rendement 
der rechten 

/ 442 :12 : 
515: 1: 
305:10: 
285 : 9 : 
220 : 2: 
307 : 1: 
512:14: 
816:12 : 
483: 8: 
448:13 :-

/3782:18:-
2819:13:-
3124 :19:-
3503: 2:-
2786: 9:-
4002:10:-
5334:11:-
4487:17:-
4629:16:-
4717:14 :-



Jaar 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

288 DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE 1784-1793 

Over zee, langs de Wadden 
en Zeeuwse stromen 

vaten balen 
en en 
vaat- baa!-
jes tjes 'i.i: waarde 

237 8 53220 [13 355 
157 5 48229 12336 
123 310 36514 7184 
143 4 20936 5260 
60 15076 3630 

133 38280 7430 
129 45210 8427 
146 3 47415 6985 

61 1 18315 3393 
66 1 34894 4923 

'i.i: waarde 

160990 [3230 
136400 2690 
75200 1 579 
53553 1535 
22900 1115 
2700 125 

28400 1295 
117250 2445 
149500 2887 
94200 2210 

Naar Duitsland en 
daaronder begrepen landen 

Naar Brabant 

TABAK (GEKORVEN) 

va- ba- va- ba-
ten len ten len 
en en en en 
vaat- baal- vaat- baa!-
jes tjes 'i.i: waarde jes tjes 'i.i: waarde 

267 84 133 862 [29242 5 500 [ 120 
909 232 384111 56173 1 12 1140 215 
915 253 381 385 53315 1 10 1415 340 

1055 297 428646 59202 1 34 3340 705 
1017 312 439448 61640 12 1260 205 
1 076 463 459 963 63498 16 26 12050 1605 
1 069 669 438 030 61370 27 24 18166 2745 
1127 580 543741 69190 31 39 19722 3005 
1257 700 581 246 76915 55 30 30925 5055 
1 581 720 724 103 94618 302 66 214680 21473 

TABAK (SNUIF) 

va- ba- va- ba-
ten len ten len 
en en en en 
vaat- baal- vaat- baa!-
jes tjes 'i.i: waarde jes tjes 'i.i: waarde 

39 1 13100 [2092 
51 1 21785 2365 
49 1 20532 2155 
29 1 9290 1150 2 400 [ 80 
26 4 6150 677 
43 2 18950 1972 1 3 400 85 
65 3 31568 3218 4 1 1568 175 
66 3 22597 1969 2 1 300 55 

115 1 73494 4940 2 51 20 
93 3 51 529 3897 2 4 1450 320 

TABAKSSTELEN 

'i.i: waarde 

108050 [4890 
118035 4620 
143435 5522 
217926 9118 
106866 5563 
105255 4241 
200 840 9570 
225725 6301 
170893 4214 
303 155 7786 

Rendement 
der rechten 

[ 293:12:-
563 :18:-
536:11:-
599: 1:-
618: 9:-
651: 1:-
641: 3:-
721:19:-
819:14:-

1160:18:-

j 154: 9:-
147:-:-
93: 8:-
64:18 :-
43: 1:-
94: 7:-

118: 4:-
90: 2:-
83:11:-
91: 8:-

[ 162: 8:-
146: 4:-
142:-:-
213: 1:-
133:11:-
87: 6:-

217: 6:-
174:18:-
142:-:-
199:18:-



laar 

85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE 1784-1793 

Over zee, langs de Wadden 
en Zeeuwse stromen 

Dordtse 
trastonnen waarde 

34831
/ . [ 6146 

6730 11 921 
5668 10217 
4344 7926 
66901

/ . 11694 
8339 15170 
6199 11004 
5653 10230 
49061

/ . 8967 
45161

/. 8501 

Naar Duitsland en 
daaronder begrepen landen 

TARAS (TRAS, GEMALEN) 

Naar Brabant 

Dordtse 
trastonnen 

680 
329 
310 
186 
148 
195 
117 
176 
200 
155 

TARAS (TRAS, ONGEMALEN) 

Dordtse 
slijkton waarde slijkton 

465 
43 [135 438 

273 
1907 

86 
434 
242 
642 
640 

40 [175 592 

TARWE 

last last last 

29541
/ . 

2350 
30801

/ . 

752 
1 5491

/ . 

2 8081
/ . 

373P/s 
50051

/, 

42151
/ . 147 

3625 3 92 

ECON.-HIsT. JAARBOEK xxx 

289 

19 

Rendement 
der rechten 

[ 416: 7:-
705:18:-
597:16:-
453:-:-
683:17:-
853 : 8:-
631 :12:-
582 :18:-
510:13:-
467 :13:-

[ 279:-:-
288:12 :-
163 :16:-

1144: 4 :-
51 :12:-

260: 8:-
145 : 4:-
385: 4:-
384:-:-
379: 4:-

vrij van 
rechten 



Jaar 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

1784 
86 
88 
89 
93 

290 DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE 1784-1793 

Over zee, langs de Wadden 
en Zeeuwse stromen 

last waarde 

20 /1880 
11 8

/. 1 ()()() 
28 1850 
54"/. 3900 
91/. 765 

221/12 1645 
1251/. 8290 
171/. 1250 
41/. 420 
3 260 

kis-
ten 
en 
kis- pak-
jes jes 'i£ waarde 

1216 1539 97800 /100 580 
206 69 15320 12905 

4894 26 327764 491255 
228 101 14389 11 380 
388 19 38071 20565 
891 25 109 764 64 345 
979 7 91498 56191 
675 11 57431 35475 
477 9 43461 25850 
812 15 100 975 41445 

vaten 
en 
vaat-
jes 'i£ waarde 

51 17050 /7030 
21 7300 2760 
60 20625 6520 

5 2 ()()() 930 

Naar Duitsland en I 
daaronderbegrepenlanden Naar Brabant 

TEER 

last last 

871/. 2181/. 
1421/2 185 
1521/. 2271/. 
17711

/ 12 2041/. 
111 224'/11 
96 1421/. 

1221/3 177 
1251

/ 12 2181/. 
1201/. 15311/12 

2053/. 21211/11 

THEE 

kisten 
en 
kisjes pakjes 'i£ pakjes kisten 'i£ 
100 8623 289 21909 
251 10 13 455 169 16501 
477 30 25525 296 19269 
483 24332 249 17225 
498 9 25800 477 18751 
485 47 25793 327 22830 
349 27 18690 997 63581 
427 20975 938 68254 
310 1 14608 607 62728 
464 22036 4 757 59151 

TIN (GEWERKT) 

vaatjes pakjes 'i£ pakjes 'i£ 

1 100 
2 400 3 225 

3 220 
1 2 275 

I 

Rendement 
der rechten 

/ 244 : 6:-
254: 8: 6 
305:13:-
327 :15:-
258 :11:-
195 : 4:-
318 :12: 6 
270 : 9:-
208:16 :-
316: 5:-

/ 641:13: 
226: 8: 

1862 :16: 
279 :15: 
413 : 2 : 
791 :19:-
868 :17 :-
733 : 6: 
604 ·_ · 
910:16:-

/ 68:12:-
31:14:-
83: 8:-

1: 2:-
8:- :-



- --

. 
DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE 1784-1793 291 

Jaar I Over zee, Tangs de Wadden I Naar DuitsTand en I Naar Brabant 
I 

Rendement 
en Zeeuwse stromen daaronder begrepen landen der rechten 

TIN (ONGEWERKT) 

blok- vaat-
waarde I jes jes 'it vaatjes blokjes 'it vaatjes blokjes 'it 

1784 828 30100 /9240 4 2034 137450 228 9503 /1062: 6:-
85 382 6 18950 5940 6 1536 80880 382 14960 688:15:-
86 42 6 3590 1285 11 1402 148350 253 16900 1013:-:-
87 46 3 2700 860 1386 201452 49 4950 1254:12:-
88 506 17 28400 9045 2041 150098 411 24450 1217:14:-
89 9 104 8840 2690 3 785 159009 7 11 4325 1033: 1:-
90 77 6 5175 1 550 960 196044 114 7800 1254: 2:-
91 10 11 7100 2340 230933 101 12825 1505: 3:-
92 1 3 1900 640 1 933 208024 6 400 1261 :19:-
93 6 462 134919 8 2400 823:18:-

TORS· 

schip'it waarde 

1788 20 /350 / 7°_°-
90 392

/. 900 18 :-:-

TOUWWERK 

'it waarde 'it 'it 

1784 71950 / 8530 / 215:17:-
85 37375 3490 27950 195:19: 6 
86 41670 3705 14825 169: 9: 6 
87 60150 4285 10000 210: 9:-
88 128450 8850 10800 417:15:-
89 87660 7773 5400 1500 283:14 :-
90 81950 6080 9650 274:16:-
91 109810 9073 3400 339:13:-
92 221270 26795 5800 681: 4:-
93 38400 5140 36675 400 226 :18 : 6 

TRAAN (WALVIS) 
-

vaten en vaten en vaten en 
vaatjes smalton waarde vaatjes smalton vaatjes smalton 

1784 689 1 125 /28795 42 105 6 8 / 309 :10:-
85 746 1 356 38335 1701

/. 15 30 389: 2: 6 
86 529 862 21140 70 164 188 231 314: 5:-
87 68 153 3610 267 5131

/. 2 4 167:12: 6 
88 77 140 2780 88 226 10 18 87:-:-
89 414 642 174 181 205 :15 :-
90 4 7 170 86 240 61:15 :-
91 102 214 5150 163 196 102:10:-
92 96 124 120 120 61:-:-

• Tors, vermoedelijk korte, verwarde hennepdradeno 



292 DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE 1784-1793 

Jaar I Over zee, langs de Wadden Naar Duitsland en 
Naar Brabant 

I 
Rendement 

en Zeeuwse stromen daaronder begrepen landen der rechten 

TRAAN (LEVER EN BERGER) 

smalton waarde smalton smaIton 

1784 52 I 1020 3742 1186 11245:-:-
85 548 11 235 3521 1321 1347:10:-
86 439 8800 27251/2 35201/2 1671 : 5 :-
87 303 6240 32461/. 1 7411/2 1322:14:-
88 106 2120 27801/2 I 0331/2 980:-:-
89 77 1560 37368

/ . 22461/2 1515: 1:-
90 28 540 43561/2 1438 1455 :12: 6 
91 4 90 39861/. I 1341/. 1281 : 4:-
92 58 1340 48741/2 1511 1610:17: 6 
93 4 80 52771/2 1607 1722: 2: 6 

TERPENTIJNOLIE 

vaten 
en 
vaat- man- vaten en vaten en 
jes den 'it waarde vaatjes 'it waarde vaatjes 'it waarde 

1784 2 4 950 I 135 17 7580 I 750 29 15750 11340 I 44 :10:-
85 40 12160 630 13 6500 545 14 5420 429 32 : 2:-
86 14 3400 265 25 12146 1043 12 5130 375 33 :13 :-
87 18 8705 850 15 6422 580 28:12 :-
88 10 5130 450 23 12120 975 28 :10:-
89 4 1900 200 14 6404 920 22 : 8:-
90 30 13800 2400 7 3326 705 6 2310 345 69:-:-
91 7 3650 670 18 7419 821 29:16:-
92 9 4025 501 19 9580 790 25:16:-
93 8 4390 710 26 7351 1045 35 : 2 :-

VEREN 

vaten balen 
en en 
vaat- baal- balen en 
jes tjes 'ill waarde vaten baaltjes 'it vaten baaltjes 'it 

784 32 6380 14545 188 25480 I 318:12:-
85 1 16 2030 1910 13 1255 207 29270 325:11:-
86 28 4465 3440 20 1790 184 26955 332: 2:-
87 25 5150 4260 3 42 3140 187 23865 321:11:-
88 5 14 3475 2680 3 34 2302 11 200 27345 331: 4:-
89 4 873 650 39 1535 192 25457 278:13:-
90 6 10 1 110 530 2 31 1615 161 21 355 240:16:-
91 4 410 180 24 1345 117 15460 172: 3:-
92 9 970 900 2 23 1405 66 8950 113: 5:-
93 17 820 78 11415 122: 7:-



Jaar I 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE 1784-1793 

Over zee, langs de Wadden 
en ZeeulVse stromen 

vaat- baal-
jes tjes 'Ii: waarde 

54 1 4730 1 6810 
94 1 9020 11470 
65 1 7364 10250 
44 4005 6130 
53 4840 7755 
22 2 2754 4700 
27 2 3798 6975 
31 6630 12870 
36 3 8990 16785 
31 9250 17185 

I 
Naar Duitsland en 

daaronder begrepen landen 
Naar Brabant 

VERVERIJ (VERMILJOEN) 

vaatjes baaltjes 'Ii: vaatjes baaltjes 

7 3 
1 25 7 1 

7 1 
1 25 

1 1 
2 

1 200 2 1 
2 
1 

293 

'Ii: 

675 
510 
512 

150 
24 

250 
130 
50 

Rendement 
der rechten 

1 54 : 1:-
95 :11 :-
78:15:-
40: 6 :-
49:18:-
27 :16:-
42 :10:-
67:12 :-
90: 8:-
92:10:-

VERVERIJ (VAN ALLE SOORTEN UITGEZONDERD VERMILJOEN 
GEMALEN VERFHOUT E.A.) 

va- ba- I va- ba-
vaten balen ten len ten len 
en en en en en en 
vaat- baal- vaat- baal- vaat- baal-
jes tjes 'ii: waarde jes tjes 'ii: waarde jes tjes 'ii: waarde 

801 56 355 623 1 7 132 12 4 7960 1 281 541 56 170083115473 1 457:14 :-
955 132 362776 10891 9 10 3730 230 162 14 78510 2608 274 :15 :-
575 90 293642 6530 14 8 6900 540 313 155 176520 6897 279 : 7:-
813 74 347529 12150 21 7 10472 667 314 138 151 930 5301 362 : 7:-

1045 65 441 349 11 396 11 3270 312 291 145 171 277 6829 370:15:-
681 29 281 334 8881 22 8970 810 183 59 104 365 3684 267:10 :-
514 29 219639 7742 51 1 26605 1 555 204 146 138902 5000 285 :19:-
670 31 286575 6703 43 25014 2082 257 214 193750 8176 339: 4:-
405 25 166806 6934 35 4 17088 1340 231 103 157380 5891 283 : 6:-
124 13 53277 5204 21 1 13838 1105 268 49 163010 5884 243:17:-

VIS (VERS) 

waarde waarde waarde 

1 2025 1 121 :10 :-
12655 8226 652:17:-

920 15843 1005:16:-
550 [70 9804 625 : 9:-
660 60 10528 674 :18:-
340 6150 389 : 8:-
375 60 6443 412:14:-
90 3822 234:14 :-

3001 180 : 1:-
2186 131: 3:-



Jaar I 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

294 

Over zee, langs de Wadden 
en Zeeuwse stromen 

last waarde 

1011/10 / 1860 
29 6498 
62'/. 13 241 
271°/" 4860 
221/, 3980 
195

/" 2767 
13 2376 
P/u 251 

'ii: waarde 

86810 /5672 
128810 8376 
72360 5000 

138350 9975 
23800 1600 
44010 2880 
83150 5119 
45140 3567 
21 850 1 582 
2 000 125 

DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE 1784-1793 

I 
Naar Duitsland en 

daaronderbegrepenlanden Naar Brabant 

VIS (GEZOUTEN) 

last last 

321/ , 127 
84'/3 4251

/ 6 

1183/. 1801
/ 6 

931
/18 41011/18 

81'/18 537 
1133

/. 2995
/ 6 

1073
/. 2521

/, 

981
/ 12 2141/, 

8411/18 162 
945

/ 6 16211/18 

VIS (GEDROOGDE) 

waarde 

/3298 
4869 
4137 
5910 
3779 
4518 
6198 
3347 
1918 
2502 

STOKVIS 

'ii: 'ii: 

788150 914960 
899950 713 100 
950415 1015970 

1072 953 970350 
802505 744 650 
911 535 936840 

1064 879 970760 
924330 1341430 

1 131 198 1141 620 
1 057481 1310065 

Rendement 
der rechten 

/ 255:12: 6 
808: 5:-
542: 7: 6 
796:12:-
961: 5:-
649: 4:-
559 :17: 6 
471 :17: 6 
370: 7: 6 
386:12: 6 

/ 49 : 9 :-
73: 1:-
62: 1:-
88 :13:-
56:14:-
67:15 :-
93:19 :-
50: 4:-
28:15:-
37:10:-

/2237: 8:-
2177:16 : 6 
2548: 8:-
2727: 1:-
1963:14:-
2365:10:-
2648 :10 :-
2888 :12:-
2868 : 7:-
2961:18 : 6 



laar I 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE 1784-1793 295 

Over zee, langs de Wadden 
en Zeeuwse stromen 

kis-
ten balen 
en en 
kis- baal-
jes tjes 'if: waarde 

1 18198 1718200 [294249 
31 167081731770 305296 
26 13 262 1426325 253726 

7 149741491990 255720 
15 15229 1463215 250825 

3 13 524 1 506880 264 982 
9 21809 2751125 486185 
2 15425 1904620 336236 

12 18424 2362952 425598 
2 23 243 3 105 521 550859 

I 
Naar Duitsland en 

daaronder begrepen landen Naar Brabant 

VLAS (RUW) 

vaatjes baaltjes 'if: balen 'if: 

6 1600 
2 200 

4 4 1235 
2 300 

3 325 
9 1175 

VLAS (GEHEKELD EN SNUIT* VAN GEHEKELD VLAS) 

va- ba-
vaten balen ten len 
en en en en 
kis- mat- kis- mat- vaten en 
ten jes 'if: waarde ten jes 'if: waarde kisten 'if: waarde 

521 345 253346 [47766 8 21 10550 [3340 1 300 [ 150 
1088 63 402072 84628 4 15 5255 1675 

913 116 349825 76502 6 6 5600 2070 2 4000 1295 
954 838 422230 93291 30 14 16450 6115 
966 170 356266 74735 2 7 2535 865 1 400 150 
258 207 227280 52821 8 1725 635 
590 35 211 225 48038 2 16 6650 2555 
833 99 301762 65639 13 4290 1520 

1427 13 457903 102231 11 3 900 1 200 
451 J3 154775 35940 1 8 3 700 1250 

Rendement 
der rechten 

[8591:-:-
8658:17:-
7139:12: 6 
7459:19:-
7316: 2:-
7540:11: 6 

13757: 2 : 6 
9523: 2:-

11816: 8:-
15533:10:-

[ 256: 6:-
431:10 :-
399: 7:-
497: 1:-
378:15:-
267: 6:-
252:19:-
335:16:-
517: 3:-
185 :19:-

.. Snuit, de afval van het hekelen en opmaken van het gehee1 gezuiverde vlaslint. Vgl. A. P. J. Brouwers, De vlasserij 
in het Nederlands van de eerste helft der twintigste eeuw (1957), biz. 130. 



Jaar I 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

296 DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE 1784-1793 

Over zee, langs de Wadden 
en Zeeuwse stromen 

vaat-
jes 
en 
kas- mat-
jes jes 'ii: waarde 

889 964 55 100 [3937 
652 387 41455 4427 
685 131 31675 3165 
531 100 18 100 1 765 

2273 1534 57406 3044 
659 1240 66970 3847 

63 92 3420 307 
3 420 8 500 536 
8 320 40 

Ids- bot-
ten tels 'ii: waarde 

4 12 1480 [280 

2 200 55 
12 5 1390 230 

27 2860 375 

50 12 6200 616 

vaten en 
kisten 'ii: 

42 39620 
23 19585 
40 41722 
23 22633 
45 42650 
33 30962 
6 5850 

11 4846 
5 3746 
6 4484 

I 
Naar Duitsland en I 

daaronder begrepen Landen Naar Brabant 

VIJGEN 

vaatjes 
vaten en en 
kasjes matjes 'ii: kasjes matjes 'ii: 

7 50 3310 532 140 28995 
57 43 3810 138 140 11450 
92 47 7165 1058 56105 
43 65 5010 98 192 14890 
27 8 1330 732 29 300 
48 68 4755 147 440 16530 
93 84 5445 70 1016 17500 
75 59 5515 89 26 5450 

3 82 3925 215 10910 
66 6 3695 144 7830 

VITRIOOLOLIE 

va- va-
ten ten 
en en 
kis- bot- Ids- bot-
ten tels 'ii: waarde ten tels 'ii: waarde 

4 [ 90 
35 3180 [ 675 5 500 100 

8 40 5511 1132 1 50 15 
124 42 1535 6 600 85 
45 28 965 1 6 250 95 
13 10 332 
32 10 471 8 800 120 
21 16 502 6 650 80 
29 103 1631 2 2 838 148 
49 47 1570 71 7 700 1320 

WAS 

vaten en vaten en 
kisten 'ii: Idsten pakken 'ii: 

3 2762 41 20 20600 
5 2 500 18 17 20400 
9 5400 23 60 37396 
4 2712 43 172 96306 
3 1 146 66 38 44462 
1 400 56 20 41600 
1 1 700 55 35 45 500 
4 600 86 29 66150 

15 12740 28 24 34720 
23 14574 26 49 43 700 

Rendement 
der rechten 

[ 218:10 :-
141 :16:-
237: 7:-
95:- :-
76 :12:-

196:15:-
224:16:-
35:18:-
58: 7:-
29:12:-

[ 7: 8 :-
15:10 :-
22:19:-
33 :10:-
25:16:-
6:13:-

19: 6:-
11:13:-
47:18 :-
57:16 :-

vrij van 
rechten 



Jaar I 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

1785 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE 1784-1793 297 

Over zee, langs de Wadden 
en Zeeuwse stromen I 

Naar Duitsland I 
daaronder begrepen landen Naar Brabant 

WATER (SELTSER, SPA, BRISTOL EN ANDER MINERAAL) 

kisten en 
kisjes manden waarde kisjes waarde manden waarde 

320 493 1 8013 20 1490 31 1 320 
392 335 7410 56 611 
348 380 7785 I 110 
550 394 10 227 627 
508 543 10104 880 
687 527 10 701 667 
617 462 10 253 777 
561 526 11187 811 
518 678 13009 941 
533 403 9163 I 165 

WIJN (FRANSE) 

oxhoofden waarde oxhoofden oxhoofden 

19'/. 1 1280 190 114 
22'/. 1 582 402 245 

112'/3 3250 461'/. 249'/3 
276

/ ,. 1310 678 185"/. 
16"/12 1046 583'/. 391"10 
60"/,. 2385 856'/. 310'/. 

122 10425 707'/, 368'/. 
29'1a 1740 7856

/. 3928/. 
358"/,. 15070 918 38J2/3 
168'/. 8365 1983 2562'/. 

WIJN (SP AANSE) 

man- oxhoof-
vaten den den waarde oxhoofden oxhoofden 

17'/. 30'/. 
24 32 12050 346

/. 1'/. 
4 8 8 550 30 7'/. 
1 ./. 50 52 9'/3 

49 45'/. 1840 31"/,. 10 
1 '/3 60 31"/8 22 

11 II 520 34'/. 27 
57'/. 7'/. 

4 13/. 270 52'/. 159'/8 

Rendement 
der rechten 

1 176:17:-
160: 8:-
177:18:-
217: 2:-
219:14:-
227: 7:-
220:12:-
239:19:-
279:-:-
103: 6:-

-

1 161 :12: 6 
334:12: 6 
411: 8:-
445:12: 6 
496: 3:-
613:17:-
599: 2:-
604: 2: 6 
829: 5:-

2356:18:-

1 23:17:-
34: 3:-
22:11: 6 
31:-:-
43:14:-
27: 1:-
36: 2: 6 
32: 8:-

106:11:-



Jaar 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

298 

Over zee, langs de Wadden 
en Zeeuwse stromen 

aan waarde 

6558/, 129516 
7612/8 34083 
8201

/. 39120 
12401

/ 8 68300 
8371

/. 40 120 
8001

/ 8 40 125 
8671

/. 43825 
886'/. 49025 

1 0828
/, 101 716 

8381/, 82477 

balen 

2237 
2489 
1992 
1679 
1611 

919 
982 

1010 
1257 

328 

balen en 
baaltjes ~ waarde 

1 500 1500 
2 800 270 

2 100 110 

DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE 1784-1793 

I 
Naar Duitsland en I 

daaronder begrepen landen Naar Brabant 

WIJN (RIJNSE) 

aan aan 

143 
891

/. 

17P/. 
9 1678/, 
2 1261

/. 

1771/, 

521
/. 

162 
99 

23P/8 

WOL (BIJ DE BAAL) 

balen balen 

1081 117 
3482 149 
4006 63 
3008 35 
1837 47 
2327 87 
3523 91 
3229 69 
2173 37 
1492 138 

WOL (BIJ HET GEWICHn 

balen en 
baaitjes ~ waarde baaltjes ~ waarde 

1 721 174340 I 69120 
2243 238110 92 720 
2519 274720 107350 3 210 1150 
2298 239267 94585 
1646 165320 64990 1 150 25 
2570 258020 102680 
4184 409000 162860 
4121 404405 159935 
2927 287373 112 355 
2296 225575 89820 1 220 40 

Rendement 
der rechten 

I 665:12: 6 
709 : 6:-
826:13:-

1180:15:-
804:17:-
814:17:-
766:13:-
873:18:-
984 :16:-
891: 3:-

-

13435:-:-
6120:-:-
6061:-:-
4722:-:-
3495:-:-
3333:- :-
4596:-:-
4308:-:-
3467:-:-
1958:-:-

11044: 6:-
1394:17:-
1612:10:-
1418:15 : 6 
975: 5:-

1540: 4:-
2442:18:-
2399:-: 6 
1686:19: 6 
1347:18 :-



Jaar 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE 1784-1793 299 

Over zee, fangs de Wadden 
en Zeeuwse stromen 

waarde 

1 85 
690 
384 
400 

1180 
100 
530 
545 
115 

vaten 
en baal-
vaat- tjes 
jes <jj; waarde 

37 22385 13565 
18 14455 2290 
45 35245 6065 
14 9060 1430 
21 12220 2110 
33 21220 3685 
78 1 58705 9692 
51 45270 8043 
36 32010 5830 
4 1938 410 

sta- bos-
ven sen <jj; waarde 

2336 21 73750 1 4050 
3837 1284 165585 9415 
6683 27 118280 6740 
8314 585 259840 16465 
9775 100 243940 14285 
3068 129 73325 4595 
5528 114 122530 7710 
9484 158 231650 15650 
5291 315 197423 12285 
4641 62 161 500 11 144 

Naar Duitsfand en 
daaronder begrepen fanden 

WOUW 

waarde 

1387 
135 
510 
40 
10 
25 

10 
90 
55 

WIJNSTEEN 

vaten en 
vaatjes 

baaitjes <jj; 

1 200 

3 300 
3 325 
3 350 
1 50 
1 1 70 
2 450 
4 748 
4 1 100 

Naar Brabant 

waarde 

1 15 
74 

21 
60 

100 

vaten en 
vaatjes 

<jj; 

7 5700 
11 4620 
6 1750 
4 1300 
3 1600 
6 3700 
4 2300 
2 1200 
3 2100 

12 4600 

IJZER (GROF ZWEEDS) 

<jj; <jj; 

66100 
42900 
64500 

122300 
99450 

111700 
52400 

112000 
99800 

25000 130800 

Rendement 
der rechten 

1 18:18:-
33:-:-
35:15:-
18: 4 :-
50:11:-
5·_·-

22 : 1:-
24:12:-
12: 4 :-
2: 4:-

1 141: 8: 6 
95 : 7: 6 

186: 9: 6 
53: 8: 6 
70:17:-

124:17:-
305: 7: 6 
234:12:-
174: 6:-
38: 4:-

1 104:18 :-
156: 7:-
137: 2:-
286 :12: 6 
257:11 :-
138 :15:-
131: 4 :-
257:15:-
222:18:-
237:19: 6 



Jaar 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

300 DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE 1784-1793 

Over zee, langs de Wadden 
en Zeeuwse stromen I 

Naar Duitsland en 
daaronder begrepen landen Naar Brabant 

IJZER (PLATEN, KACHELS, ANKERS, GEWICHTEN ETC.) 

kis-
ten 
en 
kis-
jes stuks Iii: waarde Iii: 
40 5160 191 565 I 8400 16610 
52 5697 238872 11 081 18490 
22 3571 123290 6075 8070 
40 8542 342060 13 990 6900 

5 2856 94910 4445 3700 
2 3876 144 629 5198 7500 

19 1962 72 325 3633 3356 
19 2368 64340 2774 9200 
40 1290 61547 3162 6950 
12 76 3540 325 7900 

IJZER (ST AF-, ROEI-, BAND- EN KNIPIJZER) 

bos- staaf-
jes es Iii: waarde Iii: Iii: 
3125 5135 533400 137402 20680 
8213 7990 924890 59557 11 850 
6612 4546 595990 39399 16000 
3034 6045 534695 35170 14150 
2715 4459 391 998 25843 1000 17550 
3341 4637 480998 33197 31950 
1356 1628 220678 14970 17750 
2097 3475 251095 17 233 32375 
4296 5711 692 647 48986 27600 

129 248 18400 1500 48420 

IJZEREN PANNEN 

vaten 
en 
vaat- man-
jes den Iii: waarde 

1 17 17325 11875 
2 15 1780 195 

3 540 60 
3 5 2300 300 

8 1910 270 
9 1 2935 313 

13 1 3975 365 
3 3 1616 165 
4 4 2953 472 
1 3 1070 180 

Rendement 
der rechten 

I 208: 3: 6 
257: 7 :-
131 : 7 :-
348:19:-
98:12:-

152: 3:-
75 :13:-
73:10: 6 
68:10:-
11: 8: 6 

I 554: 1:-
936:15:-
612:-:-
548:16:-
410:11:-
512:19:-
238: 8:-
283: 9:-
720: 5:-
66:16:-

I 43: 6:-
4: 9:-
1: 7:-
5:15:-
4:16:-
7: 7:-
9:18:-
4: 1:-
7: 8:-
2:12: 6 

J 



laar I 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

1784 
87 
90 

1786 

DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE 1784-1793 301 

Over zee, langs de Wadden 
en Zeeuwse stromen I 

Naar Duitsland en I 
daaronder begrepen landen Naar Brabant 

IJZEREN SPIJKERS 

vaten 
en 
vaat- man-
jes den 'Ii: waarde vaatjes manden 'Ii: 
1763 73 328 640 /32 289 
1865 257010 26175 

372 7 38700 4133 
326 48340 5150 
96 25750 2890 

245 27920 3535 
41 4 7357 1096 

245 2 139803 15227 3 2 3935 
297 12 148525 17825 
392 239780 28521 10 8000 

IJZER GESCHUT - ZIE OOK AMMUNITIE 

stukken 'Ii: waarde stukken 'Ii: 

16 14 ()()() / 700 
3 4 ()()() 325 

16 47 ()()() 2400 12 38400 

IJZEREN KOGELS - ZIE OOK AMMUNITIE 

'Ii: waarde 

60 ()()() /400 

Rendement 
der rechten 

/ 492 :19:-
385:10 :-

58 : 1:-
72 :10 :-
38 :13 :-
41:18:-
11:-:-

215:12:-
222:16:-
371:13 :-

/ 21:-:-
6:- :-

128: 2:-

/ 30:-:-



Jaar 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

302 DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE 1784-1793 

Over zee, fangs de Wadden 
en Zeeuwse stromen I 

Naar Duitsland en 
daaronder begrepen landen Naar Brabant 

IJZER- EN STAALDRAAD 

vaten 
en 
vaat- man- vaten en 
jes den CU; waarde CU; vaatjes bossen CU; 

44 17 27565 / 3438 5 3250 
177 4 50869 7904 4 3050 
42 64 30970 4143 11 6050 

46840 7310 300 4 1900 
93 61 76270 11560 3 1500 

155 31 43010 6406 2 600 
16 2 10920 1635 1 500 
15 75 13448 2026 3 1300 
42 3 29990 5108 2 2 1750 

3 31 2600 510 2300 

DUD IJZER 

cu; waarde CU; CU; 

1469900 /33955 7300 150000 
1938300 41675 27178 31000 
2024 750 46872 135300 
2287110 54171 3500 61000 
1734700 38589 17 905 606500 
2319890 53263 12650 292000 
2523210 64 397 19900 651760 
2097710 53785 36850 322000 
2703266 74141 6620 173050 
3076550 83820 7150 963000 

IJZER WERK (GEMAAKT) 

waarde waarde waarde 

/38196 /300 /2205 
45653 10 120 
18311 150 
24185 95 
31422 220 395 
30173 450 1245 
16223 380 165 
15152 310 670 
32276 165 
7120 2530 

Rendement 
der rechten 

/ 154: 1: 6 
269:12:-
185: 2:-
245: 4:-
388:17:-
218: 1:-
57: 2:-
73:15:-

158:14:-
24:10:-

j 406:16:-
499 : 2:-
540:-:-
587:18:-
589:16:-
656: 3:-
798:14:-
614: 3:-
720:15:-

1011 :13 : 6 

/ 814 :-:- -
915:13:-
369: 4:-
485:12:-
640:15:-
637: 7:-
335: 7:-
322:13:-
648:16:-
193:-:-



Jaar I 

1784 
88 
89 
90 
91 
92 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

1792 
93 

DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE 1784-1793 

Over zee, langs de Wadden 
en Zeeuwse stromen 

last waarde 

813/,. 11345 
1173

/ •• 1460 
1/, 30 
6/. 81 

10 1200 

last waarde 

28
/ •• I 910 

157 32220 
4"/. 2030 
41/10 1480 
3'/,. 1130 
21

/. 1295 
7 2250 

21811
/10 34698 

2998/, 61215 
13211

/ •• 27228 

last waarde 

11000 
200 

Naar Duitsland en I 
daaronder begrepen land en 

ZAAD (HENNIP) 

last 

I/S 
P/, 
21/, 
1 
1/. 

ZAAD (KOOL- EN RAAP-) 

last 

1/. 

ZAAD (SLAG-, LUN-) 

303 

Naar Brabant 

last 

18 
103 

63 

1/. 
228'/18 

14 

Rendement 
der rechten 

I 5"-"-
98: 5:-

141 :12:-
12:10:-
11: 5:-

100:-:-

I 201:10:-
2600:-:-

678: 7:-
41:-:-
36:15:-

2310:12 : 6 
70:-:-

2189: 4 : 6 
3137:10:-
1325:10:-

I 100:-:-
8"-"-



laar 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

304 DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE 1784-1793 

Over zee, langs de Wadden 
en Zeeuwse stromen 

ba-
len 
en 

vaat- baal-
jes tjes last waarde 

11601 3838 9663
/ . /219155 

228084172 1901 481398 
11910 5709 10893

/. 275329 
11 309 4181 971 3

/ . 252382 
73795212 740.9/ •• 182173 
5260 7221 696'9/' 0 162799 
96063584 8871

/ .. 219425 
9504 2840 865'/3 218619 

11239 680 9281/. 236293 
8215 166 6583

/ . 167140 

vaat- baal-
jes tjes last waarde 

234 4266 246"/ .. /140980 
157 5069 24413

/ .. 163277 
186 3007 1473

/. 121735 
247 2899 16723

/ • • 174199 
497 4203 271'/16 225290 
437 8813 5231

/ . 368978 
291 4860 2783

/. 203300 
195 4521 271'/. 188545 
141 7960 4671

/. 344992 
105 9479 551 3

/ 10 443113 

vaat-
jes balen 
en en 
kas- baal-
jes tjes <u; waarde 

32 150 13 090 / 6670 
25 249 18799 8245 
43 222 19914 11 737 
47 191 20565 14087 
13 117 11444 3675 
97 325 45113 15188 
29 101 15174 5298 
73 292 47363 15811 
65 253 45668 15709 
64 287 52863 16700 

Naar Duitsland en I 
daaronder begrepen landen Naar Brabant 

ZAAD (ZAAI-, LIJN-) 

last last 

22 60 
401

/ . 351
/ . 

43n / •• 41 1
/ .. 

45'/ •• 523
/ . 

3519/ .. 671/3 

56'/ .. 118n / 1• 
4819

/ " 3723
/ •• 

5819
/ •• 601

/ •• 

475
/ . 651/. 

391
/. 82'/ .. 

ZAAD (KLAVER) 

last last 

71
/ . 

1/. 8 
11'/. 

PI. 81
/ . 

P /s PI. 
24 II. 
75 31

/. 

6 

ZAAD (HOF) 

balen en 
vaatjes baaltjes <u; kasjes baaltjes 

1 50 
5 1150 3 

1 1 
2 200 3 

1 25 1 3 
5 1 485 1 1 

1 

<u; 

175 
225 
300 

375 
75 

275 

Rendement 
der rechten 

/2517 :- :-
4744: 4:-
2817: 8:-
2567:10 :-
2025: 5:-
2093: 8:-
2337: 4 :-
2362:16:-
2500: 8:-
1872:16:-

/1481 :10:-
1468:17: 6 
930:-:-

1055 :17: 6 
1693 : 8:-
3198 :15:-
1688: 5:-
1645:10:-
2866: 4:-
3343:16:-

/ 164: 5:-
251 :11 :-
251 :15:-
263: 6:-
143 : 1:-
568:18:-
196:13 : 6 
595: 9 : 6 
570:17 :-
660:16 :-



Jaar 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
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Over zee, fangs de Wadden 
en Zeeuwse stromen 

vaten balen 
en en 
vaat- baal- mud-
jes tjes den waarde 

291 385 f 4425 
130 713 958 10895 

5 342 3781
/ . 3780 

31 33 285 
3 5 70 

37 400 
177 186 1600 
183 192 2940 

9 216 279 4355 

vaten balen 
en en 
vaat- baal-
jes tjes 'ii: waarde 

2 14 2435 f 530 
23 12 8250 1046 

2 300 65 
12 4870 945 

2 460 140 

6 916 238 
2 6 1280 325 

kassen en 
kasjes 'ii: waarde 

5 500 f 100 
8 1020 228 
2 450 90 
1 250 130 
9 1665 365 

170 6500 1400 
9 1500 300 
1 200 40 
1 150 45 

160 22100 4610 

ECON.·HIST. JAARBOEK xxx 

Naar Duitsfand en I 
daaronderbegrepenfanden Naar Brabant 

ZAAD (MOSTERD) 

vaten en balen mud- mud-
vaatjes etc. den vaatjes baaitjes den 

1 437 323 
1 155 140 

47 401
/ 4 

10 10 371 2363/ 4 
13 5 49 401

/ 4 
217 152 
145 1131

/ 3 
8 7 190 151 

10 5 94 85 
3 42 631

/. 191 

ZAAD (ANIJS) 

vaten en vaten en balen en 
vaatjes baaltjes 'ii: vaatjes baaltjes 'ii: 

25 6 16150 
9 52 27902 

4 350 9 22 15200 
1 15 2600 14 56 14580 

11 775 1 5 2030 
1 3 205 4 32 8650 
1 3 325 3 88 22600 
1 11 1 175 56 16530 

6 295 5 18 8484 
2 4 700 28 10300 

ZEEP (SP AANSE) 

kassen en kassen en 
kasjes 'ii: kasjes 'ii: 

16 1960 33 4530 
29 2745 15 1591 
50 5015 15 2000 
37 2825 37 4850 
48 4498 25 3560 
25 2500 31 4800 
39 4795 43 6985 
88 8080 80 12400 
45 4700 117 17670 
83 8690 105 15395 

20 

Rendement 
der rechten 

f 107:11:-
164:14:-
62:16 :-
41:19:-
8:17:-

22:16:-
22:11:-
51 :12:-
42: 6:-
80:-: 6 

f 74: 7:-
144:12 :-
63: 8:-
88: 4 :-
11 : 4:-
35 : 8:-
93 :11:-
70 :16:-
38:16:-
49: 2:-

f 52: 9:-
40: 3:-
56:-:-
59: 9:-
72:18:-

103:10:-
99:12:-

155: 2:-
168 :18:-
346: 8:-



Jaar 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
93 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
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Over zee, langs de Wadden 
en Z eeuwse stromen 

ton waarde 

1721/. 1 3720 
5751/. 13 085 
585'/. 8113 
806 16990 
571 12145 
4103/, 9118 
5201/U 11 050 
4743

/ . 10659 
484'/12 11 014 
2431/12 5484 

hondert waarde 

6 11440 
131/. 3 ()()() 

1/. 150 
71/. 2250 
81/, 1 ()()() 
41/, 950 
1 300 
1 300 
2 1 ()()() 

DE ADMIRALITEIT OP DE MAAZE 1784-1793 

Naar Duitsland en 
daaronder begrepen landen 

ZEEP (GROENE) 

ton 

391/. 
80 
16 
551/. 
361/. 
25 
261/. 
20 
231/. 
12 

ZEILDOEK: ZIE CANEFAS 

ZOUT (GROF) 

ZOUT (WIT) 

hondert 

125 
3131/. 
3791/4 
3623/, 

36711
/ 12 

4941/, 

515' /. 
429 
6233

/ 18 

4521
/ 2 

Naar Brabant 

ton 

PI. 

hondert 
231/. 
371/. 
231

/. 

22 
281

/. 

19 
171

/. 

20"/. 
71

/ 2 

101
/, 

Rendement 
der rechten 

t 63:12:-
196:13 :-
180:19:-
258 : 9:-
182: 5:-
130:14:-
164: 2:-
148: 8:-
152 : 7: 6 
76 :10: 6 

t 18:-:-
40 :10:-

1:10:-
22 :10:-
24 :15:-
12:15:-
3°_°-
3°_°-
6°_°-

1 445:10:-
1053:-:-
1208 : 5:-
1154: 5:-
1188 :10:-
1540:10:-
1597:19:-
1349: 5:-
1892: 1:-
1388: 5:-



Jaar 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

1784 
85 

1784 
86 
87 
89 
91 
92 

1784 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
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Over zee, langs de Wadden 
en Zeeuwse stromen I 

Naar Duitsland en 
daaronder begrepen landen Naar Brabant 

ZWAFEL (GERAFFINEERD) 

vaten 
en 
vaat- baal- vaten en vaten en 
jes tjes <u; waarde vaatjes <u; vaatjes baaltjes <u; 

26 9910 1668 213 155074 25 4 20450 
19 9140 724 172 129 150 4 2500 
15 6450 520 195 139590 10 2 5550 
5 1000 119 190 134230 24 2 16100 

10 5 4210 275 142 99975 11 2 6 100 
7 2110 167 218 155920 8 6 3880 

222 164 070 26 3 20600 
6 2600 175 173 135 800 25 7 21 800 
1 200 15 171 133889 8 7 7090 

132 103450 41 30880 

ZWAFEL (ONGERAFFINEERD) 

vaten en vaten en vaten en 
vaatjes <u; waarde vaatjes <u; vaatjes <u; 

86 61 600 12065 1 950 
2 1000 

ZIJDE (RUWE) 

baaltjes <u; waarde baaltjes <u; 

12 2055 
7 945 f 7230 1 250 

1 160 
8 1215 10780 
2 330 3000 
1 197 1550 

ZIJDE (PLUIS VAN) 

baal-
kisjes tjes <u; waarde baaltjes <u; waarde 

5 370 1190 1226 169 900 1 8 500 
1022 139 500 6975 
1069 147 900 7395 
1034 137700 6885 

957 128 100 6405 
987 154100 7705 

1662 209 300 10465 
1 100 75 1799 223000 11180 
6 960 600 1770 216 300 10815 

1 2 875 650 1730 204 300 10215 

Rendement 
der rechten 

f 278: 3:-
211 : 4:-
227: 8:-
227:-:-
165: 9:-
242:17:-
277:-:-
240: 6:-
211:15:-
201:10:-

1 187 :13 :-
3°_°-

f 205:10 :-
119:10:-
16:-:-

121:10:-
33:-:-
19:14:-

1 521: 8:-
418:10:-
443 :14:-
413: 2 :-
384: 6:-
462: 6:-
627:18:-
675: 6:-
684:18:-
651:18:-





LEVENSBERICHTEN 

VAN OVERLEDEN DONATEURS EN LEDEN 





M. R.DAMME 
's-Gravenhage, 17 december 1880-Rilversum, 24 juni 1961 

Ir. Marinus Hendrik Damme, zoon van Marinus Hendrik Damme en Sara 
Wilhelmina van Benthem Jutting, werd in Den Haag geboren. Van het ge
slacht Damme is bekend dat het zich reeds omstreeks 1600 in Zeeland be
vond. 

Een officiersloopbaan, evenals zijn vader, trok Damme aan, doch hij werd 
hiervoor afgekeurd. Zijn keus viel hierna op de studie van werktuigkundig 
ingenieur aan de toenmalige Polytechnische school in Delft, waar hij in 1903 
zijn diploma behaalde. 

In 1905 trad Darnme in het huwelijk met Emilie Arntzenius. 
Tijdens zijn studie in Delft leerde Damme de fabrikant van de Nederland

sche Gist- en Spiritusfabriek, J. C. van Marken, kennen, een voor die tijd zeer 
vooruitstrevend man in sociaIe voorzieningen voor zijn personeel, waarbij 
bepaalde medezeggenschap in het bedrijf werd gegeven en een aandeel in de 
winst. Deze wijze van samenwerking in een bedrijf en de colleges sociale wet
geving, gegeven door professor Pekelharing, maakten een diepe indruk op 
Darnme; het sociaal denken en handelen zijn een richtsnoer gebleven in zijn 
gehele verdere leven. 

Na beeindiging van zijn studie in Delft trad Damme in dienst van de Maat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen met achtereenvolgens de 
standplaatsen Zwolle, Tilburg en Utrecht. 

In 1912 besloot de N.V. Nederlandsche Fabriek van Werktuigen en Spoor
wegmaterieel te Amsterdam -later werd de naam gewijzigd in Werkspoor 
N .V. - tot uitbreiding van haar productie-capaciteit door de bouw van een 
fabriek speciaal voor spoorwegmaterieel en bruggen op een terrein in Zuilen, 
thans gemeente Utrecht. De bestaande werkplaatsen voor deze producten bij 
Werkspoor in Amsterdam kwamen hierdoor vrij voor uitbreiding van de 
machinefabriek. Aan de toen 31-jarige Damme werd verzocht zich te willen 
belasten met het ontwerpen en bouwen van de grote fabriek, een eervolle op
dracht die hij gaarne aanvaardde. Door zijn technische inzichten en groot ge
voel voor organisatie werd de nieuwe wagon- en bruggenfabriek een modern 
en efficient werkend bedrijf, datjarenlang een voorbeeld bleefvoor dergelijke 
bedrijven. Na de in bedrijfstelling van de fabriek kreeg Damme de functie van 
Chef der werkplaatsen, maar reeds in 1916 had zijn benoeming plaats tot 
Adjunct-Directeur van de Wagon- en Bruggenfabriek, waarbij hij met de ge
hele leiding van het bedrijf werd belast. In die tijd leerde Darnme de wissel
valligheden kennen van een groot bedrijf met het dikwijls schoksgewijze ont
vangen van opdrachten, het weI en wee van de werknemers in de tijden van 
voorspoed en van tegenwind en de ontwikkeling van de werknemersorgani
saties. Met volle overgave, met grote kennis van zaken en met vreugde heeft 
hij de hem opgedragen taak vervuld. Ret is dan ook volkomen te begrijpen dat 
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de commissarissen van Werkspoor, na het overlijden van de Directeur in 
1931, aan Damme de leiding van het gehele bedrijf te Amsterdam en Utrecht 
toevertrouwden en hem tot Directeur benoemden. Voor Damme waren de 
tijdsomstandigheden zeer ongunstig, want hij werd onmiddellijk geconfron
teerd met de economische crisis in de dertiger jaren. Het bedrijf kreeg te wei
nig opdrachten, raakte onderbezet en ontslag aan werknemers was onvermij
delijk. Begaan met het lot van de ontslagen werknemers wist Damme, in 
overleg met de Fabrieksraad, een regeling tot stand te brengen waarbij de 
werknemers wisselend op wachtgeld werden gesteld. De omstandigheden 
werden echter nog benarder doordat enkele buitenlandse afnemers hun grote 
financiele verplichtingenjegens Werkspoor niet meer na konden komen. Hier
door ontstonden financiele problemen die ernstige gevolgen dreigden te ver
oorzaken. Het is aan het onvermoeid werken en de vasthoudendheid van 
Damme te danken, ondanks de vele ontmoedigende besprekingen met auto
riteiten, dat een oplossing in de financiele toestand kon worden bereikt en een 
door hem voorgestelde reorganisatie tot stand kon worden gebracht. Het was 
voor Damme een grote voldoening dat de belangen van het bedrijf, waaraan 
hij met grote liefde en inspanning werkte, veilig waren gesteld, zowel voor de 
talrijke werknemers als voor de aandeelhouders. 

De crisis had geleerd dat het wenselijk was de mogelijkheden voor de afzet 
van de producten te verruimen. Door Damme werd hiervoor een, in het begin 
nog bescheiden, exportafdeling aan het bedrijf toegevoegd die tot doel had 
de export naar het buitenland te onderzoeken en te bevorderen. Deze afdeling 
is in de loop der jaren gegroeid tot een belangrijke afdeling, waardoor het 
mogelijk werd tot een grote export van producten te komen. Verscheidene 
reizen, vooral naar Indonesie, beeft Damme ondernomen voor een persoon
lijk contact met de buitenlandse afnemers en ter ondersteuning van de activi
teiten van de exportafdeling. 

De tweede wereldoorlog, met de Duitse bezetting in Nederland, gaf weder
om een zeer moeilijke periode voor het bedrijfsleven, in het bizonder voor 
de macbinefabrieken. Het was een voortdurend bardnekkig vecbten tegen de 
bezetters, de fabrieken in eigen band te bouden en baas te blijven in eigen huis. 
Ondanks verscbillende gevaarvolle situaties lukte bet, door de medewerking 
van bet personeel en de onbuigzaamheid van Damme, een bezetting van de 
Werkspoorfabrieken door de Duitsers te voorkomen. 

Door uitbreiding van de activiteiten bij Werkspoor na de oorlog werd een 
directie uit meerdere directeuren benoemd, waarbij de benoeming van Dam
me tot President-Directeur plaats bad. 

De financiele toestand en de toename van de bevolking van Nederland na 
de oorlog dwongen tot grotere industrialisatie om tot een zo groot mogelijke 
export te komen. De strijd op de wereldmarkt van kapitaalsgoederen is een 
zware en langdurige strijd. AIleen de grote en sterke bedrijven kunnen zicb 
op dit terrein met kans op succes begeven. Bij de jongere directeuren rijpte bet 
plan om door samenwerking met andere gelijke bedrijven tot een krachtige 
eenheid te komen, die bet op de wereldmarkt tegen de grote buitenlandse on
dernemingen kon opnemen. Damme steunde dit initiatief en met de eveneens 
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grote machinefabriek N. V. Koninklijke Machinefabriek Gebr. Stork & Co te 
Hengelo werden besprekingen geopend, die na diepgaand en langdurig over
leg resulteerden in een volledige fusie tussen Stork en Werkspoor in 1954 in 
de nieuwe N.V. Verenigde Machinefabrieken (V.M.F.). 

Na de totstandkorning van de fusie meende Damme - hij was inmiddels 
73 jaar oud geworden - dat jongeren zijn plaats en functies moesten gaan in
nemen en trad hij af als President-Directeur van Werkspoor. Door zijn be
noeming tot President-comrnissarisen gedelegeerd commissaris van de V. M.F. 
bleefhij echter aan het bedrijfverbonden. Helaas heeft Damme deze functies 
niet lang kunnen vervullen, omdat zijn gezondheid hem noopte in april 1958 
zich geheel terug te trekken. 

Reeds in het begin van zijn carriere bij Werkspoor werd Damme geconfron
teerd met de vaak heftige tegenstellingen tussen werknemers en werkgevers 
bij arbeidsconflicten. Dit streed zeer tegen zijn overtuiging van overleg, sa
menwerking en sociaal handelen. Hij begon op zijn eigen rustige en bedacht
zame wijze bij de vakorganisaties het wederzijds begrip en vertrouwen te 
kweken, waardoor tenslotte de onderhandeIingen in een betere verhouding 
werden gevoerd. Zijn kennis van zaken in deze materie, zijn ervaringen in de 
praktijk opgedaan en zijn strikte oprechtheid leidden tot zijn benoeming tot 
lid van de Raad van Bestuur in Arbeidszaken. Zijn streven was steeds gericht 
op een harmonische samenwerking tussen werknemers en werkgevers door 
overleg ter voorkoming van kleine en grote arbeidsconflicten, met financieIe 
offers aan beide zijden en ter voorkorning van gespannen verhoudingen. Van 
essentieel belang achtte Damme deze samenwerking direct na de oorlog om tot 
een zo snel mogelijk herstel van de oorlogsschade te komen. Met enkele an
dere werkgevers van gelijke opvattingen, waarbij de naam van D.U. Stikker 
zeker genoemd moet worden, en met de leiders van de werknemersorganisa
ties werden tijdens de oorlog in het geheim besprekingen gevoerd, die na het 
beeindigen van de oorlog het ontstaan van de Stichting van de Arbeid tot 
resultaat hadden. Groot was de voldoening van Damme met deze unieke in
stelling van overleg, vertrouwen en samenwerking. Nadat Stikker tot minis
ter was benoemd, werd Damme een van de voorzitters van deze stichting. Aan 
het persoonlijke contact met werkgevers en werknemers hechtte Damme grote 
waarde en hij betreurde het, dat tijdgebrek hem belette dat contact nog verder 
uit te breiden. Op het sociale vlak van het bedrijfsleven bekleedde Damme 
o.m. de belangrijke functies als lid van het dagelijks bestuur van het Verbond 
van Nederlandse Werkgevers, voorzitter van het CentraaI Sociaal Werkge
versverbond en lid van de Sociaal-Economische Raad. 

Ais ondernemer ging het streven van Damme uit naar producten van goede 
kwaliteit, aangepast aan de eisen van de tijd en van de afnemers. In de machi
ne-industrie eist dat bekwame ingenieurs en vaklieden. De opleidingen hier
voor, zowel het universitaire aIs het vakonderwijs, hadden zijn warme be
langstelIing, hetgeen tot uitdrukking kwam in de aanvaarding van zijn benoe
"ming tot President van de HogeschooIraad van de Technische Hogeschool 
te Delft en de vernieuwing van het vakonderwijs bij Werkspoor .Damme tracht
te altijd zijn medewerkers de Iiefde voor het yak bij te brengen, want vol-
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gens hem zal de liefde voor het vak aItijd cen van de pijlers van het geluk in 
het leven van de mens blijven. Zelfheeft hij dikwijls verklaard zich een geluk
kig mens te voelen ondanks zijn zeer bezet leven met veel zorgen. Graag ci
teerde Damme het gedicht van Constantijn Huygens: 

Die 't ambacht weI verstaet daar van hij leven moet, 
En die 't niet weI aIleen maar weI en geerne doet, 
Beleeft het grootst geluk, dat yemant kan begeeren, 
Hij spoedt en spaedt met vreugd, hij wint en wint met eeren. 

Vit ervaring wist Damme dat exporteren geen gemakkelijke taak is. Hij 
was dan ook bereid zijn ervaringen aan anderen mede te delen en hierdoor de 
noodzakelijke export van Nederland te helpen bevorderen. Eveneens steunde 
hij de oprichting van betrouwbare instellingen en organisaties die tot doel 
hadden, exporteurs voorlichting te geven en eventuele belangen te bundelen. 
Ook op dat gebied gingen zijn gedachten uit naar samengaan en samenwer
king. Verscheidene buitenlandse reizen als lid van missies heeft hij vrij kort 
na de oorlog meegemaakt. Op advies van Damme werd in 1949, bij de nade
ring van de souvereiniteits-overdracht aan Indonesie, begonnen aan het sa
menstellen van een instituut om de Nederlandse export naar dat land zoveel 
mogelijk te behouden voor het bedrijfsleven. Na besprekingen met vele be
langstellenden volgde de oprichting van de Stichting Vertegenwoordiging in 
Indonesie van de Nederlandse Industrie, waarvan Damme jarenlang voor
zitter is geweest. Verder was hij o.m. lid van het Centraal Orgaan voor de 
Econornische Betrekkingen met het Buitenland, lid van de Raad van Bestuur 
van de Jaarbeurs te Utrecht en enige jaren lid van de Amsterdamse Kamer 
van Koophandel en Fabrieken. 

Door zijn lidmaatschap van het algemeen bestuur van de Vereniging tot 
bevordering van de belangen der Nederlandsche Econornische Hoogeschool 
te Rotterdam toonde Damme zijn belangstelling voor de wetenschap van de 
economie, die hij onrnisbaar achtte voor het bedrijfsleven. 

Vit de vele andere functies en lidmaatschappen van Damme blijkt, dat ve
len van zijn weloverwogen adviezen en kennis gebruik hebben willen maken. 
Hij heeft het devies aIs lid van de Rotary-club, het dienen van anderen, in 
volle overtuiging toegepast. 

Van regeringszijde werden de grote verdiensten van Damme erkend door 
zijn benoeming tot Ridder in de Orde van de Nederlandsche Leeuw in 1936 
en de bevordering tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau in 1952. 

Met Damme is heengegaan een hoogstaand man met een scherp inzicht in 
zaken en grote werkkracht, maar bovendien berninnelijk en begaafd met een 
natuurlijke charme. Velen zullen aan deze grote Ieider in het bedrijfsleven 
met eerbied en dankbaarheid terug denken. 

P. A. J. DE HON 



W. A. ENGELBRECHT 
Cheribon, 25 juni 1874-Rotterdam, 4 januari 1965 

Willem Anton Engelbrecht, die in 1874 te Cheribon het levenslicht aan
schouwde en in 1965 te Rotterdam ontsliep, stamde uit ren dier vele families, 
die langs de waterkant komende in de Nederlandse gemeenschap zijn opge
nomen. Minder vaak voorkomend is, dat alle aan de overledene vooraf
gaande met ons land verbonden generaties zijn gehuwd in het toenmalige 
Nederlandsch-Indie en veelal waardevolle diensten aan de Indische samen
leving hebben bewezen. Deze beide wezenstrekken van het geslacht hebben 
hun stempel gedrukt op zijn thans verscheiden telg. 

De reder-zeekapitein Jiirgen Diedrich Engelbrecht, die in 1774 in het Hol
steinse Oostzeestadje Gromitz als zoon van een Mecklenburgse vader en een 
Oldenburger moeder werd geboren, had als zwerver op de wereldzeeen slechts 
een voorbijgaand contact met ons land, doordat hij in 1803 te Batavia in het 
huwelijk trad met de Amsterdamse Niesje Cornelisse. Dit al spoedig weder 
ontbonden huwelijk had althans dit voor ons land gelukkige gevolg, dat in 
1804 te Amsterdam werd geboren Frederik Cornel is Engelbrecht, wiens in 
het Nederland's Patriciaat van 1960 opgenomen portret een duidelijke voor
afspiegeling vertoont van de gelaatstrekken van zijn kleinzoon, die ons thans 
bezig houdt. Deze grootvader diende Nederlandsch-Indie als hoofdadmini
strateur van de marine, kapitein ter zee honorair, en huwde eveneens daar te 
lande een Amsterdamse. Onder hun zonen waren een Indische officier van 
justitie, een Nederlandse vice-admiraal, een lid van de Raad van Indie, die als 
de Indische "Fruin" zijn naam aan de bundel daar te lande gegolden hebbende 
wetboeken gaf, en een bestuursambtenaar, die opklom tot resident van Ban
tam. Deze laatste. Eduard Alexander, was tevens als minnaar van het viool
spel een dienaar der Muzen. Vit zijn te Batavia gesloten huwelijk met de ook 
aldaar geboren Justine Louise Godefroy werd onze WilIem Anton geboren 
als vierde van zes kinderen. 

Na een middelbare opleiding te 's-Gravenhage deed de jonge Engelbrecht, 
na voor de dienst bij de marine te zijn afgekeurd, in 1890 als eerste van zijn 
jaar toelatingsexamen tot de Koninklijke Militaire Academie te Breda. De 
voorvaderlijke klop van het krijgsmansbloed, mede gestuwd door weten
schappelijke zin, bepaalde dus zijn intrede in het leven. Zijn militaire loop
baan was kort maar krachtig : in 1894 ging hij als 2e luitenant der infanterie 
(zijn vrije keus krachtens zijn plaats op de ranglijst der geslaagden) naar 
Indie, in 1896-1897 onderscheidde hij zich in Atjeh zodanig, dat zijn borst 
werd gesierd met de Militaire Willemsorde, maar reeds in dit laatste jaar 
moest hij wegens gezondheidsredenen repatrieren en nam hij als 1 e luitenant 
ontslag uit de dienst. WeI zou hij nog tussen 1914 en 1924 als reserve-kapitein 
en reserve-bataljonscommandant het vaderland gewapend dienen. Bovendien 
toonde hij zijn Hefde voor de krijgsdienst te water doordat hij van 1930 tot 
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1938 lid is geweest van het hoofdbestuur van de Koninklijke Nederlandsche 
Vereniging "Onze Vloot". 

Voorlopig ging hij dan van Mars over naar Mercurius. Een van de zusters 
van zijn vader was gehuwd met de vooraanstaande Rotterdamse ondernemer 
Antoine Plate, mede-oprichter van de Holland-Amerika Lijn, lid van de car
gadoorsfirma Wambersie & Zoon, van 1898 tot 1907, in navolging van zijn 
vader, voorzitter van de Rotterdamse Kamer van Koophandel en ook enkele 
jaren lid van de Tweede Kamer. Een zo druk bezet man kon in zijn zaak weI 
enige hulp gebruiken en zo werd WiIIem Anton in 1898 volontair bij Wamber
sie, waar al weder een bliksem-carrii:re hem naar een top voerde: firmant in 
1904. Hier drukte hij dus de sporen van zijn overgrootvader, van wie hij wel
licht de voorliefde had geerfd voor de rederij, waarvan hij later blijk zou geven 
door zijn bijzondere aandacht voor een zijner creaties : de Middellandsche 
Zeevaart Compagnie. Al spoedig kreeg hij meer familiebanden met het Rot
terdamse bedrijfsleven, doordat een zoon van een zijne andere tantes, Mr. 
K. P. van der Mandele, eerst als bankier en later als voorzitter van de Kamer 
van Koophandel, een in deze families blijkbaar ingeburgerde bediening, mede 
leiding zou geven aan het grote zakenleven in de nieuwe stad zijner inwoning. 

Kort tevoren was WiIIem Anton in het huwelijk getreden met Elisabeth 
Margaretha Lycklama a Nyeholt, dochter van een gewezen kortstondig bur
gemeester van Rotterdam, later Comrnissaris van de Koningin in Overijse!. 
Voor zijn gezin koos hij als woning, residentie is men haast geneigd te zeggen, 
een dier statige herenhuizen aan de Westerkade met de hoofdingang aan de 
daarop uitmondende Rivierstraat en een achteringang aan de met de kade 
parallel gaande, bij dit huis doodlopende, Javastraat. Het was een zijner 
kenmerkende eigenschappen, dat hij, die persoonlijk sober leefde, dit prach
tige huis met zijn indrukwekkende inrichting, door die achteruitgang placht 
binnen te treden. Middelpunt van deze patricierswoning was de ruime stu
deerkamer, plaats biedende aan talloze boeken en zeekaarten, waar de licht 
bewogen rijzige heer des huizes met zijn krachtige bruine ogen en gebiedende 
stem zeker mocht worden gerekend tot de groep, die kortelings werd geken
schetst als die der "late regenten", man met het natuurlijke overwicht over 
zijn medemensen dat de aristocraat kenmerkt, fel in zijn overtuigingen, breed 
in zijn opvattingen, Iiefhebber van de wetenschap, met ontzag voor haar 
beoefenaren, titels en diploma's, maar mede met gevoel voor schoonheid in 
de vorm van haar producten en werktuigen. Deze Iaatste neiging dreef hem 
mede tot liefde voor de historie, als bron van zoveel fraaie zaken met betrek
king tot de aardrijkskunde en daarmede verwante takken van wetenschap. 

Door deze geest gedreven begon Engelbrecht al spoedig met de opbouw 
van een verzameling oude reisbeschrijvingen en journalen, een honderdtal 
weI, waaronder zeer zeIdzame, ongeveer 190 atlassen en topografische wer
ken, waarvan hetzeIfde moet worden getuigd, een belangrijke verzameling 
reproductie-atlassen, 300 gedrukte en getekende oude kaarten, waaronder 
unica als acht 16e eeuwse portugese manuscriptkaarten, die de grondslag 
waren voor de kartografie van de Nederlandse reizen naar Jndie, een onver
vangbare collectie meest oude werken over cosmografie, zeevaartkunde e.d., 
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een groot aantal boeken over geschiedenis, biografie, zeerecht, handel en 
scheepvaart, seinwezen, scheepsbouw, visserij, zeeroverij, enz., de enige ons 
gebleven scheepsbijbel van een V.O.C.-schip, historie-prenten en talrijke te
keningen, onder meer van Willem van de Velde. Daarbij komen dan nog ze
ventien goede scheepsmodellen uit het verleden, waaronder al weder zeer 
zeldzame. Deze internationaal beroemde verzameling van hoge wetenschap
pelijke waarde zou naar het getuigenis van C. Koemans (Collections of maps 
and atlasses in the Netherlands, their history and present state; proefschrift 
Leiden, 1961) tegenwoordig, zelfs met een onuitputtelijk crediet, niet meer 
in gelijke omvang en hoedanigheid bijeen te brengen zijn. Helaas moest de 
verzamelaar enkele ernstige verliezen leiden door de verbranding van het 
Nederlandse paviljoen op de koloniale tentoonstelling te Parijs in 1931 en 
door de watervloed van 1953, die de buitendijkse kelders in Rotterdam 
binnendrong, onder meer van de firma Wambersie. Maar wat over is ge
bleven mag nog op een lijn worden gesteld met Rotterdamse culturele 
schatten op ander gebied, zoals de collectie Van Beuningen en de Atlas Van 
Stolk. 

Tussen 1919 en 1953 heeft de heer Engelbrecht grote delen van deze in
telligent opgebouwde verzameling in bruikleen gegeven aan het Maritiem 
Museum Prins Hendrik te Rotterdam, dat daardoor ren van de belangrijkste 
instellingen van deze aard ter wereid is geworden. Zijn benoeming tot erelid 
van de Gemeentelijke Commissie van toezicht op dit museum en op dat voor 
land- en volkenkunde was daarom wei verdiend. Het is te hopen, dat de stad 
deze schat voor ons land zal vermogen te behouden. 

Ook in verschillende pUblicaties toonde de heer Engelbrecht wetenschap
pelijke zin. Zijn hoofdwerk was weI de uitgaaf met toelichting, tezamen met 
Dr. P. J. van Herwerden, van de journalen, documenten en andere bescheiden 
betreffende de ontdekkingsreis van Jacob Ie Maire en Willem CorneIisz. 
Schouten in de jaren 1615-1617 (deel XLIX van de werken uitgegeven door 
de Linschoten-vereeniging, in 1945 bij Martinus Nijhoff te 's-Gravenhage, 
in twee banden). Jareniang bracht hij daarvoor een grote hoeveelheid archi
valia uit binnen- en buitenland bijeen. Hij verzorgde aIle historisch-geographi· 
sche hoofdstukken van het uitvoerige commentaar, benevens het overgrote 
deel der annotatien van de originele teksten. 

Naast dit standaardwerk moet melding worden gemaakt van Engelbrechts 
Schets der historische betrekkingen Portugal-Nederland (in 1940 met 8 kaar
ten en platen verschenen bij Martinus Nijhoff te 's-Gravenhage), welke hij 
schreef op uitnodiging van de commissie, welke de Portugese regering had in
gesteld voor de organisatie en leiding van een historisch congres, dat van 1 tot 
14 juli 1940 in Lissabon zou worden gehouden ter herdenking van het feit, 
dat Portugal acht eeuwen geleden zijn autonoom bestaan aanving. 

Kleinere wetenschappelijke bijdragen waren "Het ontstaan van de Hoek 
van Holland" in Rotterdamsch Jaarboekje 1934, "De wereldkaart van Willem 
Jansz. (Bleau) van 1618" in Bijlage Jaarverslag Maritiem Museum "Prins 
Hendrik" 1948 (Rotterdam 1951) en zijn in stencil vermenigvuldigde rede 
op het in 1938 hier te lande gehouden Internationaal Geografisch Congres: 
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"Schets van de geschiedenis der Nederlandsche cartografie en van hare be
tekenis ook voor andere landen". 

Van vermelding van een aantal pennevruchten in tijdschriften en van en
kele andere redevoeringen moge in dit kader worden afgezien. 

Ret bovenvermelde is trouwens reeds voldoende om deze mercator als 
sapiens te kenschetsen. Terecht constateerde dan ook het Tijdschrift van het 
Kooinklijk Aardrijkskundig Genootschap van 1948, in welkjaar Engelbrecht 
bij de viering van het 75-jarig bestaan tot erelid daarvan werd benoemd: 
"Het samengaan van koopmanschap en geografische belangstelling, iets wat 
in het verleden reeds tot gelukkige resultaten leidde, (is) in de moderne tijd 
in de persoon van de Reer Engelbrecht ... terug te vinden". Gedurende 25 
jaar had hij de Rotterdamse commissie van dit genootschap als voorzitter 
geleid. 

Ook elders genoten organisaties van zijn gaven en geestdrift. In 1918 trad 
hij op als lid van het algemeen bestuur van het Nederlandsch Econornisch
Historisch Archief. Van 1932 tot 1954, toen hij zich als tachtigjarige hieruit 
terugtrok, was hij een regelmatig aanwezig lid van het dagelijks bestuur, in 
welks midden hij een gezaghebbende figuur was. 

In 1908 werd hij lid van de Linschoten-Vereeniging, tot welker bestuur hij, 
met kleine onderbrekingen, van 1920 tot 1953 heeft behoord, van 1938 tot 
1941 als voorzitter. 

Toen in 1932 te Rotterdam het Historisch Genootschap "De Maze" werd 
opgericht was hij de eerste, die door de initiatiefnemers werd uitgenodigd 
mede toe te treden. Hij vond de tijd ook daar nog een viertal voordrachten te 
houden over aardrijkskunde, zeevaart, handel en Colijn, wiens figuur hem 
boeide. Tot kort voor zijn dood verscheen hij daar nog in de samenkomsten, 
waar hij als man van grote eruditie en als cultuur minnend mens als een grote 
figuur werd beschouwd. 

Na de sapientia de mercatura. 
Ongeveer een halve eeuw leidde hij het cargadoorsbedrijf van Wambersie, 

daarbij mede activiteiten op het gebied van de ertshandel en de rederij, te
zamen met grote handelshuizen ter plaatse. Hij streefde daarbij ruet naar het 
opbouwen van een economisch imperium. Hij achtte het zijn taak met zijn 
bedrijf persoonlijk te dienen op de grondslag van intermenselijk contact. 
Vermindering van persoonlijk risico door de rechtsvorm ener naamloze ven
nootschap wees hij daarom af, combinatie met een stuwadoorsbedrijf of -af
deling, een in de Rotterdamse haven gewoon geworden verschijnsel, achtte 
hij verwerpelijk. Vriendschap en vertrouwen waren naar zijn gevoelen de 
grondslag voor zakelijke activiteit: slechts sterke mannen kunnen met vrucht 
de handen tot samenwerking ineen slaan, omdat hun gelijkwaardigheid waar
borg voor welslagen is. In het door hem ontworpen vignet van zijn firma ver
werkte hij, door de rotary-gedachte geinspireerd, een rad als symbool voor dit 
streven. Zijn sympathie voor jonge mensen deed hem de deuren van zijn onder
neming ruim open zetten voor stagiaires, vooral studenten, die bij honderdtal
len in een vrij fors tempo door zijn kantoor stroomden. Of dit zakelijk nu weI 
zo aanbevelenswaardig was in een moeilijk vak, waarin ervaring van veel 
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waarde is, blijve in het midden: hij diende met deze gedragslij n en hij maak te 
er in elk geval ontelbare relaties, ja vrienden, mede. Al die volontairs toets te 
hij persoonlijk op hun kennis. 

Ook buiten zijn hoofdbedrijf streefde Engelbrecht niet naar een sterke 
persoonlijke positie in het bedrijfsleven. Zijn weinig talrijke commissariaten 
vloeiden ten dele voort uit de gang van zaken in en om zijn onderneming, 
voorts uit zijn belangstelling voor de overzeese rijksdelen, maar wezen be
paald niet op jacht naar invloed en emoIumenten. 

Ben gevoel van roeping om met zijn sterke persoonlijkheid het algemeen 
belang te dienen was daarbij zeker in het spel. Toen in het begin van deze 
eeuw de ontwikkeling van Rotterdam aIs transito-haven drong tot mechani
satie van de oversIag van graan stond hij in het eerste gelid bij het streven naar 
verwezenlijking van deze vernieuwing in de methode van werken. In januari 
1904 tekende Wambersie voor 20 van de 250 aandelen ener "Maatschappij 
tot Exploitatie van Drijvende Elevators". Het is bekend, dat de invoering 
dezer machines in de eerstvolgende jaren leidde tot scherpe arbeidsconflicten, 
naar de aard van de tijd gepaard gaande met onlusten, een ooriogsschip op de 
Nieuwe Maas en huzaren in de straten. Engelbrecht toonde zich toen de 
krachtfiguur onder de werkgevers, het door Ch. A. Cocheret geschreven ge
denkboek 1908-1933 over Het EIevator-Bedrijf in de Rotterdamsche Haven 
(Nijgh & Van Ditmar N .V. te Rotterdam) getuigt daarvan: "De firma Wam
bersie & Zoon, uit wier naam de heer Engelbrecht gesproken had, besloot 
dus dadelijk op eigen verantwoording te beginnen. Meer nog dan het kloeke 
woord zou het kloeke voorbeeld uitwerken" (biz. 69). 

De rumoerige episode van de elevator-oorlog legde een blijvende band 
tussen de Graan Elevator Maatschappij en haar Ivanhoe uit 1907 : tot 1961 
bleef hij een vooraanstaande figuur onder haar commissarissen, tot op zeer 
hoge leeftijd strijdbaar als er een ernstig conflict uit te vechten viel. 

Toch wist hij, zoals ren zijner afstammelingen getuigde, als weinigen, haar
fijn het verschil tussen strijden en toegeven, in deze zin, dat hij op het juiste 
moment de tegenstelling in een verzoening omzette en dan ook goed. 10han 
Brautigam heeft hem treffend getekend in de hoedanigheid van zoeker naar 
de oplossing van felle conflicten (Langs de havens en op de schepen, Amster
dam, N.V. De Arbeiderspers, 1956, bIz. 162 en 163). 

Onder zijn stuwende lei ding organiseerden de werkgevers in de haven zich 
op 20 september 1907, nog midden in de strijd, in de Scheepvaartvereeniging, 
met als doel onder meer het bevorderen van geregelde toestanden in het ha
venbedrijfte Rotterdam, alsmede het voorkomen van geschillen tussen werk
gevers en werknemers. Engelbrecht werd van 1907 tot 1909 haar eerste voor
zitter, later weder van 1911 tot 1913. 

Reeds terstond toonde de strijdbare voorman, dat hij behoorde tot dege
nen, die pour (leurs) coups d'essai (veulent) des coups de maitre. Hij greep de 
in 1907 in het Burgerlijk Wetboek nieuw ingelaste figuur van de collectieve 
arbeidsovereenkomst gretig aan. Nog v66rdat het nieuwe artikel1637 n op 
1 februari 1909 in werking trad wist hij op 15 december 1908 de eerste collec
tieve arbeidsovereenkomst in Nederland te doen sluiten tussen vijf vereni-
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gingen van havenarbeiders, de Scheepvaartvereeniging en de Stuwadoors
vereeniging. Het Gedenkboek 1907-1957 van de Scheepvaart Vereeniging 
Zuid ("Stand van Zaken"), voor het titelblad gesierd met het mooie portret, 
dat A. C. de Neeve van Engelbrecht tekende en dat aan hem als initiatief
nemer en eerste voorzitter is opgedragen, getuigt van de zegen, welke op deze 
pioniersarbeid heeft gerust. Rier heeft een grijsaard mogen rusten onder de 
beschutting van het door hem geplante, tot boom volgroeide, rijsje. 

Nauwelijks was dit varkentje gewassen, of Rotterdam deed voor een ander 
vruchtbaar initiatief beroep op deze krachtige dienaar van het algemeen eco
nornisch belang. In februari 1913 behoorde hij tot de achtjongeren, die in een 
vertrouwelijke nota aIle bezwaren tegen het op particulier initiatief stich ten 
van een handelshogeschool te Rotterdam stuk voor stuk weerlegden. Raar 
geschiedschrijver Prof. Dr. J. H. van Stuyvenberg (De Nederlandsche Eco
nornische HoogeschooI1913-1963, uitgaafNijgh & Van Ditmar, Rotterdam/ 
's-Gravenhage, bIz. 17) heeft getuigd, dat deze nota, in de voorbereiding waar
van Engelbrecht ook zijn aandeel had gehad, een omslag in de stemming te
weeg bracht en daarom het keerpunt in de oprichtingsgeschiedenis betekende. 
Op 29 april 1913 trad hij toe tot het voorlopige bestuur en toen hij in 1949 bij 
zijn afscheid de zilveren legpenning der school in ontvangst nam had hij er 
36 jaar trouwe dienst op zitten in allerlei bestuursorganen, waarvan tussen 
1924 en 1927 als voorzitter van de raad van beheer en van 1931 tot 1949 als 
curator. De Hogeschool beschouwt hem als een man van het eerste uur en 
een van de grote bestuurders. 

Niet slechts voor de moeder, ook voor de dochters had hij ~Og. Professor 
Mr. F. de Vries wendde zich in 1929 allereerst tot hem met het denkbeeld 
van de oprichting van het Nederlandsch Economisch Instituut en terstond 
deed hij de vonk overspringen (Stuyvenberg, bIz. 187) naar gretige brandstof. 
Van 1928 tot 1946 was hij voorzitter van de door de Hogeschool ingestelde 
commissie voor voortgezet handelsonderwijs. Deze taak ten bate van de me
dewerkers op de handelskantoren, wier ontwikkeling hem zeer ter harte ging, 
heeft hij al mede met groot enthousiasme vervuld (Jaarboek der Hogeschool 
1945-1946, bIz. 135). 

Al eerder had hij in 1908 in de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor 
Rotterdam de zetel van de aftredende voorzitter, zijn oom en associe Antoine 
Plate, ingenomen. De mantel van Elia woog niet te zwaar op zijn krachtige 
schouders. Steeds was hij een actief lid van de inner circle der Kamer: de com
rnissie voor de scheepvaartbelangen. In januari 1930 werd hij onder-voor
zitter der Kamer en op 1 juli 1930 volgde hij de plotseling overleden president 
J. C. Veder op. Tot en met 1937 stond hij als voorvechter van de Rotterdamse 
belangen in die ellendige crisisjaren op de bres voor zijn stad, niet gebroken 
door de zorgen welke ook zijn eigen bedrijf hem baarde. Kort en krachtig 
formulerend in zijn staccato-stijl, met de nooit geheel verloren commando
toon, streed hij tegen de wurgende economische omstandigheden en de daar
mede verband houdende politieke moeilijkheden, met name de Belgische 
devaluatie. Ook ditmaal bereidde hij mede een toekomstige oplossing van 
strijdpunten voor, steeds met de blik naar voren gericht, zoals hij in zijn af-
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scheidsrede aan de Kamer ais haar roeping voorhield. Onvermoeid spreidde 
hij in dezuidelijke provincien zijn diplomatieke gaven ten toon voor het vinden 
van een nationale houding inzake het waterwegen-geschil met Belgie. Hij 
hielp daardoor een formule vinden, welke in hoofdzaak dezelfde was als die, 
waarop beide landen thans elkander hebben gevonden (jaarverslag K.v.K. & 
F.v.R., 1932, bIz. 60). 

Dertig jaar na zijn intrede in de Kamer verliet hij haar en zijn presidiaat; 
Minister Steenberghe hing hem toen persoonlijk het comrnandeurskruis in 
de orde van Oranje-Nassau om. De Kamer vereerde hem haar gouden leg
penning en een comite uit het bedrijfsleven bood hem het schilderen van zijn 
portret door Karel van Veen aan, dit gebaar begeleidende met een aanzienlijk 
bedrag, te zijner vrije beschikking voor een Rotterdams belang. 

Spoedig daarna verlamden de oorlogsjaren aIle activiteit. Na afioop der 
bezetting begon voor de bejaard geworden man de tijd van het terugtreden, 
dan hier, dan daar, ook in zijn zaak, waarvan hij intussen de gelukkige ont
wikkeling met vreugde op enige afstand bleefvolgen. Hij toonde zich daarbij 
weder rechtlijnig in zijn overwegingen, overtuigd als hij was, dat er slechts 
een man op de brug kon staan. 

Maar op zijn tachtigste verjaardag heeft Rotterdam hem toch weder naar 
voren gehaald om hem hartgrondig te danken voor aIle diensten aan de stad 
bewezen. 

Op 24 juni 1954 verleende de Nederlandsche Economische Hoogeschool 
hem honoris causa het doctoraat in de economische wetenschappen, gezien 
zijn onafgebroken werkzaambeid in het belang van de econornische en cultu
rele ontwikkeling van dit ons vaderland, gepaard gaande met grote verdiensten 
op het gebied van de wetenschappelijke beoefening van de historische geo
grafie, de oude kartografie, de ontdekkingsgeschiedenis en het historisch en 
economisch geografisch onderzoek en van de verwerving en het behoud voor 
Nederland van belangrijke historisch-geografische en kartografische werken, 
alsmede zijn belangrijke werk ten aanzien van de bevordering van het econo
misch onderwijs, in het bijzonder van het economisch hoger onderwijs, in 
Nederland. Met de onnavolgbare gratie van de echte aristocraat nam een 
hoofs neigende "jonge" doctor de vererende bul aan uit handen van professor 
W. C. Boerman (vg. Van Stuyvenberg, bIz. 123) om daarna in de kaarsrecht
heid van een ongebroken geestelijke kracht zijn pittig wederwoord de aula in 
te slingeren. 

Enkele dagen later, op 28 juni 1954, ontving tout Rotterdam het echtpaar 
in de overvolle grote zaal van de Kamer van Koophandel, waar een daartoe 
onder het ere-voorzitterschap van burgemeester Van Walsum gevormd corni
te hem als blijk van hulde een door de beeldhouwer W. Verbon gewrochte 
portretbuste aanbood, ter plaatsing in deze zelfde ruimte. 

Nog ruim tienjaren leefde Engelbrecht daarna, steeds dieper terugtredende 
op 's levens toneel, geestelijk altijd helder, lichamelijk afzwakkende totdat 
op 4 januari 1965 het einde kwam. 

Het was niet eenvoudig de innerlijke mens te ontwaren in deze stuwende 
bron van energie. Uitstraling van kracht belemmert allicht benadering van 

EcoN.-HlsT. JAARBOEK xxx 21 
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de persoon van wie zij uitgaat. Dat bij zich bewust was van de betrekkelijk
heid van aile aardse waarden bewees de spreuk op zijn fraaie ex libris: omnium 
rerum vicissitudo est. Vrij met Rhijnvis Feith vertaald: wij vinden niets be
stendigs hier beneen. Vriendschap in eenvoud waardeerde hij juist daarom te 
meer, bijvoorbeeld in de kring van de Rotterdamse Rotary-Club tot wier 
charterleden bij sedert 1924 behoorde en waar bij, natuurlijk zou men haast 
zeggen, erelid werd. In zakelijk contact deed bij vaak denken aan de orkanen 
in de tropen, waar zovele generaties zijner voorouders waren gevormd. 
Comme une plume au vent kon hij zijn gedachtenstroom dan voortstuwen 
in tomeloze vaart. Maar boven het geloei van zulk een storm uit wist bij toch 
ook te luisteren en in rechtvaardigheid te reageren. Al deze werveling bewoog 
zich immers om een vaste spil van een braaf karakter, een wijde kennis, een 
waarachtige toewijding aan het goede en ware, aan de eenvoud dus. 

Eenvoud. Eens werd hij voor een militaire plechtigheid uitgenodigd als 
ridder in de Militaire Willemsorde. Nu wist bij dat een portier van zijn firma 
diezelfde onderscheiding droeg en dus ook was benaderd. Hij nam toen van
zelfsprekend de jonge man mede in zijn auto, heen en terug, de grijze baas en 
de eenvoudige medewerker samen op de achterbank. Eenvoud ook in mense
lijke hartelijkheid. Nog na 25 jaar belde bij zonder mankeren op zijn verjaar
dag een vroegere medewerker op, omdat bij wist, dat diens jongste zoon op 
diezelfde dag jarig was. 

Zo blonk de innerlijke glans van het karakter van Willem Anton Engel
brecht in dat lange leven vol uiterlijke scbittering in vele der vormen van de 
roem en de eer, welke de buitenwereld aanschouwt en - in zijn geval bepaald 
niet zonder grond - bewondert. 

W. F. LICHTENAUER 



A.J. GuEPIN 
Den Helder, 2 mei 1798-Eindhoven, 13 augustus 1964 

In de vele literatuur, welke de laatste tijd is verschenen over de onderne
ming en het ondernemerschap en over de vele vraagstukken, welke daarmede 
verband houden, wordt verhoudingsgewijs maar weinig gezegd over de on
dememer zelve. Wei werden somtijds enkele algemene vage aanduidingen 
gegeven van de eigenschappen, waarover een ondernemer zou moeten be
schikken en werden enkele aspecten van diens taak belicht. Doch bij die al
gemeenbeden bleef het meestal. 

Te begrijpen is dit weI; juist uit die literatuur is weI gebleken, hoe uiterst 
moeilijk het is, over "de onderneming" in algemeen geldende, duidelijke ter
men te spreken; geheel onmogelijk wordt dit zodra "de ondernemer" het on
derwerp wordt. Wellicht is de verklaring hiervoor dat, hoezeer de onderne
ming, en zeker de grotere, geinstitutionaliseerd moge zijn - zoals dat tegen
woordig heet - toch op iedere afzonderlijke onderneming een eigen indivi
dueel stempel wordt gedrukt door hen, die telkens met de leiding daarvan zijn 
belast. En dat zou ons mogen lei den tot de gevolgtrekking, dat men "de onder
nemer" wellicht veel beter kan leren kennen uit de levensloop van hen, die 
tot deze taak werden geroepen. Misschien rijst dan uit de veelheid dezer voor
beelden voor de toeschouwer een beeld op van wat iemand werkelijk tot on
dernemer doet worden. 

Of schoon in het onderstaande slechts met enkele woorden Mr. Anthony 
Johannes Guepin herdacht kan worden, toch moge de korte beschrijving van 
zijn levensloop en van zijn persoon een bijdrage leveren voor het verstaan van 
een maatschappelijke figuur, de moderne ondernemer, welke eerst in de loop 
van deze eeuw haar volle ontplooii'ng en betekenis heeft verkregen. 

Anthony Johannes Guepin werd op 2 mei 1897 in Den Helder geboren; 
na een gyrnnasiale opleiding studeerde hij aan de Rijksuniversiteit te Leiden. 
Zowel in de studentensamenleving als in de academische wereld heeft hij op 
verschillende wijzen tijdens zijn jaren in Leiden actief meegedaan, zonder 
zeer uitgesproken op de voorgrond te treden. 

Na de voltooilng van zijn studie was hij gedurende enkele jaren advocaat te 
Amsterdam; hij zelf beschouwde deze jaren als de vormende grondslag voor 
zijn latere carriere. Op 15 mei 1925 trad hij in dienst der N.V. Philips' Gloei
lampenfabrieken te Eindhoven. Ook daar begon hij zijn loopbaan niet specta
culair; op de hem typerende, degelijke wijze bekwaamde hij zich voor de taak 
welke hem werd opgedragen en door zijn prestaties klom hij na verloop van 
enkele jaren enige treden hoger op de vennootschappelijke ladder. 

Een eerste bekroning verwierfhij, toen hij op 19 juni 1939 benoemd werd 
tot secretaris der vennootschap, hetgeen inhield, dat hem met inging van 1 
juli 1939 de leiding van die afdelingen der onderneming werd toevertrouwd, 
welke zich in het bijzonder bezighielden met vraagstukken van contractsrecht 
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en vennootschapsstructuur, met problemen van octrooi- en merkenrecht en 
met alle vraagstukken van algemene aard, welke als bestuurlijk gekwalifi
ceerd zouden kunnen worden. Nadien werden hem steeds meer taken toe
vertrouwd en werden zijn verantwoordelijkheden voortdurend groter; per 
3 april 1946 werd hij benoemd tot lid van de Raad van Bestuur en met ingang 
van I januari 1957 werd hij opgenomen in wat men zou kunnen noemen het 
senioren-convent van de Raad van Bestuur, het Presidium geheten, welks 
leden in 1958 de titel vice-president der onderneming kregen. 

In deze na-oorlogse peri ode ontplooiden zich eerst ten volle zijn grote ga
yen van hoofd en hart. Zijn wijsheid en takt stempelden hem tot de fijnzinnige 
diplomaat, die zowel bij interne besprekingen als bij onderhandelingen met 
derden kans zag ogenschijnlijk grote tegenstellingen te overbruggen, die col
lega's en medewerkers wist te inspireren en die op bescheiden doch weI over
wogen wijze zijn bijdrage leverde tot de uitbouw van het wereldconcern waar
aan hij zich had verbonden. 

Het lag dan ook voor de hand dat, toen ook voor Guepin het ogenblik van 
terugtreden was aangebroken, de banden niet geheel werden verbroken, maar 
dat hij benoemd werd tot commissaris der vennootschap; daarnaast bleef hij 
lid van de Raad van Beheer van de N.V. Gemeenschappelijk Bezit van 
Aandeelen N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken. Deze beide functies stel
den hem in staat op groter afstand toch nog deel te hebben aan de leiding 
van de onderneming, welke hem zo dierbaar was geworden. 

Hetgeen in de loopbaan van Guepin opvalt, is dat hij door een voortdu
rende verdere ontplooiIng en verdieping van zijn talrijke gaven een adequate 
en passende groei zijner verantwoordelijkheden meemaakte. Guepin ver
enigde in een persoon niet aIleen een helder inzicht injuridische vraagstukken 
en een groot begrip voor problemen van bestuurlijke aard, doch ook in hoge 
mate een gevoel voor juiste verhoudingen. Zijn zeer kunstzinnige aard en 
brede algemene eruditie zullen met name dit gevoel voor maat en verhouding 
geschraagd hebben. Van een bekwaam bedrijfsjurist met veel tact, groeide hij 
in de loop der jaren uit tot een diplomatiek bestuurder, wiens eerste taak het 
niet is, steeds her- en derwaarts te reizen en bijzonder druk bezig te zijn, doch 
wiens belangrijkste verantwoordelijkheid het is, mede die grote gemeenschap 
van mensen te besturen, welke de huidige grote onderneming is. Zijn mensen
kennis, zijn grote ervaring in binnen- en buitenlandse industriele aangelegen
heden, zijn inzicht in menselijke verhoudingen, zijn wijs en daardoor meestal 
mild - doch immer zeer positief - oordeel, zijn afstandnemen tot de dingen 
van alledag en toch immer medespeler blijvend, dat alles mogelijk gemaakt 
door een sterk gevoel voor humor, zonder ooit sarcastisch ofironisch te zijn, 
stempelden hem tot een ware, moderne, ondernemer, die in belangrijke mate 
ook bestuurder is. 

Uiteraard is hiermede niet iedere ondernemer of "de ondernemer" gete
kend ; Guepin was zeker niet de man, die met grote energie nieuwe bedrijven 
uit de grond stampte, die nieuwe fabrieken stichtte of vreemde markten ver
overde. Om deze dingen zo tot stand te brengen, dat zij duurzaam zijn, is 
echter meer nodig dan aileen maar energie. Guepin omschreef dit zelf in een 
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prae-advies over "De taak van Nederland ten aanzien van de ontwikkelings
landen", uitgebracht voor de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid 
en Handel- van welker bestuur hij gedurende vele jaren deel uitmaakte voor 
het Departement Oost-Brabant - in de volgende passage: 

"Veerkracht, zuinigheid, spaarzin - overleggen en overleggen - verant
woordelijkheid en volwassenheid in het onder ogen zien en aanvaarden van 
risico's: dit zijn eigenschappen die aileen werkelijk tot ontplooilng komen bij 
onafhankelijke ondernemers, van dorpssmeden tot importeursjgroothande
laren. Deze eigenschappen vormen bovendien de ruggegraat van de nation ale 
economie". 

Niemand, die in deze tijd met de leiding van een mod erne grote onderne
ming is belast, verenigt meer in zich al die eigenschappen welke "de onder
nemer" typeerden toen de industrie nog in haar opbouwperiode was. De mo
derne grote onderneming - en deze behoeft werkelijk niet zo groot te zijn als 
diegene, waaraan Guepin zo veel jaren zijn beste krachten gaf - kan aileen 
dan goed geleid worden, indien dit geschiedt door een, uiteraard niet al te 
grote, groep van mensen, welke in zich die eigenschappen verenigt, welke als, 
men zou haast zeggen, specialiteiten van wat de oorspronkelijke ondernemer 
in wezen bezat, zijn uitgegroeid en tot volle wasdom gekomen. 

De gave, om in een dergelijke groep samen te werken, bezat Guepin in hoge 
mate. Het begrip voor de moeilijkheden en de problemen van de medeleden 
van zo'n groep, het luisteren naar en het overdenken van hun standpunten 
en het daarna daadwerkelijk medewerken aan de synthese, welke tot de be
sluitvorming leidt, het zijn aile gaven, welke de moderne ondernemer, die in 
hoge mate ook bestuurder is, karakteriseren. In die zin was Guepin een waar
dig regent van de oude stempel in de moderne tijd; het is dan ook niet ver
wonderlijk, dat toen Guepin zijn functie als lid van de Raad van Bestuur neer
legde, een zijner vrienden hem in een toespraak typeerde met deze simpele 
woorden: "Gij waart steeds een zakelijk edelman". 

J. R. SCHAAFSMA 



H. C. HINTZEN 
Rotterdam, 23 september 1892-Rotterdam, 22 januari 1964 

Op de 22stejanuari 1964 overleed te Rotterdam Mr. Herman Carel Hint
zen, oud-lid van de firma R. Mees en Zoonen, op de leeftijd van 71 jaren. 

Mr. Hintzen is een biografie in ruime mate waard, om wat hij deed en be
reikte, en ook om wat hij was. 

Helemaal eenvoudig is de beschrijving van dit leven, los van het feitelijke, 
intussen niet. Er blijft immers een zeker onverklaarbaar gedeeIte, dat dunkt 
rnij wat groter is dan in andere, geIijksoortige levens wordt gezien. 

Na zijn heengaan is wei opgemerkt, dat hij in het openbare leven, in Rot
terdam en in Nederland, niet sterk op de voorgrond trad. Die stelling lijkt 
mij betwistbaar, zij het niet van aIle grond ontbloot, en behoeft in ieder geval 
nadere uitwerking om wat meer betekenis te krijgen. Ben gelukkiger en juis
ter formulering zou dunkt rnij kunnen wezen, dat Mr. Hintzen over zo grote 
gaven beschikte dat hij voorbestemd leek een man van wat men noemt alge
meen Nederlandse bekendheid te worden. Zover kwam het niet, en dat ver
schijnsel vraagt dus enige verklaring, omdat het geenszins een gevolg was van 
gemis aan kansen of talent, van het ontbreken van aspiraties of bepaalde po
sitieve karaktereigenschappen, of van de aanwezigheid van maatschappelijk 
als negatief geldende eigenaardigheden. De oorzaak moet daarom dieper 
liggen, en hier wordt dunkt rnij een probleem gesteld, waaraan de biograaf 
niet voorbij mag gaan, op straffe van gemis aan wezenlijk respect te tonen 
tegenover de nagedachtenis van iemand, aan wie hij veel had te danken. 

Laat ik beginnen met het geven van een - altijd subjectief getinte - totaal
indruk. Op dat punt kan evenwel weinig twijfel zijn, want aan scherpte van 
profiel ontbrak het noch letterlijk noch figuurlijk. 

Een groot verstand, uitstekend geheugen, een ijzeren wH, noeste vlijt, men
selijke toewijding en een voorbeeldige levenshouding in de particuliere sfeer. 
Ben man, wie van jongs af aan, dacht ik zo, zelfs de animo tot kleine of grote 
afdwalingen ontbrak, die zeker de laatste tientallen jaren nooit alcohol ge
bruikte of rookte, niets om vermakelijkheden gaf, en slechts leefde voor zijn 
werk en zijn gezin. Bovendien een goed gesneden gezicht, en tenslottehadden 
de schikgodinnen ook nog fortuin en geboorte aan dat alles toegevoegd. 
Het patroon lijkt zo te zijn geweven, dat het kleed weI perfect worden moest, 
dat Mr. Hintzen, waar hij zich ook mee inliet, voorbestemd was om een hoge 
graad van succes in alles te bereiken, en daarin zelf volle bevrediging te vin
den. 

In veel opzichten is het ook zo geweest, meer dan weI wordt gedacht; 
echter niet in alle. 

Lang genoeg hield ik de lezer reeds met rnijn inleidende bespiegelingen op. 
De geschiedenis, ook de geschiedenis van een mens en zijn ontplooiing. 
beweegt zich binnen een feitelijk raam, en dat dient eerst te worden ge-
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tekend voordat kan worden overgegaan tot een beschrijving van wat in een 
opzicht het zwaarste woog: de functie binnen de gemeenschap R. Mees en 
Zoonen. 

Het is niet aItijd makkelijk de zoon van een groot man te zijn. Dat gold 
ook voor degene over wie wij het nu hebben. Zijn vader, George Herman 
Hintzen, Amsterdammer, maakte een schitterende carriere, en werd tenslotte 
in zijn milieu tot een nationale figuur. Koopman, Tweede Kamerlid, wet
houder van Rotterdam, eerste lid van de firma R. Mees en Zoonen die niet 
de naam Mees droeg. Een typische negentiende-eeuwer, jongeman uit een 
milieu van welgestelde en deftige zakenmensen, die zoals toen gebruikelijk bij 
degenen, die over gaven beschikten, maar niet over ouders die zo vermogend 
waren of zo invloedrijk, dat des zoons maatschappelijke positie van de wieg 
af vaststond, snel via een handelsopleiding zijn eigen weg zocht en yond, eer
der en sneller dan tegenwoordig gebruike1ijk. Opvallend en sterk positief 
onderscheidend van zijn meeste tijd- en standgenoten is bij George Herman 
Hintzen direct de oorspronkelijke, doelgerichte, sociale en maatschappelijk
politieke belangstelling. 

Denker, financier, constructeur. Ben puriteins aristocratisch mensenvriend, 
onsentimenteel en sceptisch, zonder ooit hard te worden. Een groot man, die 
zijn stempel op alles en allen drukte, was de faam die hij achter liet. Voor wie 
de wereld kent is de stelling niet te stoutmoedig, dat die dominerende positie 
niet zonder strijd zal zijn verkregen en dat die strijd haar wrevels bij degenen, 
met wie hij dagelijks samenwerkte, en tot wier familiekring hij niet behoorde, 
achterge1aten heeft. De zoon Hintzen zag hoog tegen de vader op, en wist 
zich anders te zijn - uit minder eenvoudige materie gesmeed. Even rechtlijnig 
in wandel, maar niet altijd even bewust op een concreet doel afgaand. 

De moeder, mevrouw Hintzen-s'Jacob, wordt beschreven door wie haar 
hebben gekend als bijzonder schrander en ontwikkeld, vol interesse voor haar 
kinderen, grote verwachtingen omtrent haar zoon Herman Carel koesterend, 
die als enige jongen in een gezin met drie zusters opgroeide. Mevrouw Hint
zen werd zwaar door de jicht geplaagd, een kwaal die zij op haar zoon over
droeg, en die haar leven meer heeft vergald dan dat van Herman Carel, die op 
dit punt van een benijdenswaardige gelijkmoedigheid was, hoezeer de pijn hem 
belaagde. 

Dat aan de opvoeding van de, op 23 september 1892 te Rotterdam geboren, 
jonge Hintzen de uiterste zorg besteed werd, en dat in ieder opzicht, spreekt 
vanze1f. De moederlijke be1angstelling voor de knappe en aantrekkelijke zoon, 
de concentratie van aIle aandacht op hem, was naar het heet in het oog sprin
gend. We1licht elementen die bijdragen tot verklaring van de persoonlijk
heidsstructuur? 

Het Rotterdamse gymnasium baarde geen enkele moeilijkheid en behield 
tot Mr. Hintzen's dood zijn volle sympathie en be1angstelling, waaraan hij als 
president-curator jarenlang practische vorm en gestalte gaf. 

Ook de studie in Leiden verliep vlot en snel. Overigens sprak Mr. Hintzen 
nooit over zijn studententijd. Typerend voor de mens, die ook later weinig 
gar om societeiten en massale gezelligheid, niet graag in het openbaar sprak 
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en te teruggetrokken was om zijn capaciteiten te demonstreren wanneer de 
situatie en het eigen verantwoordelijkheidsgevoel hem daartoe niet als het 
ware noopten. Dan stond hij zijn man, en meer dan dat, juist in de discussie, 
maar hij zocht de gelegenheid daartoe nooit, hetzij dan in een vertrouwde 
kleine kring. Ik heb weinig minder ijdele mensen gekend, en nooit iemand in 
zijn positie, die het minder met zichzelf had getroffen. Onder die omstandig
heden is Leiden een fase, geen gebeurtenis, en gaat van het corpsleven niet die 
vormende kracht uit, die het ten aanzien van even begaafde, maar extroverte 
naturen somwijlen toont. 

Ook het zijn van reserve-officier, tweede luitenant bij de veidartillerie ge
durende de vorige mobilisatie, bleef een prettig en positief incident. De luite
nant Hintzen werd als officier door zijn superieuren bepaald gewaardeerd, 
al von den de heren hem geen geboren miIitair in de conventionele zin van het 
woord, naar ik van een hunner vernam. Mr. Hintzen amuseerde zich onder 
dienst weI, deed zijn vaderlandse plicht, maar had ook op dit punt allerminst 
romantische nostalgieen, alleerde hij in die tijd zijn aanstaande vrouw ken
nen! 

Op 24 september 1919 werd te Breda het huwelijk voltrokken tussen Mr. 
H. C. Hintzen en Mejuffrouw C. J . J. Pels Rijcken, dochter van de voortref
felijke Bredase advocaat Mr. F . E. Pels Rijcken. Acht kinderen werden uit 
dit huwelijk geboren, en thuis, in vrouw en kinderen, yond hij het geluk. 

De weg naar R. Mees en Zoonen stond open. Na een korte leertijd op kan
toor, sinds 13 december 1918, en in Engeland, werd hij op 1 oktober 1920 
algemeen procuratiehouder, en op 1 januari 1923 lid der firma. 

In dat bedrijf Iigt voortaan het grootste stuk van zijn leven. Mogen later 
de vele beslommeringen, aan tal van commissariaten verbonden, een flink 
stuk van de tijd in beslag hebben genomen, het kantoor kreeg steeds zijn 
grootste aandacht. Letterlijk alles interesseerde hem vrijwel tot het laatst aan 
toe, van de vroege morgen tot de late avond bezorgd voor de goede gang van 
zaken, en bezield met het vaste voornemen dat noch iets hem zou ontgaan, 
noch iets van enig belang, of soms van weinig belang, buiten hem om, laat 
staan tegen zijn wi!, geschieden zou. Er valt een zekere anomalie op dit punt 
te constateren. Mr. Hintzen had een uitgesproken vertrouwen in zijn mede
mensen, als zij dat verdienden, was theoretisch van het nut van delegatie 
overtuigd, kon op welsprekende wijze uiteenzetten hoezeer het geven van 
vertrouwen karakters ten gunste bei"nvloedde, maar kwam er, stellig door 
overmaat van verantwoordelijkheidsgevoel, maar moeilijk toe in de praktijk 
te delegeren en zich tot een zekere zwijgende bemvloeding en controle op 
een afstand te bepalen. Dit heeftjammer genoeg enke!en van hem vervreemd, 
wier sympathie en toewijding hij zonder meer verdiende op grond van de 
gevoelens die hij hun toedroeg, en anderen weI eens wat bevreesd gemaakt of 
tot twijfelen aan zichzelf gebracht. Hoewel met de beste bedoelingen bezield, 
juist in de persoonlijke verhoudingen, riep hij toch veelvuldig weerstanden 
op, welke gelukkig meestal slechts korte tijd bleven bestaan. 

Hoe kwam dat? 
Ben ding vie! mij op in de eerste week die ik in het kantoor van R. Mees en 
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Zoonen doorbrengen mocht. De andere firmanten waren regenten, die hun 
eigen toch merkwaardige positie als de gewoonste zaak van de wereld ac
cepteerden, en althans naar de schijn geen ogenblik veronderstelden dat ie
mand, wie dan ook, iets discutabels of ingewikkelds in de verhoudingen zag. 
Sociaal hooghartig, met een merkwaardige mengeling van afstand en ge
meenzaamheid, zonder veel critiek op hun personeel, easy-going, en daarbij 
volmaakt onpretentieus en aardig. Bij mensen als Mr. W. A. Mees, de heer 
Philip Mees en Mr. R. Mees kwam, zoals gezegd reeds in de eerste dagen van 
rnijn aanwezigheid op hun kantoor, de herinnering op aan de zoveelste her
tog van Devonshire, de eenvoudigste man van Engeland, die zich nimmer her
innerde wie hij was, behalve als een ander het vergat. Ben levenshouding, die 
toen mijn volle instemming had, en het werken onder en voor de betrokken 
heren tot een genoegen maakte, en in de moderne zin gesproken, gelijk de 
constitutionele monarchie, geen spanningen opwekte, maar daartegenover 
vele spanningen wegnam. 

Mr. Herman Carel Hintzen toonde, dat hij in kennis van zaken, overzicht 
en persoonIijkheid boven zijn medewerkers uitstak. In de jaren tot 1934 
was hij bepaald wei eens scherp en uit de hoogte, zonder dat dit, althans door 
sommigen op het kantoor, als voluit geloofwaardig en inhaerent aan de situ
atie ondervonden werd. De indruk die Mr. Hintzen toen maakte beantwoord
de niet steeds aan het vertrouwde beeld van de overige firmanten van R. Mees 
en Zoonen, die ook veel dingen beter wisten dan hun personeel, dat bijna 
nooit Iieten merken, maar bewust of onbewust op de voorgrond stelden dat 
de leidende medewerkers de technische zaken beter beheersten, en behoorden 
te beheersen, dan zijzelve. Hun taak in het firma-verband was een an
dere. 

In technische kennis stak Mr. Hintzen inderdaad boven vrijwel iedereen 
uit. In ingewikkelde kwesties van geldarbitrage, emissies en syndicaten wist 
hij beter de weg dan wie ook. Zijn juridische kennis was meer dan normaal 
voor iemand in zijn functie, en zijn scherp ontwikkeld en gecultiveerd analy
tisch vermogen maakte hem tot een voortreffelijk beoordeelaar van credieten. 
Zijn aanzien op dat gebied bij associe's en personeel was onbeperkt, en ieder
een erkende hem daarin graag als zijn meerdere. Verschil van mening was 
mogelijk ten aanzien van de aanpak van mensen, c1ienten of personeel. Niet 
ten aanzien van de formele juistheid van zijn oordeel. Mensenkennis, voor 
de bankier onmisbaar, had Mr. Hintzen ook al meegekregen, de grafologie 
interesseerde hem, en Adler en Ki.inkel behoorden tot zijn bedside-lectuur. 
De problemen lagen uitsluitend in het contactvlak, omdat zoals gezegd het 
hem niet aan theoretische kennis ontbrak van de mens en zijn neigingen, en 
allerminst aan goede gezindheid. Het was meer een kwestie van niet hele
maal tevreden zijn met zichzelf en bepaalde lacunes, juist in het eigen ik, niet 
als onderdeel van de gegeven situatie kunnen aanvaarden en verwerken. 

De ontmoeting met de Oxfordgroep in 1934, later voortgezet in het inten
sief meeleven met Morele Herbewapening, bracht wei verandering in enige 
der hierboven getekende facetten, niet in alle; een zeker gemis aan souplesse 
bleefnamelijk, maar voor wie zien wilde werd duidelijk dat Mr. Hintzen ieder 



330 H. C. IDNTZEN 

de hand tot vriendschap toestak, geen mens wilde kwetsen, en voor elk ook 
afwijkend gedrag, of van de zijne verschillende opinie positief gerichte be
langstelling dacht te geven. De eigen sfeer van R. Mees en Zoonen bracht 
met zich mee, dat critiek van onder afte zijnen aanzien in die tijd niet uitbleef. 
Associe's waren wie ze behoorden te zijn, en in dat behoren stak een flink stuk 
conventionaliteit. Bovendien was kantoorpersoneel toenmaals weI respec
tueus, maar daarnevens van een zeker scepticisme vervuld. Afstand bestaat 
nu eenmaal altijd aan beide kanten, en eerbied vindt haar weerspiegeling weI 
eens in gemis aan begrijpen. 

Morele Herbewapening heeft een grote of zeer grote rol in het leven van 
Mr. Hintzen na 1934 gespeeld. Wie zelf bezwaren tegen deze beweging heeft, 
erkent nochtans, dat ten aanzien van de mens Hintzen de werking bepaald 
gunstig, in zekere zin revolutionair was. 

Was Mr. Hintzen een groot bankier? 
Mij dunkt dat het antwoord met enige hierna aan te brengen nuancering 

bevestigend behoort te luiden. 
Hij was een uitstekend leider van de bankiersfirma R. Mees en Zoonen, 

zoals deze in die dagen haar taak in de samenleving zag, begrensd, een kleine 
"grote bank", op Rotterdam geconcentreerd. 

In de eerste plaats een perfecte vakman met aanzienlijke algemene talenten, 
die het vertrouwen van zeer velen won of wist te behouden. Bepaald een van 
de allerbelangrijkste eigenschappen voor een bankier. V66r alles bezorgd 
voor de continu'iteit der firma, en daarom afkerig van grote risico's. Boven
dien te intellectueel en te analytisch georienteerd om grote beslissingen a 
l'instant te nemen. 

Secundair, geneigd tot overIeg, soms ook weI tot uitstel, en aan een weinig 
riskante zaak met de daaraan verbonden voordelen op lange termijn de pre
ferentie gevend boven stoutmoedige strategische concepties. 

In het behalen van snelle voordelen uit marktsituaties was hij niet geinte
resseerd; bovendien had hij, evenals zijn associe's, een afschuw van het aan 
effecten-transacties voor eigen rekening te vaak verbonden gebruik van voor
wetenschap uit hoofde van speciale betrekkingen. 

Slechts op een punt heeft hij dunkt mij niet helemaal beantwoord aan de 
verwachtingen, die men omtrent een leider van zijn statuur hebben kon: als 
opvoeder van men sen was hij niet het grootst. Hoe kwam dit? Eensdeels denk 
ik door een misschien te bewust streven naar rechtstreekse morele perfectie; 
anderdeels omdat hij anderen, op zijn rninst naar dier gevoeIen, weI eens te 
scherp op de vingers zag en teveel behoefte had kwesties te stellen en via de 
weg van argumentatie op te lossen, waaraan beter met een glimlach voorbij 
kan worden gegaan. lets in hem neigde meer naar de advocaat of de geleerde 
of de rechter dan naar de regent of de koopman. Daarnevens was hij er atke
rig van mensen, vooral ook invloedrijke mensen, naar de mond te praten, of, 
zo men wit, psychologisch gefundeerde speculaties op de zwakheden in de 
karakters van degenen met wie hij te maken had te ondernemen. 

Het is dit innerlijk en in het leven naar buiten op zijn wijze ernst maken met 
waarheid en onwaarheid, dat er toe heeft geleid, wil het mij toeschijnen, dat 
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hij in algemeen Nederlandse zin niet zo op de voorgrond is gekomen als hij 
weI verdiende. "He stoops to conquer" was niet zijn devies. 

Aan zijn commissariaten heeft Mr. H. C. Hintzen meer dan normaal tijd 
en aandacht gegeven. Adviseren lag hem uitstekend, en om een goed commis
saris te zijn is het, meer nog dan voor een directeur, belangrijk om terstond 
de minder aantrekkelijke aspecten van op zichzelf veelbelovende plannen te 
onderkennen. Bovendien kende hij de stukken als weinigen dat doen. Ieder 
accountantsrapport, ieder directie-verslag, werd feitelijk en zo nodig reken
kundig ontleed, en Mr. Hintzen sprak altijd met volledige beheersing der 
materie, kennis van zaken en kennis van mensen. Velen hebben bij hem steun 
gevonden, meer dan zij rechtmatig mochten hopen, in moeilijke jaren, in 
financieel dreigende situaties of bij persoonlijke verwikkelingen. Juist dan 
toonde Mr. Hintzen zich op zijn sympathiekst en belangstellendst, en op dat 
ogenblik werd ook duidelijk aan de directeur, die hem als mens weI eens hy
percritisch en ingewikkeld had gevonden, welk een goed vriend degene tot wie 
hij zich richtte weI kon zijn als dat van hem werd gevraagd. 

Boekstaving van feiten hoort in een biografie thuis. Ik noem derhalve 
de volgende commissariaten, zonder op volledigheid aanspraak te maken : 
De Nederlandsche Bank N.V. (afgetreden 25 Augustus 1963), 
Rotterdamsch Beleggingsconsortium N.V. , 
Holland-Amerika Lijn, 
Lindeteves-Jacoberg N.V., 
Nationale Levensverzekering-Bank N .V., 
Nationale-Nederlanden N.V., 
Nederlandsche Scheeps-Hypotheekbank N.V., 
Nieuwe Afrikaansche Handels-Vennootschap N .V., 
WestIandsche Hypotheekbank N .V., 
Algemeen Administratie- en Trustkantoor N .V., 
Bank voor Handel en Scheepvaart N.V., 
Droste's Cacao- en Chocoladefabrieken N.V., 
Fransch-Hollandsche Oliefabrieken "Calve-Delft" N.V., 
Kon. Java-China-Paketvaart Lijnen N.V. , 
Koninklijke Paketvaart-Maatschappij N.V. , 
Lijm- en Gelatinefabriek "Delft", Vereeniging tot Beheer van Aandelen iJd 

N.V., 
Noordelijke Industrie voor Vezelverwerking N.V., 
"Vu1caan", N.V. Handels- en Transportmaatschappij. 

Voorts lid van de Bankraad te Amsterdam. 
Een aantal van deze commissariaten had hij bij zijn overlijden reeds aan 

zijn associe's overgedragen. 
Al met al een bijzonder bezet programma. Toch heeft Mr. Hintzen kans 

gezien voor de Rotterdamse samenleving op zichzelf ook nog veel te zijn en 
te doen. Een hoofdaccent lag daarbij op de Nederlandse Economische Hoge
school, waarvan hij curator was, terwijl hij tevens deel uitmaakte van het 
Bestuur van het Hogeschoolfonds. 

Ieder initiatiefin groter ofkleiner verband ten gunste van Rotterdam yond 
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bij hem daadwerkelijke steun. Genoemd zij slechts de Club Rotterdam en de 
Stichting Rotterdam 1939, en in aansluiting hieraan al zijn werken, dikwijls 
tezamen met de heer Mr. K. P. van der Mandele, in verband met de voorbe
reiding van de reconstructie der stad, haar bedrijvigheid en haar sociaal en 
cultureelleven na de verwoesting in mei 1940. Niet onvermeld mag in dit 
verband blijven de rust, de vastberadenheid en het optimisme voor een ver
dere toekomst, waarmede de heer Hintzen en als firmant van R . Mees en Zoo
nen en als Rotterdammer de situatie reeds eind mei 1940 bezag. Ik weet dit 
uit eigen ervaring, alsook dat hij, consequent in een eigen lijn blijvend, niets 
voelde voor het bij velen levend commercieel opportunisme om snel contact 
met Duitse instanties en ondememingen te leggen. Hij vermeed dit contact 
daarentegen waar hij kon, en heeft ook zakelijk geen stap in de Duitse rich
ting gezet, keurde het bovendien scherp en onverholen af wanneer iemand 
uit zijn omgeving in het belang der firma anders dacht te moeten handelen. 
Zijn "Iastigheid" had in die jaren bepaald zeer positieve kanten! 

Tot dit punt gekomen, lijkt het goed een paar zaken, de persoon van Mr. 
Hintzen betreffende, en die eerder niet naar voren kwamen, te beklemtonen: 
zijn enthousiasme en zijn vitaliteit, en daamevens zijn belangstelling voor 
sommige ontwikkelingen die weinig verband met zijn dagelijkse werkkring 
hielden, noch met zijn maatschappelijke positie. Al lag de mate waarin an
ders dan bij Dr. G. H. Hintzen, ook de zoon heeft daadwerkelijk sociaal me
deleven getoond op een practische wijze in een moeiIijke materie. Onvoldoen
de wordt beseft hoeveel tijd en denkkracht hij gegeven heeft om de verwezen
Iijking van de plannen van Ir. van Tijen voor de modemisering van de woning
bouw in Rotterdam mogeIijk te maken. Die plannen waren voor de dertiger 
jaren van een ongekende originaliteit, wekten daardoor weerstand op en 
zouden, zonder de persoonlijke steun van iemand met het aanzien van Mr. 
Hintzen, nauweIijks zijn aanvaard. 

Mr. Hintzen was een man van eruditie, bezat een uitgebreide eigen biblio
theek, en heeft genootschappen als Gijsbert Karel van Hogendorp en het 
Rotterdamsch Leeskabinet in allerIei vormen gesteund en geschraagd, zo 
nodig nieuw leven ingeblazen, en zich steeds bijzonder ingespannen wanneer 
in Rotterdam geld bijeengebracht moest worden om nieuw, waardevol bezit 
voor het Museum Boymans te verwerven. 

Tenslotte was hij met hart en ziel Rotarian. 
H.M. de Koningin erkende zijn verdiensten voor ons land door hem op 

1 januari 1948 ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum als firmant van R. 
Mees en Zoonen te benoemen tot ridder in de orde van de NederIandse 
Leeuw. 

Ik heb boven al met een enkel woord iets over de betekenis van Morele 
Herbewapening in het leven van de heer Hintzen gezegd. Alles wat met deze 
beweging samenhing heeft hem tot het eind geboeid en beziggehouden. 

Mr. Herman Carel Hintzen was op 31 december 1962 uit de firma R. Mees 
en Zoonen getreden. Haar weI en wee heeft hij evenals dat van Rotterdam 
ook sinds die datum met intense belangsteIling gevolgd. Aan die belangstel
ling uiting geven maakte de vrij snel achteruitgaande toestand van het hart 
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hem onmogelijk. Veel genoot hij daartegenover juist in dat laatste jaar van 
zijn mooie huis aan de Groene Wetering en van de liefde en genegenheid die 
zijn allernaasten hem toedroegen. 

Terugziend op het geheel: een vruchtbaar, een welbesteed leven, hoofd
zakelijk ten dienste van anderen, met veel succes en niet zonder grote in
spanning volbracht. 

H. VANRmL 



P. F. J. DEIKOK 
Semarang, 10 april 1908-Leiden, 16 februari 1965 

Op 16 februari 1965 is Mr. Pieter Frederik Jacobus de Kok na een zware 
operatie, welker gevolgen hij niet te boven kwam, in het Academisch Zieken
huis te Leiden overleden. 

"Frits" de Kok was een man, waarvan zonder overdrijving gezegd kan wor
den dat hij in aIle kringen, waarin hij in zijn leven verkeerd heeft, gevoelens 
van vriendschap en sympathie te zijnen opzichte heeft gewekt. Dit was een 
gevolg van zijn innemende persoonlijkheid, zijn warme belangstelling in het 
weI en wee van degenen met wie hij in aanraking kwam en zijn rechtschapen
heid. 

In 1908 in Nederlandsch-Indie geboren als zoon van een beroepsofficier, 
vertrok hij op 13-jarige leeftijd naar Nederland, waar hij in 1927 het eind
diploma Gymnasium beta behaalde aan het Nederlands Lyceum in Den 
Haag, waarna hij aan de Leidse Universiteit rechten ging studeren. 

Reeds in zijn studietijd heeft De Kok zich door zijn bovengeschetste eigen
schappen vele vrienden gemaakt. Zijn aanleg voor het toneel kwam o.a. tot 
uiting bij het lustrum van het Leidse Studenten Corps in 1930, toen hij de 
hoofdrol vervulde in "Rembrandt's Zoon". Ook op sportief gebied heeft hij 
zich bewogen : hij roeide in Njord en voetbalde in het Haagse H.B.S. On
danks al deze activiteiten heeft hij zijn rechtenstudie in vier jaren voltooid. 

In 1932 trad De Kok in dienst van de Nederlandsch-Indische Handelsbank 
N .V. Na een vooropleiding te Amsterdam werd hij door deze instelling naar 
het Verre Oosten uitgezonden, waar hij aanvankelijk in Hongkong, later
tot de inval van de Japanners - in Singapore op de kantoren van deze bank 
werkzaam was. Hij vertrok daarop naar Java, waar hij als reserve eerste 
lui tenant in krijgsgevangenschap geraakte. Ais zodanig heeft hij geruime tijd, 
tot de bevrijding toe, doorgebracht in een van de beruchte kampen in Thai
land. In het najaar van 1945 vertrok hij met verlof naar Nederland, waar hij 
in 1946 zijn werkzaamheden voor de Nederlandsch-Indische Handelsbank 
hervatte, thans op haar hoofdkantoor te Amsterdam. Hij bleefhier werkzaam 
tot medio 1949, toen hij zich verbond aan de bankiersfirma Hope & Co., waar 
hij op 1 maart 1953 als vennoot toetrad. 

Zijn contacten met en zijn belangstelling voor het bedrijfsleven leidden er
toe, dat hij in 1954 werd uitgenodigd het voorzitterschap te aanvaarden van 
het Departement Amsterdam van de Nederlandsche Maatschappij voor Nij
verheid en Handel. Hij heeft deze functie tot 31 december 1958 bekleed en 
hij genoot de voldoening, dat tijdens zijn voorzitterschap de jaarvergadering 
van deze Maatschappij, die steeds zo vele leiders van het bedrijfsleven bijeen
brengt, in 1958 in de hoofdstad des lands werd gehouden. 

Op de Effectenbeurs, waar De Kok als lid van de firma Hope & Co. een 
trouw bezoeker was, waren zijn kwaliteiten niet onopgemerkt gebleven en 
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dit leidde tot zijn verkiezing in het Bestuur van de Vereeniging voor den Ef
fectenhandel. AI spoedig daarna, op 1 mei 1957, werd hij tot het voorzitter
schap van deze Vereeniging geroepen. 

In deze functie heeft De Kok de belangen van de Vereeniging voor den 
Effectenhandel, van de Effectenbeurs en van haar leden met liefde en toewij
ding gediend. Met vriendelijkheid en beminnelijkheid is hij iedere beursbe
zoeker, die zich tot hem wendde, tegemoet getreden, met waardigheid en stijl 
heeft hij de belangen van de Vereeniging naar buiten verdedigd. In de inter
nationale bijeenkomsten van de Europese effectenbeurzen nam hij een werk
zaam aandeel en hij heeft hierdoor in het buitenland vele vrienden gemaakt, 
ook in Canada en Zuid-Afrika, welke landen hij op uitnodiging van de 
effectenbeurzen aldaar bezocht. Hij heeft veel gedaan om het onderlinge con
tact tussen de leden in Vereenigingsverband te versterken : de tot een traditie 
geworden ledenbijeenkomst op de eerste beursdag van het jaar is door hem 
ingevoerd. 

De in gevangenenkampen doorstane ontberingen hadden in De Kok's 
lichamelijke constitutie hun sporen nage1aten. Mede hierdoor werd de com
binatie van het voorzitterschap der Vereeniging voor den Effectenhandel met 
de op hem rustende taken in zijn eigen bankiersfirma hem op den duur te 
zwaar' zodat hij in 1961 het besluit moest nemen het voorzitterschap van de 
beurs neer te leggen om zich weer volledig aan zijn firma te kunnen wijden. 
Helaas werden hem hiertoe nog slechts luttele jaren gegeven. 

Met De Kok is een man heengegaan, die in de kring van zijn talrijke vrien
den de allerbeste herinneringen nalaat. 

J. C. VAN MARKEN 



CHR. MOBS 

Amsterdam, 4 januari 1879-Amsterdam, 5 januari 1964 

Christiaan Moes, geboren te Amsterdam, studeerde, na in zijn vaderstad de 
lagere school en de H.B.S. doorlopen te hebben, aan de Eidgenossische 
Technische Hochschule te Zurich. In 1902 behaalde hij het diploma werk
tuigkundig ingenieur en trad in hetzelfde jaar in dienst bij de Nederland
sche Fabriek voor Werktuigen & Spoorwegmateriee!. Aanvankelijk was hij 
werkzaam te Amsterdam, later te Soerabaia. 

In 1907 keerde hij naar Nederland terug en werd bedrijfsingenieur bij de 
suikerraffinaderij Spakler & Tetterode. In 1915 werd hij in de directie opge
nomen. Naar zijn plannen en inzichten werd de technische installatie geheel 
vernieuwd. Te zwaarder viel, in 1920, het besluit om het, commercieel en 
technisch volkomen gezonde, bedrijf te liquideren. De concentratie in de sui
kerindustrie welke toen ontstond en de omstandigheid dat de bietwortel
suikerfabrieken zelf tot raffinage van de ruwe suiker overgingen, deed het in
zicht rijpen dat op den duur voor een zelfstandige raffinaderij, bovendien ge
legen in de binnenstad van Amsterdam, geen reden van bestaan meer zou 
zijn. De latere ontwikkeling heeft de juistheid van het besluit bewezen. Aan 
het gehele personeel, van jong tot oud, werd een levenslang pensioen toege
kend. Deze vooruitstrevende daad had tot gevolg dat Moes jaren en jaren 
later nog steeds op straat dankbaar en vriendschappelijk gegroet werd en -
al was hij de gezichten soms vergeten - hij wist dat het een arbeider van "de 
fabriek" was. 

In dejaren 1925-1933 was Moes wederom bij Werkspoor werkzaam. Voor 
de verkoop en installatie van de technische outillage van suikerfabrieken in 
Zuid-Amerika maakte hij driemaal langdurige reizen naar Argentinie en 
Brazilie. 

In 1933 nam Moes ontslag. Hij die door de tijdige liquidatie van Spakler 
& Tetterode een vermogend man was kon de gedachte niet verdragen dat 
hij in die jaren van crisis een plaats van een van de jongeren, die toch al zo 
moeilijk aan de slag kwamen, zou innemen. 

Zonder volledige dagtaak kreeg Moes toen de gelegenheid op de velerlei 
terreinen van zijn be1angstelling zijn werkkracht te ontplooien. 

De technische opleiding diende hij lange jaren als lid en voor zitter van het 
bestuur van de Middelbaar Technische School en de Kweekschool voor 
Machinisten te Amsterdam. Geen moeite en tijd voor deze instellingen waren 
hem te vee!. Ook de Avondschool voor Volwassenen had zijn warme belang
stelling. 

Behalve technisch was Moes esthetisch begaafd. Hij tekende voortreffelijk 
naar de natuur. In zijn commissariaat van de Lettergieterij Amsterdam v/h 
Tetterode yond hij een combinatie van zijn technische aanieg met zijn gevoel 
voor de mooie letter en het goede drukwerk. Als commissaris van de Druk-
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kerij Senefelder had ook die zijde van het bedrijf zijn aandacht. Dat hij als 
bestuurslid van de Kunstnijverheidsschool zijn zin voor kunst en nijverheid 
niet steeds bevredigd yond lag niet uitsluitend aan zijn vorderende leeftijd. 

Van zijn studententijd afwas Moes een uitstekend fotograaf. Zijn tochten 
in de bergen, zijn reizen en, later in Nederland, zijn tochten met de wherry 
en te paard - hij bleef de ruitersport tot op hoge leeftijd beoefenen - zijn 
steeds vastgelegd in prachtige foto's . 

Moes bezat een combinatie van eigenschappen - bescheidenheid en erudi
tie naast humor en wijsheid - welke hem in elk college of bestuur waarin 
hij zitting nam bijna steeds naar de voorzittersstoel bracht. Er van uitgaande 
dat de mensen recht door zee waren zoals hij dwong hij, een ander ook jegens 
hem te zeggen waar het op stond. Hij was daardoor tevens een goed bernidde
laar. 

Moes, die tot op hoge leeftijd gezond van lichaam en geest bleef, liet zich 
niet overreden als hij meende zich geleidelijk uit zijn functies te moeten terug
trekken. 

De laatste jaren van zijn leven, na het overlijden van zijn vrouw, leefde 
Moes zeer teruggetrokken maar met ongebroken belangstelling voor de ge
zinnen van zijn kinderen en zijn vrienden. 

Moes was Officier in de Orde van Oranje Nassau. 
J. JOLLES 
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P.RIJKENS 
Rotterdam, 14 september 1888-Amsterdam, 19 april 1965 

Dezakenman 

Wie zich zet tot een beschrijving van Paul Rijkens' leven, schrijft daarmee 
de wordingsgeschiedenis van een wereldconcern. Hij heeft het schoolvoor
beeld geleverd van de verlichte Europese ondernemer, de overgang marke
rend van het tijdperk van het familie-bedrijf naar de periode van het groot
bedrijf, waarin leiderschap en bezit steeds meer in afzonderlijke handen 
kwamen. 

Rijkens begon zijn zakelijke loopbaan in 1910 bij de firma Van den Bergh 
in Rotterdam. Reeds in 1913 werd hij benoemd tot directeur van verscheidene 
gelieerde maatschappijen van Van den Bergh op het vasteland van Europa 
en in 1919 tot directeur van Van den Bergh's Fabrieken N.V. 

Na de fusie tussen de firma's Van den Bergh en Jurgens in 1927, die voor 
een niet gering deel aan het werk van Rijkens was te danken, werd hij directeur 
van de aldus gevormde Margarine Vnie. 

In 1929 volgde de samensmelting van de Margarine Vnie met de Engelse 
firma Lever Brothers tot Vnilever N .V. te Rotterdam en Vnilever Limited te 
Londen. Rijkens maakte deel uit van de raden van bestuur der beide maat
schappijen en werd in 1937 benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur 
van Vnilever N.V. 

Tijdens de oorlog verbleef Rijkens in Londen, waar hij lid was van de 
Buitengewone Raad van Advies van de Nederlandse regering. Hij was voor
zitter van de Nederlandse Studiegroep voor Wederopbouw Vraagstukken en 
voorzitter van de commissie, die Nederlandse kinderen in staat ste1de na de 
oorlog in Engeland weer op krachten te komen. 

In 1948 verleende de Nederlandse Economische Hogeschool hem - tege
lijk met W. Drees - het doctoraat honoris causa. Ook overigens heeft het 
Rijkens aan het voor de grootste Nederlanders gebruikelijke eerbetoon niet 
ontbroken. 

Na zijn aftreden per 31 december 1955 als voorzitter van de raad van be
stuur van Vnilever N .V. werd Rijkens benoemd tot adviseur, welke functie 
hij naast vele andere zakelijke tot zijn dood heeft vervuld. 

De cultuurdrager 

Zijn verlichte ondernemerschap kwam mede tot uiting in de belangstelling, 
die hij metterdaad voor de vragen van mens en samenleving aan de dag legde. 
Het is ondoenlijk een volledige opsomming te geven van de organisaties op 
het gebied van onderwijs, cultuur en internationale samenwerking, waaraan 
hij Of tijd en energie schonk Of die hij met zijn cultuurvisie in het leven heeft 
geroepen. 
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Op het gebied van onderwijs en cultuur moeten worden genoemd het Ne
derlands Opleidings Instituut voor het Buitenland, het N.O.I.B., Nijenrode 
Breukelen; de Fondation Europeenne de la Culture, de Erasmus-prijs, de 
internationale uitgave "Delta". Niet zonder reden werd hij benoemd tot 
curator van de Rijksuniversiteit te Groningen en van de Nederlandse Econo
mische Hogeschool te Rotterdam. Zijn be1angstelling voor vorming van jon
geren hing ten nauwste samen met zijn ervaring, dat het meest kostbare goed 
van een bedrijf is gelegen in het corps van leiders en aspirant-Ieiders. 

Ook direct samenhangend met zijn verantwoordelijkheid in een van de 
sterkst internationaal gespreide ondernemingen was zijn inspanning in vele 
organisaties, die toenadering tussen de naties ten doel hebben. Voorbeelden 
hiervan zijn: het Genootschap Nederland-Engeland, het Anglo-Dutch 
Trade Council, het Midden Oosten-Instituut, de z.g. Bilderberg-conferen
ties. Toen de publieke opinie in Nederland hiervoor nog lang niet rijp was, 
wendde hij reeds al zijn invloed aan om met de Indonesische machthebbers 
tot een vergelijk te komen in het uitzichtloze conflict rondom Nieuw Guinea. 

Ook een uitvoeriger beschrijving van Rijkens' werkzaarnheden als "zaken
man" en verdiensten als "cultuurdrager" zou er niet in slagen een volledig 
beeld te geven van de menselijke mens die Rijkens voor alles was. Na zijn ver
scheiden schreef ik een persoonlijke impressie onder het opschrift "Leermees
ter en vriend" voor de personeelsleden van de onderneming, waarmee Rijkens 
zich tot het einde van zijn leven zo nauw verbonden bleef voelen. Deze sub
jectieve benadering moge ook voor een ruimere kring de herinnering aan hem 
enigszins concretiseren en levend houden. 

De mens 
Bij aIle verdriet om het heengaan van Rijkens overweegt bij velen van ons 

de dankbaarheid, dat zij zo iemand van nabij hebben mogen kennen. Niet 
dat hij zijn wezenlijkste zelf gemakkelijk onthulde; dat bleef - achter een 
enorme charme en indringende belangstelling - voor bijna iedereen verbor
gen. Maar ook zonder intirniteit gaf hij aan zijn vrienden oneindig veel meer 
dan waartoe de meesten van ons in staat zijn. En hoeve61 vrienden heeft deze 
man gehad - zakenmensen, politici, kunstenaars en geleerden, eenvoudige 
mensen en prinsen van den bloede. Er zou een boek voor nodig zijn om de vol
heid van zijn leven te beschrijven. Tot in zijn laatste maanden onderhield hij 
de band met zeer velen in binnen- en buitenland en voor vrijwel iedereen be
tekende hij meer dan een zakelijke relatie, was hij de briljante gastheer, wijze 
gesprekspartner, vindingrijke raadgever, intelligente luisteraar. 

Ik ontmoette hem het eerst in Londen, kort na de oorlog, toen ik nog in 
regeringsdienst was. Al in ons eerste gesprek sprong de vonk over. Tenminste, 
zo voe1de ik het; achterafheb ik rnij afgevraagd hoeveel en hoe uiteenlopende 
mensen die zelfde gewaarwording hebben gehad na hun eerste ontmoeting 
met Rijkens. Hij was een elektrische persoonlijkheid en wie daar gevoelig 
voor was gaf en kreeg meer in een gesprek met hem van een uur dan in een 
maandenlange omgang met anderen. Korte tijd nadat ik als economisch ad
viseur bij Unilever in Rotterdam kwam, ging ik naar Londen, waar ik o.a. 
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Rijkens' persoonlijke medewerker werd. Het was een periode van grote gees
telijke en maatschappelijke activiteit, waarin ik hem leerde kennen in zijn 
werk en zijn vriendschap. 

Als chef was Rijkens vriendelijk, maar uiterst beslist. Hij onthield elke ge
geven opdracht en informeerde prompt op tijd naar de afdoening. Hij ver
langde stiptheid en kwaliteit, maar was als die kwamen, gul met zijn lof. Hij 
kleedde iedere opdracht in de vorm van een verzoek en dankte hoffelijk voor 
de vervulling ervan. Maar bij had geen enkele aarzeling om - zij het met een 
betuiging van spijt - kritiek te uiten als daar reden voor was. En de koele, 
scherpe manier waarop bij soms hooggeplaatste personen kon terechtwijzen 
was indrukwekkend. Dat was echter uitzondering; regel was zijn positieve, 
scheppende activiteit op allerlei gebied, vooral natuurlijk in het zakenleven. 
Hij had nooit iets verkocht, zei bij altijd, zelfs geen pakje margarine. Maar hij 
was aan de top gekomen als strateeg : ontwerper van "krijgsplannen" op 
lange termijn, als tacticus: de man van de volmaakte zet op het schaakbord, 
en als diplomaat: de meester van de menselijke en zakelijke omgang. 

Wat zijn ideeen over de samenleving betreft was bij in geen enkele categorie 
van de Nederlandse politiek te vangen, een ondogmatische, progressive geest, 
zoals het bedrijfsleven nu en dan aantrekt of oplevert. Aikerig vooral van 
provincialisme, breedsprakigheid en voorgewende belangrijkheid. Hij had 
een diep geloof in de roeping van het ondernemerschap maar zag altijd voor
uit naar nieuwe vormen en gedachten. De sociale vooruitgang, de verheffing 
van het levenspeil en de toenemende sociale zekerheid begroette bij met vreug
de. Hij was een voorstander van zeer goede lonen en salarissen maar niet van 
winstdeling, van doelbewuste economische politiek maar niet van nationali
satie, van ruime opvoedings- en promotiekansen voor allen maar niet van 
gelijkheid van inkomens, van volledige erkenning van ieders persoonlijke 
waardigheid en deskundigheid binnen de onderneming maar niet van mede
zeggenschap over zaken waarvan men geen verstand kan hebben. Hij was een 
sociale ondernemer met groot begrip voor de functie van de overheid en de 
arbeidsbeweging, maar ook met diepe vrijheidszin en atkeer van theoretische 
bedenksels. 

Zijn progressiviteit kwam vooral tot uiting in internationale zaken. Hij was 
een der grote ondernemers die het Haagse Congres van Europa in 1948 moge
lijk maakten, waar onder erevoorzitterschap van Churchill bekende figuren 
als Ramadier, Reynaud, Spaak, Van Zeeland, Macmillan, Salvador de Ma
dariaga en anderen hun ideeen over Europese eenheid uitzaaiden en Adenauer 
als hoofd van een kleine Duitse delegatie zwijgend aanwezig was. Ook daarna 
is Rijkens steeds een van de niet-ambtelijke pioniers der Europese integratie 
gebleven, weI te verstaan in het kader van een hechte politieke samenwerking 
met de Verenigde Staten. Op wereldpolitiek gebied zag en aanvaardde bij het 
eind van het koloniale tijdperk lang voordat men bier in Nederland algemeen 
aan toe was; het hopeloze vasthouden aan Nieuw-Guinea ten koste van de 
verhouding met Indonesie was voor hem een symptoom van provinciale hals
starrigheid. 

Naast het zakenleven en de politiek bield ook de cultuur Rijkens levendig 
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bezig. Van zijn jeugd af bemoeide hij zich met het toneel en als vrij jonge man 
begon hij zijn omgang met beeldende kunstenaars, inmiddels de grondslag 
leggend voor zijn interessante verzameling schilderijen. Het was niet toevallig 
dat hij, veellater, een van de oprichters der Europese Cultuurstichting werd, 
die uitwisseling en contact op het gebied van wetenschap en kunst beoogt. Het 
hoger onderwijs had zijn actieve belangstelling, evenals de opleiding van toe
komstige leidinggevende functionarissen in het bedrijfsleven, ja zelfs gaf hij 
een enkele maal zijn tijd aan de voorlichting over beroepskeuze aan scholieren. 

Maar ondanks al deze activiteit in maatschappij en cultuur was Rijkens 
toch in de eerste plaats de grote ondernemingsleider, de geniale vakman in 
financiele en structurele zaken, de feilloze beoordelaar van cijfers en de vin
dingrijke schepper van nieuwe constructies. Hij werkte niet afwisselend nu 
eens aan zakelijke en dan weer aan maatschappelijke of culturele dingen, hij 
deed eigenlijk alles tegelijk. Zijn werkdag was lang en zijn weekeinde kort. 
Het sociale verkeer vulde de avonden zoals het werk de dagen vulde; Rijkens 
hield van ontvangen en deed het royaal en met gratie. Men ontmoette bij 
hem altijd belangwekkende mensen en het gesprek na tafel was onder zijn 
lei ding vaak een gebeurtenis. 

Zo zal hij in onze herinnering blijven voortleven : niet in de moeite en pijn 
van zijn laatste tijd maar in de tinteling van het volle en rijke leven dat hij 
met zoveel gevoel van stijl heeft geleefd en waarin hij zulke grote dingen tot 
stand heeft gebracht. Behalve zijn stijl en zijn knapheid blijft vooral in her
innering zijn grote persoonlijke charme, die geen uiterlijke beleefdheid was 
maar voortvloeide uit een diepe, warme belangstelling voor mensen. Hij was 
een levenskunstenaar en een schepper, een leermeester en een vriend voor 
velen. 

P. KUIN 



W. N.H. VAN DER VORM 
Rotterdam, 3 maart 1897-Rotterdam, 15 februari 1963 

William Nicolaas Henry van der Vorm werd in Rotterdam geboren. In 
deze stad groeide hij op, studeerde hij aan de toenmalige Nederlandsche 
Handelshogeschool en trad hij, als 22-jarige, in dienst van het familiebedrijf, 
de Scheepvaart- en Steenkolen Maatschappij. Onder de leiding van zijn oom 
Willem van der Vorm werd hij voorbereid op het fungeren als leider van een 
onderneming en werd hij ermede vertrouwd gemaakt hoe en op welke wijze 
beslissingen te nemen en verantwoordelijkheid te aanvaarden. 

In deze omgeving was het ook dat hij leerde ruet meer dan het praktisch 
bereikbare na te streven, een doelstelling, die hem in zijn later leven steeds 
tot richtsnoer zou zijn. 

Na uitgezonden te zijn naar verschillende kantoren in het buitenland en 
een bezoek te hebben gebracht aan New York, aanvaardde hij niet de ver
wachte terugreis, doch - hij kon het achteraf met zoveel smaak vertellen -
werd hij alleen achtergelaten met de opdracht "binnen enkele weken" kan
toorruimte te huren, personeel aan te nemen en een bijkantoor te openen en 
tot leven te brengen. Toen hij zich van deze opdracht goed had gekweten 
en zijn sporen had verdiend, keerde hij naar Nederland terug. In 1931 werd 
hij in de directie van de Scheepvaart- en Steenkolen Maatschappij opgeno
men. De econornische crisis van de jaren 1929/1933 teisterde toen ons land, 
de werkloosheid had onrustbarende vormen aangenomen en verantwoorde
lijke leiders uit werkgevers- en werknemerskringen (Goudriaan en Brautigam) 
zochten gezamenlijk naar nieuwe vormen van praktisch overleg. 

De kwaliteiten van de jonge Van der Vorm en evenzeer zijn sociale belang
stelling waren ook buiten de onderneming van de S.S.M. niet onopgemerkt 
gebleven. AI spoedig werd hij benoemd tot lid van het bestuur van de Bond 
van Werkgevers in de Koopvaardij en tot voorzitter van de groep Kustvaart 
en Geregelde Lijnen Korte Vaart. In 1935 volgde zijn benoeming tot voor
zitter van deze bond; hij bleef dit tot 1942, toen de bond op last van de bezet
ter werd geIikwideerd. 

In de oorlogstijd heeft Van der Vorm tezamen met wijlen Willem Ruys veel 
voorbereidend werk verricht om na de bevrijding tot nauwere samenwer
king van de werkgeversbonden in de koopvaardij te komen. Dit streven 
heeft geleid tot de oprichting in 1946 van de Stichting Raad van Bestuur voor 
de Zeevaart, van welke instelling Van der Vorm tot 1956 voorzitter is ge
weest. 

Ben nauwkeurige opsomrning van alle bestuursfuncties, die Vander Vorm 
verder op het terrein van de scheepvaart heeft bekleed, zou het bestek van dit 
geschrift te buiten gaan. Laat ik ermede volstaan te vermelden dat hij bij de 
totstandkoming van de Bedrijfsvereniging voor de Koopvaardij, het Alge
meen Ziekenfonds voor Zeelieden, het Bedrijfspensioenfonds een voorname 
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rol heeft gespeeld en aldus de sociale zekerheid voor de zeevarenden krachtig 
heeft bevorderd. 

Hij was ook de leidende figuur in de onderhandelingen met de overheid en 
de werknemersorganisaties over de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de 
zeevarenden. De be1angen van de reders werden daarbij met grote kracht en 
bekwaamheid door hem voorgestaan. Treffend is de achting die hij zich niet 
aIleen van de zijde van zijn collegae, doch ook van de bestuurders van de werk
nemersorganisaties heeft verworven; men wist in hem de strijder "met het 
open vizier", zoals na zijn verscheiden in het Orgaan van de Centrale van Zee
varenden ter Koopvaardij werd geschreven. 

Zo goed als hier te lande gaven ook internationaal de reders hem hun ver
trouwen. Zeer belangrijk en verantwoordelijk was het werk, dat hij als vice
voorzitter van "The International Shipping Federation" en voorts in mari
tieme conferenties van de "International Labour Organisation" heeft ver
richt. Een scherp en loyaal onderhandelaar werd hij daar genoemd, waarbij 
ook de eigenschap, waarop ik hierboven reeds de aandacht vestigde, het af
wijzen van z.i. irreeIe verlangens doch het krachtig vasthouden aan het in de 
praktijk bereikbare, hem steeds tot richtsnoer was. 

Op het werkgeversbeleid v66r en na de tweede wereldoorlog heeft Van der 
Vorm zijn stempel gedrukt. Zijn gezag ontlenend aan zijn heldere inzichten, 
zijn integriteit en zijn zo dikwijls doorbrekende spontane humor, heeft hij 
zeer bijzondere verdiensten gehad, waarvoor grote dankbaarheid hem ver
schuldigd is. 

Vele eervoIle nevenfuncties werden aan Van der Vorm toevertrouwd; hij 
was consul-generaal van Denemarken, voorzitter van de Stichting voor Oog
lijders, lid van het Curatorium van de Nederlandsche Economische Hoge
school, van het Centraal Sociaal Werkgevers Verbond; daarnaast bekleedde 
hij belangrijke commissariaten en bevorderde hij het Rotterdamse kunstleven 
waar zulks hem mogelijk was. Sedert 1955 maakte hij deel uit van het bestuur 
der Vereniging Nederlandsch Econornisch-Historisch Archief. 

Tenslotte moge ik nog de aandacht vestigen op de functies, welke Van der 
Vorm bij de Holland-Arnerika Lijn heeft bekleed. In 1947 werd hij benoemd 
tot commissaris dezer maatschappij, in 1950 tot directeur, in 1957 tezamen 
met W. H. de Monchy tot lid van de Hoofddirectie, in 1960 tot President
Directeur, in 1961 tot President-Comrnissaris. 

Groot was de droefenis bij allen, die aan de H.A.L. verbonden waren, toen 
bekend werd dat deze hoogstaande besluitvaardige en wijze leidsman was 
heengegaan. In oktober 1962 had hij nog een artike1 geschreven in "Samen
spel", het orgaan voor het vloot-, wal- en kantoorpersoneel der Holland
Amerika Lijn, bestemd voor het Kerstnummer 1962, waarin ik hem nog een
maal aan het woord laat: 

"Om het in de termen van de oude zeilvaart uit te drukken, wij hebben 
lang met lopende wind en v66r de wind gevaren, nu hebben wij tegenwind. 
Het ziet er niet naar uit, dat dit spoedig zal veranderen, maar dat wil niet 
zeggen dat wij dan maar bij de pakken moeten neerzitten; in tegendeel!". 

Na Van der Vorm's overlijden gingen telegrammen uit aan aIle schepen 
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der Maatschappij, waar ter wereld zij zich ook bevonden. De inhoud, welke 
ik hier iets verkort weergeef, was sober: 

"Geven met diep leedwezen kennis van overlijden op 15 februari van Pre
sident-Commissaris William N. H. van der Vorm. Verzoeke half stok vlag
gen met Maatschappij-vlag en stokvlag tot 17.00 uur scheepstijd". 

Het was een laatste eerbetoon, gewijd aan de nagedachtenis van de man, 
die meer dan twaalf jaren met inzet van al zijn krachten voor de belangen van 
de Maatschappij had gestreden, de rechtschapen leidsman, wiens verdiensten 
en wiens nagedachtenis nog lang in diepe genegenheid en dankbare herinne
ring zullen voortleven. 

J. J. FOKMA 



JAARVERSLAGEN 1963-1964 





VERSLAG VAN HET BESTUUR OVER 1963 

1963, het 50e bestaansjaar van de vereniging Nederlandseh Economiseh
Historiseh Arehief, heeft zonder twijfel bevredigende resultaten opgeleverd. 
Het arehief te 's Gravenhage en de bibliotheek te Amsterdam moehten zieh 
in toenemend bezoek verheugen, terwijl ook door aanbieding van archieven 
en schenking van boekwerken groeiende belangstelling tot uiting kwam. 
Bovendien bleken de verschillende overheidsinstanties, die van oudsher 
financiele steun verlenen, open oog te hebben voor de groei van de behoeften 
der vereniging. 

Teneinde de reorganisatie van het boekenbezit, waarmede in 1961 een 
aanvang is gemaakt, te bespoedigen, besloot het bestuur tot uitbreiding van 
het personeel bij de Economisch-Historische Bibliotheek; daartoe werd als 
assistente voor halve dagen aangesteld mejuffrouw Th. Hoogenboom. 
Ter vervanging van mejuffrouw M. C. Koop, die per 1 maart ontslag uit 
haar functie verkreeg, werd mejuffrouw H. J. Veling tot assistente voor 
volle werktijd aangenomen. De bibliothecaresse mejuffrouw Dr. A. Stolp 
bleef zich, voor zover de lopende werkzaarnheden dit toelieten, met de 
reorganisatie van de boekerij belasten: een arbeid die veel tijd vergt en nog 
geruime tijd zal moeten worden voortgezet. Voor de grote ijver die de 
bibliothecaresse ook dit jaar aan den dag heeft gelegd heeft het bestuur 
waardering. 

De werkzaarnheden van het Economisch-Historisch Archief te 's Graven
hage hadden geregeld voortgang. Zij bestonden evenals tevoren uit het 
ordenen van nieuw verworven archieven, het inventariseren van archief
collecties, het voorlichten van bezoekers en het verrichten van secretariaats
werkzaarnheden. De jarenlange ervaring, die de conservator mejuffrouw 
W. van der Burg op dit gebied heeft verworven, is daarbij van grote waarde 
te achten. 

In het vorige verslagjaar werd melding gemaakt van het gebrek aan 
bewaarruimte dat zich bij het Economisch-Historisch Archief begint 
voelbaar te maken, daar het hoofdgebouw aan de Laan Copes van Catten
burch en het filiaaldepot aan de Prinsestraat geen plaats voor nieuwe 
archieven meer bieden en het filiaaldepot aan de Slachthuiskade slechts over 
weinig reserveruimte meer beschikt. Het laat zich aanzien dat het jaar 1964 
in deze toestand verandering en tevens verbetering zal brengen. In december 
toch deelde de wethouder van Openbare Werken aan het bestuur mede, 
dat hij, behoudens goedkeuring van de gemeenteraad, een leegstaand 
schoolgebouw aan de Scheldestraat geheel ter beschikking van de vereniging 
zou kunnen stellen, mits de beide thans in gebruik zijnde filiaaldepots 
zouden worden ontruimd. Het gemeentebestuur verklaarde zich voorts 
bereid, de voor genoemd schoolgebouw te betalen huursom ten bedrage van 
f 16.428,80 aan de vereniging te restitueren in de vorm van een subsidie 
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tot hetzelfde bedrag. Bij het einde van het verslagjaar hadden wij deze zaak 
nog in overweging. 

Ret 2ge Economisch-Ristorisch Jaarboek was aan het eind des jaars 
geheel door de drukkerij gezet. Doordat de eindcorrectie en het bindwerk 
meer tijd bleken te vergen dan verwacht was, kon dit jaarboek, dat 1963 als 
verschijningsjaar vermeldt, eerst in maart 1964 aan de leden en donateurs 
worden toegezonden. Met voldoening kunnen wij verme1den dat het 
Instituut voor Economisch Onderzoek van de Rijksuniversiteit te Groningen, 
dat een wetenschappe1ijke bijdrage van meer dan normale omvang voor het 
jaarboek had geleverd, uit dien hoofde een subsidie van bijna f 1.200 
verstrekte. 

Andere publicaties vanwege de vereniging kwamen in 1963 niet tot stand. 
De bewerking van de omvangrijke studie van wijlen professor Posthumus 
over de uitvoer van Amsterdam in de jaren 1543-1545 maakte in het verslag
jaar vorderingen, doch kon nog niet worden voltooid. Ret laat zich aanzien 
dat deze arbeid, die geschiedt door de directeur en diens assistent drs. W. M. 
Zappey, eerlang gereed zal komen. 

Mejuffrouw P. BeydaIs bleef zich bezig houden met haar bronnen
publicatie betreffende de Delftse plateelbakkerij. Ret materiaal, voor
namelijk ontleend aan notariele protocollen, is in uittreksel op ongeveer 
1000 kaarten gebracht. Aangezien veel van deze notariele acten geheel 
of nagenoeg geheel gelijkluidend zijn, dienen zij met het oog op de publicatie 
bekorting en vereenvoudiging te ondergaan. Daar mejuffrouw Beydais 
vervolgens een aigemene inJeiding zal moeten samenstellen, aismede lijsten 
van bedrijven, eigenaren, bedrijfsleiders enz., kan thans nog niet worden 
vastgesteld wanneer de resultaten van dit wetenschappelijk onderzoek 
voor de druk gereed zullen zijn. 

In het verslagjaar werden de nodige voorbereidingen getroffen voor het 
jubileumboek, dat de vereniging in 1964 zal doen verschijnen ter gelegenheid 
van haar 50-jarig bestaan. Ret bestuur heeft besioten tot heruitgave van een 
17-tal studies op het gebied der economische geschiedenis, die v66r 1950 
door Nederlanders gepubliceerd zijn als tijdschriftartikel of als brochure en 
daardoor minder gemakkelijk bereikbaar zijn geworden. De keuze der op 
te nemen bijdragen, die van blijvende wetenschappelijke waarde moeten 
worden geacht, werd door het bestuur overgelaten aan een commissie uit 
zijn midden, bestaande uit de heren Brugmans, Van Dillen en De Jong. 
In november kon de kopy naar de drukkerij worden gezonden. 

Ook op andere wijze heeft de voorbereiding van de viering van het 
50-jarig bestaan der vereniging in het komende jaar de aandacht van het 
bestuur opgeeist. Besloten is, op 30 mei 1964 een buitengewone leden
vergadering te houden in de stad Room, alwaar in de ochtend een bijeen
komst za1 worden belegd ten stadhuize, terwiji in de middag een excursie 
door de stad zal plaats hebben ter bezichtiging van enige oude gebouwen, 
die de herinnering aan het economische verleden van de stad levendig 
houden. Ret verdient vermelding dat hierbij van de aanvang af grote 
medewerking werd ondervonden van het gemeentebestuur van Room, 
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bepaaldelijk van de burgemeester en van de gemeente-archivaris. Uiteraard 
zal het jaarverslag over 1964 hieromtrent uitvoerig bericht geven. 

De financieIe toestand van de vereniging bleef ook dit jaar een object van 
voortdurende zorg. De moeilijkheid is dat de inkomsten steeds bij de uitgaven 
ten achter blijven, niet aileen als gevolg van toeneming der werkzaamheden, 
maar vooral ook door de aanhoudende stijging van de salarissen, de prijzen 
der aan te schaffen boekwerken en de onkosten der publicaties. Het aantal 
donateurs en leden der vereniging houdt daarmede geen gelijke tred: het 
bedroeg in het verslagjaar onderscheidenlijk 97 en 268, tegen 98 en 268 
ten vorigen jare. Bovendien waren er nog 3 donateurs voor het leven. 
De stijging van het uitgavenpeil moet onder deze omstandigheden worden 
opgevangen door verhoging van de subsidies, die van overheidswege 
worden verstrekt. Gelukkig bleken de officiele instanties bereid de vereniging 
tegemoet te komen. Het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen zegde voor 1964 een subsidieverhoging van f 5.000 toe in verb and 
met de in dat jaar te organiseren jubileumviering; hiervan is f 4.000 bestemd 
voor het reeds vermelde jubileumboek en f 1.000 voor de extra uitgaven, 
die verband houden met de buitengewone vergadering te Hoorn. 

Het subsidie van de universiteit van Amsterdam, dat in 1963 f 35.000 
heeft bedragen, werd voor 1964 verhoogd tot f 45.000. 

Tot grote voldoening stemt, dat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 
in het verslagjaar het besluit namen aan de vereniging een jaarlijks subsidie 
toe te kennen van f 2.000, te beginnen met 1964. Dat aldus het provinciaal 
bestuur heeft doen blijken, de betekenis van de werkzaamheden der te 
's Gravenhage gevestigde vereniging te onderkennen, hebben wij op hoge 
prijs gesteld. 

Dat ook in de kring van het bedrijfsleven de arbeid van de vereniging 
wordt gewaardeerd kan blijken uit de omstandigheid, dat van die zijde in 
het verslagjaar talrijke geldbedragen werden ontvangen ter bestrijding van 
de kosten van het jubileumboek. Toen het bestuur zich in de loop des jaars 
met een verzoek om een ftnanciele bijdrage wendde tot die ondernemingen, 
die de vereniging van de aanvang af als donateur hebben gesteund en 
derhalve als haar oprichters mogen worden beschouwd, bleek allerwegen 
een bereidheid tot medewerking. In totaal werd uit dien hoofde een bedrag 
van f 7.275 ontvangen dat, gevoegd bij het eerder vermelde extra-subsidie 
van het Rijk, voldoende is te achten om de onkosten van het boek te dekken. 
Een lijst van de ondernemingen, die in dezen haar medewerking hebben 
verleend, zal in het boek worden opgenomen, zodat thans kan worden 
volstaan met een algemeen woord van dank aan hen, die de publicatie van 
het werk hebben mogelijk gemaakt. 

Het bestuur had in het verslagjaar het verlies te betreuren van een zijner 
meest actieve leden: op 23 maart overleed de heer Dr. W. S. Unger, oud
rijksarchivaris van Zeeland. De heer Unger was niet alleen een trouw 
bezoeker der vergaderingen van het algemeen bestuur, maar ook een 
geregeld medewerker aan het Economisch-Historisch Jaarboek; in een 
zestal jaarboeken zijn bijdragen van zijn hand verschenen. Een levens-
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beschrijving van wijlen Dr. Unger is inmiddels in het 2ge Economisch
Historisch Jaarboek gepubliceerd; hier ter plaatse mag dus worden volstaan 
met de verkIaring, dat deze bekwame economisch-historicus en archivaris 
door de vereniging niet zal worden vergeten. Dit laatste ook, omdat de 
overledene zijn uitgebreid boekenbezit heeft willen afstaan aan de Econo
misch-Historische Bibliotheek, die daardoor waardevolle aanwinsten heeft 
verkregen. Bovendien kan worden vermeld, dat Dr. Unger testamentaire 
beschikkingen heeft gemaakt, die eerlang de verdere ontplooiing van de 
vereniging mogelijk zullen maken. 

De op 15 juli gehouden ledenvergadering benoemde als bestuurslid 
de heer J. M. Fentener van Vlissingen te Maartensdijk, die de benoeming 
aanvaardde. De Raad van Advies werd niet aangevuld, doch onderging een 
vermindering door het overlijden van de heer A. S. de Muinck Keizer te 
Bilthoven. Voorts werden in de ledenvergadering de bestuursleden her
benoemd die volgens rooster aan de beurt waren voor aftreding; het betrof 
de heren Mr. J. Baert, Prof. Dr. P. J. Bouman, C. J. Baron Collot d'Escury, 
Mr. J. DutilhJr., J. Hudig,Ir.L. P. M. H. Lhoest en GerlofVerwey 

De kascommissie, bestaande uit de heren Dr. W. J. van Hoboken en 
Dr. J. F. G. M. de Meyer, heeft de boekhouding over 1962 gecontroleerd en 
accoord bevonden; de ledenvergadering verleende het bestuur deswege 
decharge. Tot leden van de kascommissie-1963 werden benoemd de heren 
Dr. W. J. van Hoboken en Prof. Dr. T. S. Jansma. 
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I. Economisch-Historische Bibliotheek. 

Het aantal bezoekers van de Economisch-Historische Bibliotheek te 
Amsterdam bedroeg in verslagjaar 1429, hetgeen 25% meer is dan in het 
voorafgaande jaar en het tweevoud van het bezoekersaantal van 1961. 
Voor gebruik thuis werden ongeveer 1600 boeken uitgeleend. In totaal 
werden een kleine 4000 boeken geraadpleegd. 

Het getal bezoekers uit het buitenland was schaars dit jaar. De heer 
A. Ishizaka, die gedurende een ruim tweejarig verblijf in Nederland gegevens 
verzamelde voor zijn proefschrift over de belastingstelsels van Engeland 
en de Republiek in de 17e en I8e eeuw en gedurende die tijd een geregelde 
bezoeker was van de bibliotheek, keerde in april terug naar Japan. De heer 
Ikuta, die in Nederland wordt opgeleid tot archivaris, en de heer Hayani, 
die de betrekkingen van Japan met Nederland en Portugal onderzoekt, 
bezichtigden beiden bibliotheek en gebouw. Schriftelijk werden inlichtingen 
verstrekt aan de heer A. Glutz von Blotzheim te Parijs over de ontwikkeling 
van de pharmaceutische industrie sinds 1945 alsmede de factoren die deze 
ontwikkeling begunstigden. Het onderhoofd van de manuscripten-afdeling 
van de Library of Congress te Washington zette in november de in het vorig 
jaar afgebroken besprekingen over het maken van fotocopieen van de 
voor de Verenigde Staten belangrijke stukken uit het archiefvan de Holland 
Land Company, dat in de bibliothook wordt bewaard, voort. 

Wat de contacten in Nederland lelf betreft kan gewezen worden op een 
duidelijke toeneming van het gebruik, dat door de studenten zowel in als 
buiten Amsterdam van de bibliCltheek gemaakt wordt. Onderhielden tot 
nu toe immer enkele promovendi geregeld contact met de bibliotheek, thans 
wordt daarop ook hoe langer hoe meer een beroep gedaan door candidandi 
en candidaten voor hun referaten en scripties. Door uitbreiding van het 
aantal beschikbare exemplaren van tentamenboeken - zowel door aan
schaf als schenking - was het mogelijk meer studenten te helpen dan tot 
dusver het geval was. 

Door veranderingen in leerstof zowel als methode verviel de noodzaak 
van bibliotheekbezoek voor de studenten van de Sociale Akademie. 

Mej. G. Ratelband, oud-afdelingschefvan de Stadsbibliotheek te Haarlem, 
slaagde erin enkele aanvullingen voor de bibliografie van de geschiedenis 
van Haarlem, die zij bewerkt, te vinden. Mevrouw Dr. M. Hartgerink
Koomans verdiepte zich wederom een paar dagen in de literatuur der 
spoorweggeschiedenis. Om harentwille was de bibliotheek op Koninginnedag 
enkele uren geopend. 

Sinds 11 mei is de bibliotheek des zaterdagsmorgens voor het publiek 
opengesteld. Hiervan wordt goed gebruik gemaakt, niet zozeer door 
studenten als weI door hen, wier werkkring bibliotheekbezoek op andere 
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dagen van de week in de weg staat. Deze uitbreiding van de dienstverlening 
door de bibliotheek kon geschieden door een verandering van de dienst
rooster. 

Geschenken werden ontvangen uit de nalatenschappen van wijlen 
Dr. W. S. Unger overeenkomstig de tijdens zijn leven gedane toezegging 
en van wijlen Dr. H. M. Hirschfeld. Dr. Elizabeth Zimmermann, de Natio
nale Handelsbank, de Nederlandsche Bank, het Openluchtmuseum en het 
Centraal Bureau voor de Statistiek gaven eveneens boekwerken ten ge
schenke. 

Op 8 augustus overleed de heer D. Karemaker, echtgenoot van de 
concierge. Wegens de hulpvaardigheid, die kenmerkend was voor de heer 
Karemaker en vooral na zijn pensionering tot uiting kwam, is dit overlijden 
als een verlies voor de bibliotheek gevoeld. 

Het personeel werd dit jaar uitgebreid met een administratieve kracht voor 
halve dagen, mej. Th. Hoogenboom. Haar werkzaamheden betroffen 
hoofdzakelijk de uitvoering van de door de heer Noordenbos ontworpen 
reorganisatieplannen. De assistente Mej. M. C. Koop aanvaardde op 
1 maart een andere werkkring. Met ingang van dezelfde datum werd 
Mej. H. J. Veling in haar plaats benoemd. 

Ook dit jaar beschikte de bibliotheek over de hulp van de heer W. B. 
Van Mourik, door de gemeentelijke Dienst van Sociale Zaken ter beschik
king gesteId; hij moest echter dit jaar veelvuldig verzuimen. 

Het aantal nieuw ingeschreven boeken bedroeg 1581, inclusief de vele 
overdrukjes uit de collectie-Unger en een 400-tal werken uit de nog in 
bewerking zijnde collectie-Schuddebeurs. 

In chronologische orde werden gerangschikt de brochures en pamfietten 
van de afdelingen Be1gie, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Italie, Oostenrijk 
en een belangrijk gedeelte van de afdeling Nederland. Op de zolder werden 
52 planken met boeken gevuld, welke volgens magazijnplaatsing her
nurnmerd waren. 

De Nederlandse verkeerskaart, ten geschenke ontvangen van de Konink
lijke Nederlandse Vereniging van Transportondernemingen, werd in de gang 
van de bibliotheek opgehangen. 

In het perceel 218 bleek het aanbrengen van een nieuwe betonnen vloer 
onder de keldertrap en in de onderste boekenkamer wegens optreden van 
verzakkingen noodzakelijk. De daartoe vereiste werkzaamheden waren 
aan het einde van het verslagjaar nog niet voltooid. 

De telefooninstallatie in de bibliotheek, die geheel verouderd was, werd 
vernieuwd; de ge1egenheid werd tevens benut voor het aanbrengen van 
uitbreiding der apparatuur. De T. L. buizen op de leeszaal werden door 
nieuwe vervangen, het aantal brandblusapparaten met twee vermeerderd. 

II Economisch-Historisch Archie/. 

Het bezoek aan het archief was groter dan in het voorafgaande jaar; 
ook het aantal mondeling, schriftelijk of telefonisch gegeven inlichtingen 



VERSLAG VAN DE DIRECTEUR OVER RET JAAR 1963 XIX 

nam toe. Van de ten archieve verrichte onderzoekingen kan het volgende 
worden vermeld. 

De Heer W. F. van Eelen te Amsterdam verrichtte een onderzoek naar 
vleesprijzen in de 1ge eeuw en raadpleegde jaarverslagen van conserven
fabrieken. De Heer W. H. Berghuis te Rotterdam raadpleegde voor zijn 
proefschrift het archief van Ketwich & Voomberg en Wed. W. Borski, 
alsmede de verzameling prospectussen aangaande emissies in Nederland; 
van de gevonden gegevens werden fotocopieen gemaakt. De Heer R. J. 
Brettschneider te 's Gravenhage zocht in de verzameling-Hartkamp materiaal 
betreffende de geschiedenis der spoorwegen; hij ordende dit materiaal tevens 
bij deze gelegenheid. De heer A. G. van der Steur te Heemstede stelde zich 
op de hoogte van de inventarissen der archiefcollecties, in het Economisch
Historisch Archief aanwezig. De heer Sleugura Ikuta uit Tokio bracht een 
bezoek aan het archief en maakte notities van de aldaar aanwezige collecties. 
De heer H. P. L. Vrijdal, van de Kooperatieve Wijnbouwers Vereniging van 
Zuid-Afrika te Amsterdam, deed in het archief van de firma A. Menalda & 
Zonen onderzoek naar prijzen en verkoop van Kaapse wijnen. Ten behoeve 
van een door hem te houden lezing over L. Pincoffs zocht de heer J. L. 
Klein te Rotterdam gegevens in brochures en pamffetten, alsook in het 
archief van de Algemene Maatschappij van Handel en Nijverheid; van het 
gevonden materiaal werden fotocopieen gemaakt. De heer Ir. J. M. de 
Muinck Keizer te Bilthoven stelde een onderzoek in naar de ontwikkeling 
van de strocartonindustrie, waaromtrent gegevens worden aangetroffen in 
de verzameling persberichten. De heer Akira Hayani uit Tokio maakte 
notities van de Amsterdamse beursprijscouranten van 1624-1700. De koers
lijsten werden eveneens geraadpleegd door de heer Drs. B. E. de Muinck te 
Maassluis ten behoeve van zijn academisch proefschrift. De heer Drs. 
J. Theunisse te Roosendaal zocht gegevens over de sociaal geinteresseerde 
suikerindustrieel Vlekke (Bergen op Zoom, 1849-1903); hij raadpleegde het 
archief van de Cooperatieve Beetwortelsuikerfabriek te Bergen op Zoom, 
alsmede de jaarverslagen van verschillende cooperatieve verenigingen. 
De heer Drs. J. Verbeek te Maastricht zocht naar gegevens over de economi
sche gevolgen van de belegstaat van Maastricht in de jaren 1830-1839. 
De verzamling-Hartkamp werd geraadpleegd door de heer A. Mook te 
Amsterdam betreffende de geschiedenis der techniek. De geschiedenis van 
de handel van Haariem was object van onderzoek van Mej. G. Ratelband 
te Haarlem, die de verzameling-Enschede bestudeerde. De heer H. C. van 
Wijngaarden te Rotterdam deed namens de directie van de N.V. Wilton
Fijenoord een onderzoek naar technische gegevens in het oud-archief van 
deze vennootschap. De heer F. S. de Vries te Haarlem raadpleegde het 
archief van de oliemolen te Workum. De heer Prof. Dr. Ir. A. D. de Pater 
te Delft zocht in het archief van Wilton-Fijenoord naar gegevens over 
locomotiefbouw omstreeks 1839. 
De volgende archieven werden verworven: 
1. Archief van de Koninklijke Beynes N.V. te Beverwijk, over de jaren 

1856-1954. Geschenk van de directie. 
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2. Archief van de Vereniging tot bevordering van fabrieks- en handswerks
nijverheid, afdeling Middelburg, over de jaren 1891-1902 (zie bijlage 1). 
Geschenk van het onder 3 genoemde departement. 

3. Archief van de Maatschappij voor Nijverheid en Handel, departement 
Middelburg, over de jaren 1815-1959 (zie bijlage 2). Geschenk van het 
bestuur van dit departement. De verwerving van dit archief is het gevolg 
geweest van een rondschrijven, door de algemeen secretaris van de 
Maatschappij te Haarlem aan de departementen gericht (zie verslag 1962, 
biz. 11). 

4. Archief van de kwekerij-boerderij van de familie Bredius te Woerden, 
over de jaren 1853-1946 (zie bijlage 3). Geschenk van de heer Mr. J. J. 
Bredius te Amsterdam door bemiddeling van de rijksarchivaris in Noord
Holland. 

5. Archief van de boerderij Nieuw Maurick in de Houtrakpolder, gemeente 
Houtrijk en Polanen (gemengd bedrijf, fruitteelt en veehouderij) over 
de jaren 1897-1920 (zie bijlage 4). Geschenk van de h~r A. A. Bredius 
te Woerden. 

6. Herinneringen van Dirk Hudig aan zijn werkkring bij de Koninklijke 
Nederlandsche Stoomboot Maatschappij tot zijn aftreden als directeur 
in 1947, alsmede aan zijn werkzaamheden buiten K.N.S.M.-verband. 
Bijgevoegd: resume van dagelijks gemaakte aantekeningen gedurende 
de eerste oorlogsdagen in Londen, 10 mei - 4 juni 1940. Getypt manu
script, ten geschenke ontvangen van de heer D. Hudig te Amsterdam. 
Onder de rubriek der kleine aanwinsten valt slechts te vermelden een 

map met foto's van de Zuiderzeewerken, geschonken door de heer Prof. 
Dr. H. J. A. Duparc te Delft. 

Het resterende gedeelte van het archief van de Zuid Afrikaansche Spoor
weg Maatschappij, dat zich nog in de Economisch-Historische Bibliotheek 
bevond, werd in het verslagjaar naar het archief te 's Gravenhage over
gebracht. 

Ten behoeve van de tentoonstelling betreffende de Hugenoten in Neder
land, te Delft in het Prinsenhof gehouden, werd een boek van de firma 
Le Poole uit het jaar 1680 uitgeleend. Het Nederlandsch Postmuseum te 
's Gravenhage ontving enige stukken uit de Napoleontische tijd te leen. 
De leden van de Documentatie Kring brachten een orienterend bezoek aan 
het archief. 

In het hoofdgebouw aan de Laan Copes van Cattenburch werden op de 
eerste etage de deuren van zachtboard platen voorzien en daarna geschilderd. 
De trap naar de tweede etage werd eveneens geschilderd. 

III Algemene opmerkingen 
Evenals vorige jaren bereikten de directie ook ditmaal verschillende 

verzoeken om inlichtingen betreffende economisch-historische onderwerpen. 
Meestentijds kwamen de aanvragen uit het buitenland. Hieruit blijkt, dat een 
centrale verzameling van economisch-historisch materiaal voordelen biedt 
voor het wetenschappelijk onderzoek. De inlichtingen betroffen o.a. de 
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Amsterdamse kassierderij in de 17e en 18e eeuw en de imposten op gemaal, 
beestiaal en brandstoffen bij de aanvang der 1ge eeuw. Aan de Stichting 
Nederlands Onderwijsfilm werden opgaven verstrekt van schilderijen, 
aquarellen en gekleurde prenten, die een beeld geven van de economische en 
sociale ontwikkeling van Nederland in de 1ge eeuw. Een grote industrie 
te Arnhem ontving een lijst van illustraties betreffende de textielhandel. 

De dagboeken en memoires van wijlen Dr. E. Heldring bleven onder 
berusting van het Historisch Genootschap te Utrecht, ter bewerking door 
de heer Dr. Joh. de Vries. Publicatie zal, naar te verwachten is, binnen 
afzienbare tijd plaats hebben. 

BIJLAGE 1 

Archiei van de vereniging tot bevordering van Fabrieks- en Handwerks
nijverheid, aid. Middelburg. 

Notulen der vergaderingen over de jaren: 1891-1901 en 1901-1902. 

BIJLAGE 2 

Archieivan de Maatschappij voor Nijverheid en Handel, aid. Middelburg. 

Notulen der bestuursvergaderingen over de jaren: 1815-1825, 1825-1852, 
1853-1866 en 1907-1927. 
Notulen van de departementsvergaderingen over de jaren 1853-1866 
Notulen der ledenvergaderingen over de jaren 1910-1946 
Copieboeken over de jaren 1815-1825 en 1825-1850 
Naamlijsten secretarissen 1815 
Naamlijsten leden 1815-1869 
Correspondentie over de jaren 1917-1959 

BIJLAGE 3 

Archiei van de hoistede Batenstein (voorheen: Rijnoord) te Woerden. 

Kasboeken over de jaren 1853-1863, 1871-1902 en 1913-1942. 
Kasboeken over de vruchtentuin, 1888-1893, 1894-1899, 1900-1907, 1907· 
1913. 
Grootboeken 1923-1941, 1942-1943 
Leveringen op rekening, 1880-1893 
Lijsten opbrengsten vruchtbomen: 1889, 1890, 1896, 1905, 1906, 1911-1912, 
1912-1913, 1913-1914, 1914-1915. 
Ontvangsten en uitgaven voor koeien enz., over de jaren: 1853, 1875, 
1882-83, 1884-1885, 1887-1888, 1889, 1892. 
Geslachtsregister van het melkvee, 1853 en 1875 
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Vruchtbomenlijsten en kaarten van de boomgaarden. 
Aantekenboekje van verkochte kaas, 1873-1874. 
Boterrekening, 1873-1874 
Aantekening over gedane voorschotten, 1882-1885, 1887-1889, 1892. 
Administratie en weekbriefjes over de jaren: 1879-1883, 1884-1888, 1889-
1899, 1902, 1905-1907, 1908-1912, 1913-1915, 1916-1920, 1921-1923, 
1930-1933, 1934-1936, 1937-1939, 1940-1941, 1942-1946. 
Opbrengsten bessentuin en boomgaarden : 1874-1881, 1882-1888, 1892, 
1893, 1894, 1897, 1899-1904, 1909-1910, 1931. 

BIJLAGE 4 

Archief van de boerderij Nieuw Maurick, in de Houtrakpolder (een van 
de IJpolders), gem. Houtrijk en Polanen. 

Grootboeken over de jaren 1897-1919 
Kasboeken over dejaren 1897-1917 
Hierbij behoort: 
Gemengd bedrijf (Fruitteelt en veehouderij) in de gemeente Schoten 
Oogstboeken over de jaren 1897-1916 
Grootboeken over de jaren 1902-1914 
Werklijsten en rekeningen over de jaren : 1897-1903, 1904-1909, 1910-1913 
en 1914-1920. 



Buitengewone vergadering te Hoorn, 30 mei 1964. 
Aan de bestuurstafel v.l.n.r.: Prof. Dr. J. G. van Dillen, Mr. Chr. P. van Eeghen, 
Mr. H. van Riel, Mr. B. R. Canneman, Prof. Dr. I. J. Brugmans, Prof. Dr. D. C. 
Renooij, Ir. A. M. Averes. 
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De belangrijkste gebeurtenis, die in het verenigingsjaar 1964 is voor
gevallen, is zonder twijfel de viering van het vijftigjarig bestaan geweest: 
de herdenking van het feit, dat de vereniging "Het Nederlandsch Econo
misch-Historisch Archief" op 2 april 1914 werd opgericht en de koninklijke 
goedkeuring van haar statuten op 8 juni van dat jaar verwierf. 

Zoals in het verslag over 1963 reeds in uitzicht werd gesteld, had op 30 mei 
een buitengewone ledenvergadering plaats te Hoom, tot welker bijwoning 
verschillende autoriteiten waren uitgenodigd. Op die dag kwamen de leden 
en donateurs met hun dames in de stemmige raadszaal van het Hoomse 
stadhuis bijeen, alwaar zij door de burgemeester werden welkom geheten. 
De staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, Drs. 
L. J. M. van de Laar, vertolkte de gevoelens van de regering in een rede, 
waarin hij onder meer de verhouding van het Economisch-Historisch 
Archief tot de openbare archieven belichtte en de jubilerende vereniging 
de beste wensen voor haar toekomstige arbeidsperiode aanbood. Hij deed 
daarbij de mededeling dat Hare Majesteit de Koningin aan mejuffrouw 
W. van der Burg, de conservator van het archief, de eremedaille in goud, 
verbonden aan de orde van Oranje Nassau, had toegekend. Achtereen
volgens werd daarna het woord gevoerd door de voorzitter van de vereniging, 
Mr. H. van Riel, die enige diepgaande beschouwingen gaf over het econo
misch-historisch onderzoek in het algemeen, en door de ondervoorzitter 
Mr. Chr. P. v. Eeghen, die zijn herinneringen vertolkte uit het jaar 1914, 
toen hij tot de oprichters van de vereniging behoorde. De directeur-secretaris 
Prof. Dr. I. J. Brugmans sloot de rij der sprekers met een kort overzicht 
van de geschiedenis der vijftigjarige vereniging en van haar perspectieven 
voor de toekomst. Hij verwelkomde tevens de heer Mr. J. H. Posthumus, 
de zoon van wijien Prof. Mr. N. W. Posthumus, welke laatste ais initiatief
nemer en directeur, ten laatste ook als voorzitter, van de oprichting der 
vereniging af tot aan zijn overlijden in 1960 de drijvende kracht in de 
organisatie is geweest. 

De tekst van de redevoering van de staatssecretaris is als bijlage bij dit 
verslag afgedrukt. 

Na afloop van de buitengewone ledenvergadering begaf het gezeischap, 
in totaal een negentigtai personen omvattende, zich naar het oude waag
gebouw aan de Kaasmarkt om aldaar het noenmaal te gebruiken. Het 
bestuur heeft het zeer gewaardeerd dat de Commissaris der Koningin in 
de provincie Noord-Holland, Mr. F. J. Kranenburg, die de ochtend
vergadering niet had kunnen bijwonen, aan deze maaltijd heeft willen deel
nemen. 

De middaguren werden besteed aan een excursie door het oude Hoom, 
die door goed weder werd begunstigd. Daaraan werd verbonden een bezoek 
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aan het gebouw aan de Binnenluiendijk, waar voorheen de kamer Room 
van de West-Indische Compagnie haar zetel had ; de gemeente-archivaris 
van Room, Drs. T. R. Mulder, gaf hier een korte uiteenzetting van de 
geschiedenis van het gebouw. Aan het eind van de middag had een ontvangst 
plaats in het Westfriesch Museum, alwaar verschillende belangrijke docu
menten uit het Roomse gemeentearchief waren tentoongesteld ; ook enkele 
curiosa en rariora uit het Economisch-Historisch Archief en de Economisch
Historische Bibliotheek waren daar geexposeerd. 

Ret bestuur kan met grote voldoening op de jubileumdag te Room 
terugzien ; ook van de zijde. der leden is menig blijk van waardering binnen
gekomen. Met erkentelijkheid kan worden vermeld dat vele autoriteiten 
van hun belangstelling blijk hebben gegeven. De Koninklijke Nederlandsche 
Academie van Wetenschappen was vertegenwoordigd door de voorzitter 
van de afdeling geschied- en letterkundige wetenschappen, Prof. Mr. G. E. 
Langemeyer; van Gedeputeerde Staten van Noord-Rolland walen de heren 
J. de Jong Czn. en Mr. R . Westermann aanwezig; het gemeentebestuur van 
Amsterdam had de wethouder van onderwijs Dr. P. J. Koets afgevaardigd, 
terwijl de burgemeester van Amsterdam, die door ziekte verhinderd was, 
zich had laten vertegenwoordigen door zijn echtgenote, Mevrouw E. van 
Rall-Nijhoff; het gemeentebestuur van Room deed van zijn belangstelling 
blijken door de aanwezigheid van de burgemeester Mr. B. R. Canneman 
en de wethouders R. N. Kaldenbach en Mr. P. S. Winkel. 

Voor de medewerking, die het gemeentebestuur van Room heeft verleend 
om de jubileumviering te doen slagen, is het bestuur ten zeerste erkentelijk. 
Ben bijzonder woord van dank dient te worden gericht tot de burgemeester 
en de gemeentearchivaris, tevens directeur van het Westfriesch Museum. 
Vermelding verdient ook dat een tweetal gemeente-ambtenaren hun ge
waardeerde assistentie verleenden bij de rondleiding door de stad en dat 
het de vrijmetselaarsloge ter plaatse is geweest, die het gebouw van de 
West-Indische Compagnie heeft opengesteld. 

De herdenking van het vijftigjarig bestaan is door het bestuur tevens 
aangegrepen - het werd in het vorige verslag reeds aangekondigd - om 
een wetenschappelijke publicatie op economisch-historisch gebied het 
licht te doen zien. De bundel "Economisch-Ristorische Rerdrukken" 
verscheen eind mei; de eerste exemplaren konden tijdens de vergadering 
te Room aan de staatssecretaris en enkele andere autoriteiten worden 
aangeboden. Ben zeventiental artikelen, vroeger als tijdschriftartikel of als 
academische oratie gepubliceerd, vonden in de bundel een plaats; een 
overzicht van de werkzaamheden der vereniging gedurende de halve eeuw 
van haar bestaan, samengesteld door de directeur van het archief, ging 
aan de wetenschappelijke opstellen vooraf. Ret bestuur hoopt op deze 
wijze een bijdrage tot de beoefening van de economische geschiedenis te 
hebben geleverd die van blijvende waarde zal blijken. Ret boek werd zoals 
gebruikelijk aan de leden en donateurs der vereniging toegezonden en 
bovendien aan aIle instanties, wier geldelijke steun de uitgave mogelijk 
had gemaakt; de namen van deze laatsten zijn in het boek vermeld. Ben 



VERSLAO VAN HET BESTUUR OVER HET JAAR 1964 XXV 

herhaling van het woord van dank, dat in het vorige verslag aan het adres 
van de geldgevers werd uitgesproken, is hier zeker niet misplaatst. 

Behalve door de vermelde buitengewone ledenvergadering en de publi
katie van de bundel Economisch-Historische Herdrukken, is nog op andere 
wijze relief gegeven aan het vijftigjarig bestaan van de vereniging, en weI 
door het organiseren van een tentoonstelling op economisch-historisch ge
bied in het archiefgebouw te 's-Gravenhage. In tegenwoordigheid van 
verschillende autoriteiten werd de expositie, die een beeid poogde te geven 
van hetgeen op archivalisch gebied tot dusver was bijeengebracht, op 6 juli 
geopend door de heer Mr. M. Vrolijk, wethouder van onderwijs der ge
meente 's-Gravenhage. Wij hebben ten zeerste op prijs gesteld dat het 
Haagse gemeentebestuur op deze wijze andermaal uiting heeft gegeven aan 
zijn waardering voor de arbeid der vereniging, een waardering, die in de 
bewoordingen van de wethouder duidelijk naar voren kwam. De tentoon
stelling, aan welker inrichting de conservator, mejuffrouw W. v. d. Burg, 
veel zorg heeft besteed, bleef tot 21 juli voor het publiek geopend. De 
belangstelling van het publiek was minder groot dan wij hadden gehoopt. 

Omtrent de wetenschappelijke publica ties van de vereniging die in voor
bereiding zijn, kan allereerst worden medegedeeld dat mejuffrouw P. 
Beydals aan het bronnenonderzoek betreffende de Delftse plateelbakkerij 
in het verslagjaar slechts weinig aandacht kon schenken wegens werkzaam
heden op ander gebied. Aangezien deze werkzaamheden een tijdelijk 
karakter dragen hoopt de bewerkster in 1965 haar onderzookingen in 
sneller tempo te kunnen voortzetten. 

Aan het manuscript van wijlen professor Posthumus over de uitvoor van 
Amsterdam in de jaren 1543-1545 werd geregeld voortgewerkt. De door de 
bewerker opgestelde inleiding, die verschillende hiaten vertoonde en ook 
overigens herziening bleek te behooven, was bij het einde van het verslag
jaar gedeeltelijk persklaar gemaakt. Verwacht mag worden dat deze arbeid 
v66r het eind van 1965 zal zijn voltooid. Daarna zuIlen de tabeIlen, die het 
statistisch materiaal bevatten, aan een onderzoek mooten worden onder
worpen. 

Voor het 30e Economisch-Historisch Jaarboek, dat in 1965 zal moeten 
verschijnen, werden de nodige voorbereidingen getroffen. Enkele bijdragen 
zijn reeds binnengekomen dan weI toogezegd. 

De werkzaamheden in het Economisch-Historisch Archief en in de 
Economisch-Historische Bibliotheek hadden geregeld voortgang; de alge
mene indruk bestaat dat de belangstelling toenemende is. Ten aanzien 
van de Economisch-Historische Bibliotheek uitte de stijgende belangstelling 
zich in het aantal bezookers, dat belangrijk hoger was dan vorige jaren. 
In verband daarmede, alsook met het oog op de gewenste bespoodiging 
van de reorganisatie der bibliotheek, diende het personeel een uitbreiding 
te ondergaan. Met ingang van 1 juni werd daarom mevrouw A. P. E. 
Schouw-van Bodegraven als assistente voor de ochtenduren aangesteld. 
De assistente voor volle werktijd mejuffrouw H. J. Veling verkreeg op haar 
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verzoek ontslag met ingang van 1 juni; haar vervangster, mejuffrouw 
M. L. Vermaseren, ving haar werkzaamheden op 1 oktober aan. 

De belangrijkste verandering, die het Economisch-Historisch Archief 
in het verslagjaar onderging, bestond in de overbrenging van de archieven, 
die zich te voren in de depots Slachthuiskade en Nobelstraat (gebouw 
Eigen Hulp) bevonden, naar een leegstaand schoolgebouw in de Schelde
straat, dat door het gemeentebestuur van's Gravenhage ter beschikking 
was gesteld. Deze verandering kan in ieder opzicht als een verbetering 
worden aangemerkt, in de eerste plaats omdat de vroegere bewaarplaatsen, 
vooral die aan de Nobelstraat, minder geschikt als archiefruimte waren, 
en bovendien omdat hierdoor reserveruimte beschikbaar is gekomen die 
voor opneming van nieuw verworven archieven kan worden benu t. Het depot 
aan de Slachthuiskade toch was nagenoeg geheel gevuld, terwijl dat aan 
de NObelstraat reeds geruime tijd geen enkele aanvulling meer toeliet. Het 
bestuur is dan ook het gemeentebestuur van's Gravenhage en in het bijzon
der de wethouder van openbare werken Mr. A. J. Dankelman ten zeerste 
dankbaar, dat op deze wijze een eind is gekomen aan een toestand die 
reeds lang zorg baarde. 

Ook in ander opzicht gaat de dankbaarheid van het bestuur naar het 
Haagse gemeentebestuur uit. Op voorstel van burgemeester en wethouders 
besloot de gemeenteraad namelijk, de voor het gebouw Scheldestraat 
verschuldigde huursom, die het huurbedrag van de vorige filiaaldepots 
belangrijk overtrof, aan de vereniging te vergoeden in de vorm van een 
subsidie, gelijk staande met de huursom van het nieuwe gebouw ten bedrage 
van f 1.506 's maands. Zonder deze tegemoetkoming zou het de vereniging niet 
mogelijk zijn geweest het nieuwe archiefgebouw als huurster te aanvaarden. 

In een opzicht heeft de verbetering van de archiefaccomodatie het bestuur 
echter voor een moeilijkheid geplaatst: de vereniging was niet in staat de 
kosten van de verhuizing en de daarmee gepaard gaande uitgaven voor 
timmerwerk en aanschaffing van houten rakken te dragen. Aangezien het 
gemeentebestuur van's Gravenhage van de aanvang af had verklaard, deze 
onkosten niet te zijnen laste te kunnen nemen, wendde het bestuur zich 
tot het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen met een 
verzoek om een extra subsidie ten bedrage van f 20.000. Tot onze grote 
voldoening bleek het ministerie genegen aan dit verzoek te voldoen, zij het 
dat de gevraagde bijdrage om begrotingstechnische redenen eerst in 1965 
zou kunnen worden uitgekeerd. Dat de staatssecretaris en de betrokken 
departementsafdeling op deze wijze een blijk van waardering voor de 
arbeid der vereniging hebben gegeven heeft het bestuur op hoge prijs gesteld. 

Ook in het verslagjaar verwierf het Economisch-Historisch Archief te 
's Gravenhage enkele belangrijke archiefcollecties. Vermelding verdienen 
o.a. het archief van de Surinaarnsche Bank te Paramaribo, van de Nieuwe 
Nederlandsch-Amerikaansche Hypotheek Bank te Amsterdam en van de 
Nieuwe Internationale Hypotheek Bank te Amsterdam. Een volledige 
opgave van de verworven archiefcollecties en kleinere aanwinsten is te 
vinden in het verslag van de directeur. 
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Tegenover deze aanwinsten stonden ditmaal ook enkele verliezen. De 
Hollandsche Societeit van Levensverzekeringen te Amsterdam, die in 1942 
een deel van haar archiefbezit aan het Economisch-Historisch Archief had 
gegeven, verzocht ons dit materiaal terug te mogen ontvangen, aangezien 
door de inrichting van een nieuw kantoorgebouw een alleszins geschikte 
bewaarruimte beschikbaar was gekomen, waar ook gelegenheid bestond 
enkele belangrijke archivalia ten toon te stellen. Viteraard werd aan dit 
verzoek voldaan. 

Een ander verlies betrof de beide archiefcollecties, die destijds op verzoek 
van de eigenaren niet in het depot te 's Gravenhage waren ondergebracht, 
doch in de Economisch-Historische Bibliotheek te Amsterdam. Het betrof 
hier het archief van de Holland Land Company, dat destijds was afgestaan 
door de firma Van Eeghen & Co, en het archief van de firma De Vogel, 
dat beschikbaar was gesteld door de Algemene Doopsgezinde Societeit. De 
omstandigheid dat de bergplaats van deze archivalia te wensen overliet, 
bepaaldelijk wegens de vochtige toestand waarin de benedenverdieping van 
het perceel 218 verkeerde, werd aanleiding tot overleg. Het resultaat is 
geweest dat de beide archiefcollecties in kwestie werden overgebracht naar 
het Amsterdamse gemeentearchief, dat kort te voren de beschikking had 
gekregen over een nieuw depot, hetwelk geheel naar de moderne beginselen 
van archiefbeheer is ingericht. Deze oplossing was te meer aantrekkelijk, 
omdat de gemeentearchivaris bereid bleek het archiefmateriaal voor zover 
nodig te doen restaureren en vervolgens een inventaris van aIle boeken en 
documenten te doen vervaardigen. Dit laatste was vooral van belang met 
het oog op het feit, dat van Amerikaanse zijde in de laatste jaren grote 
belangstelling voor het archief van de Holland Land Company aan den dag 
is gelegd, zodat in beginsel reeds een afspraak was gemaakt met de Library 
of Congress tot het doen fotocopieren van de belangrijkste bestanddelen 
dezer collectie. Viteraard kon aan dit plan eerst uitvoering worden gegeven 
nadat personeel beschikbaar was gekomen en een inventaris was vervaar
digd; geen van beide voorwaarden was tot dusver vervuld. Vit algemeen 
wetenschappelijk oogpunt moet dan ook de overbrenging van de beide 
archieven als een verbetering worden beschouwd. 

Evenals in de voorafgaande jaren heeft de financieIe toestand van de 
vereniging de voortdurende aandacht van het bestuUf gehad. Na lang 
beraad werd besloten en door de op 22 juni gehouden ledenvergadering 
goedgekeurd, de jaarlijkse contributie der leden, die sedert 1950 f 16,
's jaars bedroeg, op f 24,- te brengen. Deze verhoging was onvermijdelijk 
geworden wegens de sterke stijging van de drukkosten der publicaties, die 
de leden der vereniging kosteloos plegen te ontvangen. De leden hebben 
dit ook begrepen. Het aantal opzeggingen van het lidmaatschap was geens
zins groter dan gebruikelijk, zodat het aantalleden ten gevolge van een aantal 
nieuwe aanmeldingen is gestegen van 268 in 1963 tot 271 in 1964. 

Ten aanzien van de donateurs kon van een verplichte contributieverho
ging geen sprake zijn, aangezien deze de omvang van hun bijdrage zelf 
vaststellen, met inachtneming van het statutaire minimum van f 25.-
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's jaars. WeI besloten wij ons tot de donateurs te wenden met het verzoek, 
hun jaarlijkse bijdrage in verband met de stijging van het prijsniveau 
vrijwillig te verhogen. Verschillende donateurs hebben aan dit verzoek 
voIdaan, zodat uit dien hoofde een meerbedrag van in totaal f 260 's jaars 
kan worden tegemoetgezien. Wij zijn daarvoor erkentelijk, doch mogen 
niet verhelen dat wij meer hadden verwacht, vooral van de zijde der grote 
ondememingen. Het totale aantal donateurs daalde van 97 tot 95. 

Omtrent de financiele toestand van de vereniging kan nog worden mee
gedeeld, dat de overheidsinstanties, die subsidies plegen toe te kennen, ook 
in het verslagjaar geidelijke steun hebben verleend. Van het Ministerie van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen werd in 1964 f 17.500 ontvangen; 
voor 1965 is f37.900 op de begroting uitgetrokken, waaronder de reeds 
vermelde f 20.000 voor verhuiskosten. De Universiteit van Amsterdam 
keerde in 1964 een bedrag van f 45.000 nit; voor 1965 heeft het bestuur 
f 60.000 aangevraagd, doch bij het schrijven van dit verslag was omtrent 
de toekenning van dit bedrag nog geen beslissing genomen. Wat het subsidie 
van de gemeente 's Gravenhage betreft, deze werd hierboven reeds toege
licht. Het subsidie van de provincie Zuid-Holland bleef op f 2.000 vast
gesteld. 

Bij aile erkentelijkheid voor de steun, die aldus van de zijde der overheid 
werd verleend, heeft het bestuur onderkend dat de financiele toestand der 
vereniging reden geeft tot bezorgdheid. Het nadelig saldo over 1964 bedroeg 
f 10.794,14; dat over 1965, hetwelk verledenjaar op f 410,- werd geraamd, 
zal belangrijk hoger blijken, vooral wegens de kosten van de overbrenging 
der archieven naar het gebouw Scheldestraat, die ruim f27.000 hebben 
bedragen en dus het aanvankelijk geraamde bedrag van f 20.000 belangrijk 
hebben overschreden. Het bestuur heeft daarom moeten besluiten zowel 
bij het Rijk als bij de Universiteit van Amsterdam op een belangrijke subsi
dieverhoging aan te dringen, in dier voege, dat voor 1966 aan het Rijk 
f 30.000 is gevraagd, aan de Universiteit van Amsterdam f 70.000. Een 
beslissing daaromtrent is door de betrokken instanties uiteraard nog niet 
genomen. 

Het bestuur heeft in het verslagjaar aandacht gewijd aan de vraag of 
het in het belang van de vereniging kon zijn, de bibliotheek en het archief 
om te vormen tot een interuniversitair instituut als bedoeld in artikel 36 
van de nieuwe wet op het wetenschappelijk onderwijs. Voorzitter en secre
taris hadden in verband hiermede een bespreking met de directeur-generaal 
der wetenschappen bij het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen, Dr. A. J. Piekaar. Besloten is, in afwachting van de totstand
koming van de algemene maatregel van bestuur, die een nadere regeling 
omtrent deze materie zal brengen, nog geen verdere stappen te zetten. De 
aandacht blijft op deze aangelegenheid gericht. 

In de samenstelling van het dagelijks bestuur trad in het versIagjaar in 
zoverre een wijziging in, dat de heer Ir. W. H. Kruyif in verband met zijn 
aftreden als directeur van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot 
Maatschappij gemeend heeft, het lidmaatschap van dit bestuur per 1 januari 
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1965 te moeten neerleggen. Gaarne zeggen wij te dezer plaats de heer 
Kruyff dank voor de belangstelling die hij steeds voor de arbeid der vereni
ging heeft getoond en voor de waardevolle adviezen, die hij heeft uitge
bracht. Tot onze voldoening verklaarde de heer Kruyff zich bereid, deel te 
blijven uitmaken van het algemeen bestuur. De medio 1965 te houden 
vergadering van het algemeen bestuur zal in de vacature in het dagelijks 
bestuur moeten voorzien. 

De vereniging had het verlies te betreuren van haar bestuurslid Dr. W. A. 
Engelbrecht. In 1918 toegetreden tot het algemeen bestuur en gedurende 
de jaren 1932-1954 lid van het dagelijks bestuur, heeft de heer Engelbrecht 
de vereniging met zijn rijke ervaring, zijn vele relaties en zijn omvangrijke 
kennis van de economische verhoudingen in Rotterdam en elders, grote 
steun gegeven; aan zijn beminnelijke persoonlijkheid bewaren wij de 
aangenaamste herinneringen. 

De Raad van Advies leed een gevoelig verlies door het overlijden van de 
heer Mr. A. J. Guepin, sedert 1950 lid van dit college. Als lid van het 
Presidium van de N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken heeft de heer Guepin 
steeds een open oog voor de belangen van de vereniging gehad. 

De heren Dr. S. Hart te Amsterdam en Drs. H. J. Wilzen te's Gravenhage 
traden toe tot de Raad van Advies; zij werden als zodanig benoemd in de 
ledenvergadering die op 22 juni werd gehouden. De heer Ir. O. Meyer te 
Veendam zag zich wegens drukke werkzaamheden genoodzaakt voor het 
lidmaatschap van de Raad van Advies te bedanken. 

De ledenvergadering heeft de bestuursleden, die volgens rooster aan de 
beurt van aftreden waren, herbenoemd; dit betrof de heren Mr. ehr. P. 
van Eegben, Prof. Dr. D. C. Renooij, Mr. H. ter Meulen, Dr. R. Reinsma 
en Dr. G. van der Wal. 

De kascommissie - 1963, bestaande uit de heren Dr. W. J. van Hoboken 
en Prof. dr. T. S. Jansma, was door ziekte van laatstgenoemde en van de 
boekhouder der vereniging niet in staat een rapport uit te brengen. De 
ledenvergadering besloot, dat de heer Van Hoboken alsnog zou rapporteren 
na gepleegd overleg met de penningmeester. Tot leden van de kascommissie 
1964 werden benoemd de heren Dr. W. J. van Hoboken en Prof. dr. J. H. 
van Stuyvenberg. 
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J. Economisch-Historische Bibliotheek. 

Het aantal bezoekers van de Economisch-Historische Bibliotheek te 
Amsterdam bedroeg in het verslagjaar 1517. Hoewel het bezoekersaantal 
dat van 1963 slechts met een kleine honderd overschreed kan toch gecon
stateerd worden, dat de belangstelling voor de bibliotheek nog steeds 
toeneemt en dat de kring van vaste lezers zich uitbreidt. In de zomermaan
den en vooral in het najaar, toen de omstandigheden de bibliotheek dwongen 
de bezoekers een onverwarmde lokaliteit aan te bieden, liep de frequentie 
van het bezoek sterk terug. De laatste maanden van het jaar toonden echter 
overtuigend aan, dat dit gebrek aan belangstelling inderdaad slechts van 
tijdelijke duur was. Voor gebruik thuis werden in 1964 een tweeduizend 
boeken beschikbaar gesteld, terwijl op de bibliotheek meer dan het dubbele 
aantal geraadpleegd werd. 

De belangstelling van buitenlandse zijde was iets groter dan het jaar 
tevoren. Drie buitenlanders van nederlandse afkomst verzamelden gegevens 
voor hun speciale op Nederlands economische geschiedenis betrekking 
hebbende studies, te weten Professor Max Gideonse van de Rutger Uni
versity, New Brunswick (New Yersey), die zich wenste te orienteren omtrent 
de invloed van het Mercantilisme in Nederland; George Masselman uit 
Connecticut, die de litteratuur betreffende de geschiedenis van de Oost
Indische Compagnie naging en Mevrouw Marianne Schrander-Povel uit 
Miinster, die zich verdiepte in het beschikbare materiaal betreffende de 
handel van Westfalen met Amsterdam. Belangstelling voor de bibliotheek 
in algemene zin toonde Dr . .Torma Ahvenainen uit Rovanierni (Finland). 

Bijzonder veelvuldig gebruik werd gernaakt van de Van Deventer Biblio
theek, waar toneelgezelschappen, televisie-artisten en studenten van het 
Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs trachtten zich een inzicht te 
verwerven in de kleding in het verleden en ook in de eigen eeuw. Mevrouw 
Blote-Obbes slaagde er in, zich voor een handwerkpublicatie te voorzien 
van de benodigde gegevens over haarwerkjes. 

Ook dit jaar was de bibliotheek op zaterdagochtend geopend. Verschei
dene malen werd de bibliothecaresse gevraagd of het ook mogelijk was de 
bibliotheek des avonds te bezoeken. Verdere uitbreiding van de dienst
verlening in de vorm van openstelling tijdens de avonduren behoorde 
echter in 1964 niet tot de bestaande mogelijkheden, daar de personeels
bezetting hiervoor te krap was. 

Mejuffrouw H. J. Veling, sinds april van het vorig jaar als assistente 
verbonden aan de bibliotheek, diende met ingang van 1 juni haar ontslag 
in. Haar plaats kon eerst op 1 oktober worden ingenomen door mejuffrouw 
M. L. Vermaseren. Gedurende de tussenperiode werd gebruik gemaakt 
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van de diensten van mevrouw A. P. E. Schouw-Van Bodegraven, die 
daama een ochtend per week werkzaam bleef. Mevrouw Schouw, die 
geen bibliotheekopleiding genoten heeft, slaagde er spoodig in zich 
de voor het catalogiseren nodige kennis eigen te maken, maar kon 
aanvankelijk aIleen voor de strikt administratieve werkzaamheden van de 
reorganisatie worden ingeschakeld. Mejuffrouw Hoogenboom, die evenals 
in 1963 aan de hemummering van booken en brochures werkte, bleef zich 
tevens belasten met het stenografisch opnemen en uitwerken van de corres
pondentie voor de directeur. Beide krachten werkten halve dagen. In de 
zomermaanden maakte de heer D. Warmerdam, die als tijdelijke hulp
kracht fungeerde, goode vorderingen met het ordenen der tijdschriften en 
seriewerken in de kelder; dit werk kwam niet geheel gereed. Er werden in 
1964 1451 nieuwe tite1s in de catalogus verwerkt. Bovendien werden 80 
boeken uit de collectie-Schuddebeurs gecataIogiseerd. In chronologische 
volgorde werden gerangschikt de brochures en pamfletten van de afdeling 
Techniek, de afdeling Economische geschiedenis en het grootste gedeelte 
van de afdeling Nederland. Deze laatste afdeling kwam dit jaar gereed, 
zowel wat betreft het hemummeren van brochures als van boeken. V oor 
aIle afdelingen geldt, dat nieuw gecatalogiseerde brochures volgens het 
nieuwe systeem behandeld worden. 

Begin februari eindigde de tewerkstelling van de heer W. B. van Mourik. 
Met ingang van juni stelde de gemeentelijke Dienst van Sociale Zaken de 
heer J. Bossema ter beschikking van de bibliotheek. 

Geschenken werden ontvangen van de Koninklijke Textielfabrieken 
Nijverdal-ten Cate N. V., van de heer Bax, ambtenaar van een ons onbekend 
gebleven ambassade via de universiteitsbibliotheek, van het Internationaal 
Instituut voor Sociale Geschiedenis, van de heren Prof. G. A. Ph. Weyer, 
Dr. Jorma Ahvenainen en Ir. P. M. Duyvis. 

Tengevolge van de nieuwbouw van het belendende bankgebouw begon 
de uitbouw van het perceel 218, die slechts van gebrekkige funderingen 
voorzien is, tekenen van verval te vertonen. De verzakking van de vloor, 
waardoor het grondwater in de kelder begon te lopen, werd door het aan
brengen van een vloer van gewapend beton opgeheven. Het gedeelte van 
de aan het nieuwe gebouw grenzende muren, dat ingestort was, werd door 
de aannemer hersteld. Dit is echter slechts een voorlopige reparatie, daar de 
Dienst der Monumentenzorg het no dig oordeelt, dat de beide buitenmuren 
opnieuw worden opgetrokken. Een emstige lekkage, waarvan de oorzaak 
niet kon worden opgespoord, veroorzaakte grote vochtigheid. Gelukkig 
konden de archieven van de Holland Land Company en de firma De Vogel 
tijdig in veiligheid worden gebracht door bespoodiging van het overbrengen 
der archivalia naar het gemeente-archief te Amsterdam. Het besluit hiertoo 
kwam reeds ter sprake in het verslag van het bestuur. 

De schoorsteen in het achterhuis moest hoger worden opgetrokken, toen 
de hoge muren van het nieuwe belendende gebouw de trek in de schoor
steen begon te belemmeren. Ondanks herhaalde verzooken kon met deze 
werkzaamheden eerst in september begonnen worden. Het was daardoor 
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niet mogelijk te stoken v66r 21 oktober. Zoals reeds eerder vermeld werkte 
deze situatie nadelig op het bibliotheekbezook. 

II Economisch-Historisch Archie/. 
Verscheidene personen bezochten het archief voor kortere of langere 

tijd teneinde ter plaatse onderzook te verrichten. De heer Dr. M. Bodan 
te Amsterdam maakte notities uit de inventarissen van de archieven die in 
het Economisch-Historisch Archief berusten. De heer H. A. Verduin te 
's Gravenhage deed een onderzoek naar aanleiding van een koopmansboek 
uit Hoom van ± 1460, dat destijds in het lOe Economisch-Historisch 
Jaarbook werd afgedrukt. De archieven van boorenbedrijven te Cappelle 
aid lissel en in de Houtrakpolder werden onderzocht door de heer Drs. 
J. A. Kuperus te 's Gravenhage, werkzaam aan het Landbouw-Econo
misch Instituut. Het archief van de Maatschappij van Nijverheid en Handel 
werd geraadpleegd door mejuffrouw W. van Iersel te Nijmegen (leder- en 
schoonindustrie), mejufi'rouw N. C. Leeflang te Utrecht (nijverheid in het 
midden der 1ge eeuw) en de heer Ouwens Nagell te 's Gravenhage (knikker
industrie eind 1ge eeuw). Onderzookingen in de verzameling-Hartkamp 
werden gedaan door de heer R. G. Klomp te 's Gravenhage (tramwegen in 
Nederland) en de heer J H. Bolland te Leidschendam (zeesleepvaart); ten 
behoove van laatstgenoomde werden verschillende fotocopieen gemaakt. 
De industrialisatie van Leiden en Utrecht in de tweede helft der 1ge eeuw 
was het object van onderzook van de heer J. W. Karssen te Amsterdam. 
De heer Dr. C. J. Kruisheer te Oegstgeest raadpleegde het archief-Fyenoord 
in verband met de scheepvaart tussen Rotterdam en Nijmegen. Mevrouw 
E. P. Polak-de Booy, chartermeester bij het Rijksarchief te Utrecht, onder
zocht verschillende huishoudbooken. De heer G. W. Th. N. Thomassen te 
Leiden stelde een onderzook in naar gegevens over Mr. S. Ie Poole in het 
archief van de Leidse textielfuma J. en A. Ie Poole. In het archief van de 
katoonfabriek De Heyder & Co. zocht de heer J. C. Visser te Leiden 
gegevens betrefi'ende de werkstaking van de katoondrukkers in 1882; ten 
behoove van dit onderzoek werden verscheidene stukken tijdelijk in het 
gemeente-archief van Leiden gedeponeerd. De heer Dr. C. Lion Cachet 
te Amersfoort deed een onderzook naar de oprichting van de Zuid Mri
kaansche Spoorweg Maatschappij in het archief van deze maatschappij. 
De heer H. C. van Wijngaarden te Rotterdam zette zijn onderzookingen in 
het archief-Fyenoord betrefi'ende technische gegevens over oude schepen 
voort. Ten behoove van mevrouw Dr. M. A. P. Meilink-Roolofsz te 's-Gra
venhage werden op het Rijksarchief te 's Gravenhage diapositieven gemaakt 
van de verzameling Japanse prenten, die in het Economisch-Historisch 
Archief berusten. 

Gedurende het verslagjaar werden de volgende archieven verworven. 

1. Archiefvan de Surinaamsche Bank te Paramaribo, 1881-1944. Geschenk 
van de Raad van Commissarissen door bemiddeling van de Neder
landsche Handel-Maatschappij te Amsterdam. 
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2. Archief van de Nieuwe Nederlandsch-Amerikaansche Hypotheek Bank 
te Amsterdam, 1893-1932. Geschenk van de Northwestern and Pacific 
Hypotheekbank N.V. te Amsterdam. 

3. Archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank N.V. te Amster
dam, 1929-1957. Geschenk van de heer Mr. C. Droogleever Fortuyn, 
liquidateur der N.V. 

4. Archiefvan de Algemene Werkgevers Vereniging te Haarlem. Geschenk 
van het bestuur. 

5. Dictaatcahiers van wijlen Dr. W. S. Unger, 1912-1915. Geschenk van 
mevrouw E. Unger-van Brero te Rijswijk. 

6. Uittreksel uit de brieven van de farnilie Rollin Couquerque, vervaardigd 
en ten geschenke gegeven door mejuffrouw M. F. M. Rollin Couquerque 
te 's Gravenhage. 

7. Grootboek van de firma Gebr. Veth te Amsterdam, 1894-1920 en jour
naal 1894-1920. Aanvuliing van de in 1959 van deze firma ontvangen 
archiefbescheiden. 

8. Aanvuliende gegevens betreffende de rijtuigfabriek Beynes te Beverwijk: 
kassaboek 1838-1850 en boekje met namen van vervaardigde rijtuigen 
1830-1865. Zie jaarverslag 1963, biz. 11. 

De volgende kleine aanwinsten werden verkregen: 

1. Rekening en verantwoording ener negotiatie groot f 388.000 it 4 % op 
belening van 80 lijfrentebrieven it flOOO. (1789-1818) Geschenk van 
notaris T. Zoutman te Utrecht. 

2. Kranteknipsels en andere gegevens betreffende annexa tie van grond
gebied. Geschenk van Prof. G. A. Ph. Weyer te Amsterdam. 

3. Dossier met gegevens betreffende de export van landbouwproducten 
gedurende de eerste wereldoorlog. Geschenk van de heer A. G. Stoon 
te Rotterdam door bemiddeling van de heer Prof. dr. P. Kuin aldaar. 

4. Papieren van de famille De Bosch Kemper (kwitanties, huwelijksaan
kondigingen, begrafenisaankondigingen enz.) over de jaren 1826-1827. 
Overgebracht uit de Economisch-Historische Bibliotheek. 

5. Register van huishoudelijke uitgaven over de jaren 1845-1859 van de 
farnilie Vrijthof te Maastricht. Geschenk van Prof. Dr. K. Ph. Bernet 
Kempers te Amsterdam. 

6. Statuten en tarieven van de Nederlandsche Maatschappij van Brand
verzekering te Tiel, 1833. Geschenk van mevrouw R. G. Brunner te 
ZUrich. 

7. Gedrukte lijsten betreffende koophandel en zeevaarttijdingen uit het 
jaar 1803 (onvolledig). Overgebracht uit de Economisch-Historische 
Bibliotheek. 
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8. Tekst van een lezing over overstromingen in Nederland door Jr. Wouter 
Cool, afgestaan door mevrouw A. Cool-Van Bijsterveld te 's Gravenhage. 

Van 6 tot 21 juli werd in het archiefgebouw aan de Laan Copes van 
Cattenburch een tentoonstelling gehouden van archivalia op economisch
historisch gebied. Deze tentoonstelling hield verband met de viering van 
het vijftigjarig bestaan der vereniging. Voor verdere bijzonderheden kan 
worden verwezen naar het verslag van het bestuur. Ten behoeve van de 
tentoonstelling "Stedenspiegel" in het Gemeentemuseum te 's Gravenhage 
werd een schilderij, voorstellende aIle ambachten, alsmede twee stalen
boeken van de Leidse textielfirma De Heyder uitgeleend. 

De overbrenging van de archieven, die zich in de depots Slachthuiskade 
en Nobelstraat bevonden, naar het door het gemeentebestuur van's Gra
venhage ter beschikking gestelde schoolgebouw Scheldestraat 15, had 
tussen half juni en half september plaats. Onder verwijzing naar hetgeen 
hierover is vermeld in het verslag van het bestuur kan worden opgemerkt, 
dat deze nieuwe bewaarplaats een grote verbetering betekent, mede omdat 
thans voldoende ruimte beschikbaar blijft voor het ontvangen van nieuwe 
archiefcollecties. Een bezwaar is aIleen, dat het gebouw verschillende 
gebreken bleek te vertonen, die verholpen dienen te worden. Lekkages 
komen op verscheidene plaatsen voor; de toestand van de electrische 
leidingen en van de waterleiding laat te wensen over; enkele plafonds 
verkeren in vervallen toestand. Verwacht mag worden dat de gemeente 
's Gravenhage als verhuurster van het gebouw ter zake de nodige voor
zieningen zal treffen. Een ander euvel is, dat van de omwonenden dikwijls 
overlast wordt ondervonden. Inwerpen van ruiten is veelvuldig voorge
komen, en de voortuin van het gebouw, waarin niet bij voortduring perso
neel aanwezig is, wordt geregeld als stortplaats van vuil en depot van 
overtollig meubilair gebruikt. De politie heeft op verzoek dezerzijds meer 
intensieve controle uitgeoefend, doch afdoende blijkt deze vooralsnog niet 
te zijn. 

De verhuizing van bijna 6 km planklengte aan archief heeft hoge eisen 
gesteld aan de werkkracht van de conservator, mejuffrouw Van der Burg. 
Dank zij haar voortdurende goede zorgen zijn de archieven thans ordelijk 
en overzichtelijk opgesteld. Een woord van dank aan het adres van mejuf
frouw Van der Burg voor de grote inspanning die zij zich hierbij heeft 
getroost is zeker op zijn plaats. 

III Algemene opmerkingen. 

Het aantal verzoeken om inlichtingen op economisch-historisch gebied, 
dat in het verslagjaar binnenkwam, was groter dan tevoren; zij kwamen 
ten dele uit het buitenland. De voomaarnste zijn de volgende. De consul
generaal der Nederlanden te Hamburg verzocht inlichtingen betreffende 
de scheepvaart van Ritzebiittel naar Nederlandse havens tussen 1550 en 
1618. De heer Eugene Finch te Londen verzocht gegevens betreffende 
Thomas Attwood Digges (1742-1821) uit Maryland, die ten tijde van de 
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Amerikaanse revolutie contrabandehandel dreef via St. Eustatius en relaties 
met verschillende Hollandse handelshuizen onderhield. De heer Mr. C. B. 
Niemendal te Groningen verkreeg op zijn verzoek inlichtingen over Oost
Indievaarders. De heer Dr. Icko lben te Urbana (Illinois) verkreeg des
gevraagd een overzicht van de werkzaamheden van het Econornisch-Histo
risch Archief. De heer D. Wills te New York werden inlichtingen gegeven 
omtrent het voortbestaan van het International Scientific Committee on 
Price History. De firma J. Vergeer te Zutphen wenste te worden ingelicht 
over het jaar van oprichting van de firma, oorspronkelijk een behangerij, 
thans magazijn voor woninginrichting. De N.V. R. S. Stokvis & Zn. te 
Rotterdam informeerde naar het oprichtingsjaar van het winkelbedrijf van 
R. S. Stokvis, waaruit de huidige N.V. is ontstaan. Ook enkele andere 
verzoeken van soortgelijke aard kwamen binnen. Het Algemeen Rijks 
Archief te 's Gravenhage ontving desgevraagd een overzicht van de in het 
Econornisch-Historisch Archief berustende bronnen betretfende de geschie
denis van Midden- en Zuid Amerika en de Antillen v66r 1914. Dit verzoek 
betrof een intemationaal project, uitgevoerd onder auspicien van de Conseil 
International des Archives. 

De directeur ontving bezoek van de heer Dr. P. H. Mertes, secretaris van 
het Westfalisches Wirtschafts Archiv te Dortmund, waarbij wederzijds 
inlichtingen werden gegeven en tot uitwisseling van publicaties werd beslo
ten. Op de Wirtschafts Archiv Tag, van 24 tot 26 juni te Dortmund gehou
den, hield de directeur een voordracht over de bewaring van ondernemings
archieven in Nederland. 

ECON.-HIST. JAARBOEK xxx 24 
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Tijdens de buitengewone ledenvergadering t.g. v. het 50-jarig bestaan van 
de Vereniging Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief heeft de 
staatssecretaris van onderwijs, kunsten en wetenschappen, drs. L. J. M. van 
de Laar, op 30 mei 1964 in het Stadhuis te Hoorn de volgende toespraak 
gehouden. 

U houdt mij ten goede, mijnheer de voorzitter, dat ik mij even heb 
afgevraagd wat toeh weI de reden kon zijn, dat juist in deze stad, die nog 
op zoveel plaatsen de herinnering aan het 17e eeuwse leven bewaart en in 
dit fraaie renaissanee-stadhuis, de feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid 
van het 50-jarig bestaan van de Vereniging, Het Nederlandseh Eeonomiseh
Historiseh Arehief' wordt gehouden. Is hierin een aanwijzing te vinden, 
dat het accent van de werkzaamheden van Uw Vereniging, dat tot dusver 
zo typiseh op de 1ge en 20e eeuw heeft gelegen, anders zal komen te vaIlen? 
Stellig niet. Ik zou de reden willen toeschrijven aan een embarras du ehoix 
tussen twee steden: 's Gravenhage, de zetel van uw Vereniging, waar de 
indrukwekkende arehief- en andere eollecties zijn gehuisvest, die aIs bronnen 
hebben gediend voor een groot aantal publikaties - waaronder standaard
werken - op het gebied van de economische geschiedenis en Amsterdam, 
waar de boekerij - aanvankelijk als handbibliotheek bij het arehief opgezet 
- is ondergebraeht, welke de lof de rijkst voorziene bibliotheek op het 
terrein van de economisehe gesehiedenis in ons land te zijn, kan worden 
toegezwaaid. Hoe het ook zij, het verheugt mij bijzonder hier in uw midden 
te zijn om uw Vereniging van de zijde der Regering hartelijk te kunnen 
gelukwensen met de zo eervolle plaats, die zij zieh op het gebied van de 
economische geschiedenis zowel in Nederland als in het buitenland heeft 
weten te veroveren. Uw Vereniging heeft hierbij de wind in de zeilen gehad 
dankzij de initiatiefnemer tot haar opriehting, prof. mr. N. W. Posthumus 
die haar sindsdien gedurende een lange reeks van jaren met zijn enorme 
werkkraeht stuwde, eerst tot 1949 als directeur-secretaris - behoudens een 
periode van gedwongen ontslag in de bezettingstijd - en vervolgens als 
voorzitter van uw bestuur tot aan zijn dood op 18 april 1960, nadat hij kort 
tevoren zijn 80e verjaardag had gevierd. 

Gaarne wil ik in het bijzonder aandaeht besteden aan de jaren rond de 
opriehting van de Vereniging, omdat deze jaren niet aIleen de moeilijkste, 
doeh ook uit een oogpunt van afbakening van belangen m.i. de meest 
interessante zijn geweest. Ik neem aan, dat mr. Chr. P. van Eeghen dit uit 
eigen ervaring kan ondersehrijven. Hij kan er op bogen de enige mede
opriehter te zijn, die als lid en - sinds de dood van mr. S. Muller Fzn. in 
1923 - tevens als ondervoorzitter de eontinuiteit vertegenwoordigt in uw 
dagelijks bestuur. Het uitbreken van de eerste wereldoorlog, kort nadat de 
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Vereniging in het leven was geroepen, had tot gevolg, dat de op de rijks
begroting voor 1915 voorgestelde subsidiepost moest worden teruggenomen. 
Dit betekende dat, zowel het op de begroting voor het ministerie van Land
bouw, Nijverheid en Handel als op die voor Buitenlandse Zaken uitge
trokken bedrag van f 1750 kwam te vervallen. In de verwachting, dat, 
zodra de toestand van het land wat minder onzeker zou zijn, de Regering 
geen bezwaar zou hebben het vroeger in uitzicht gestelde subsidie opnieuw 
op de begroting te brengen, besloot het bestuur van de Vereniging ondanks 
deze tegenslag zijn taak niet te laten rusten. Er was immers periculum in 
mora. Juist in oorlogsjaren, in tijden van ,confusion', een woord, dat in 
uw Vereniging geen ,verwarring' teweeg kan brengen, pleegt in versterkte 
mate vernietiging van archieven plaats te vinden en de Vereniging moest 
daarom diligent zijn en met actie handelen ten aanzien van haar eerste 
taak, te weten het redden en systematisch verzamelen van de bedrijfsarchie
yen (voomamelijk uit de 1ge eeuw), die voor de econornische geschiedenis 
van ons land van betekenis worden geacht. Het verwachte subsidie van de 
Regering bleef niet uit. Op de rijksbegroting voor 1918 werden voor de 
Vereniging op gelijke wijze als in 1915 gelden uitgetrokken en ook aan haar 
uitgekeerd. 

Sindsdien paraisseerde de Vereniging onafgebroken op de begroting van 
het in 1918 ingestelde ministerie van onderwijs, kunsten en wetenschappen. 
Aan het tevens door het ministerie van landbouw, nijverheid en handel 
verstrekte subsidie kwam in 1924 een einde. De Regering achtte het evenwel 
van de aanvang af nodig aan het verlenen van een eventueel subsidie enkele 
voorwaarden te verbinden. Zij volgde in deze het advies van de toenmalige 
algemene rijksarchivaris, Prof. Mr. R. Fruin Th. Az. Deze vestigde er de 
aandacht op, dat de belangen van de niet aan het Rijk toebehorende ar
chieven tot dusverre alleen behartigd werden door de gelegenheid, welke 
het Rijk bood deze in bewaring te geven in zijn archiefdepots of ze daar door 
een rijksambtenaar te doen inventariseren. Hij juichte evenwel het door 
uw Vereniging gestelde doel toe om de te lang verwaarloosde bronnen van 
onze economische geschiedenis te bewaren en toegankelijk te maken. 
Steun van de rijksoverheid bij de verwezenlijking van dit doel betekende 
derhalve het inslaan van een nieuwe weg, waarbij de belangen van het archief
wezen waren betrokken. De aan het rijkssubsidie verbonden en door uw 
Vereniging aanvaarde voorwaarden hadden betrekking op de regeling van 
de openbaarheid en de toegankelijkheid van haar archiefcollectie op gelijke 
wijze als dit voor de rijksarchieven was geschied. De minister van landbouw, 
nijverheid en handel vroeg het oordeel van het bestuur der Nederlandse 
Handels Hogeschool te Rotterdam over de vraag of de werkzaarnheden 
tussen uw Vereniging en het econornisch archief van de Hogeschool, dat 
voomamelijk eigentijds, didactisch materiaal bevatte, voldoende konden 
worden afgebakend. Deze vraag werd bevestigend beantwoord. 

De kwestie van de subsidiering van uw Vereniging gaf aanleiding tot een 
groot aantal niet van felheid ontblote artikelen in het Nederlands Archieven
blad. De gemeentearchivaris van Rotterdam, dr. E. Wiersum, opende het 
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debat. Hij zou het een ramp voor de lokale geschiedenis achten, wanneer de 
bedrijfsarchieven, die z.i. op hun plaats zijn in de aan het archief verbonden 
bibliotheek, naar de bewaarplaatsen van het N.E.H.A. zouden gaan. Hij 
drong bij het bestuur van de Vereniging van Archivarissen aan hierover 
stappen bij uw Vereniging te ondernemen. Mr. Muller stelde zich op het 
standpunt, dat deze private collecties veelal niet als archieven konden 
worden aangemerkt en dus niet in het stadsdepot thuis behoorden. Zijn 
hoofdbezwaar was dit, dat een archiefdepot allerminst een verzamelplaats 
behoort te zijn voor de bestudering van de stadsgeschiedenis. Zich stellend 
op de beginselen van de ,Handleiding voor het ordenen en beschrijven van 
archieven door Mrs. Muller, Feith en Fruin' zou hij het betreuren als van 
dit fundamenteel beginsel werd afgeweken. Hij yond dan ook het verzet 
tegen de pogingen van uw Vereniging rnisplaatst en achtte het een illusie, 
dat een verzoek als door Dr. Wiersum gedaan door uw Vereniging in em
stige overweging zou worden genomen. De heer R. D. Baart de la Faille 
stelde in de vergadering van de Vereniging van Archivarissen van 8 juli 
1915, dat het hier ging om een kwestie van ruirnere strekking, nl. of men 
private archieven in de open bare depots al dan niet dient op te nemen. 

Het gaat te ver de vele artikelen in het Nederlands Archievenblad, die 
in de eerste jaren van het bestaan van uw Vereniging aan deze kwestie waren 
gewijd, verder op de voet te volgen. Vooral Mr. Muller en Mr. Fruin bestre
den elkaar heftig over de betekenis, welke in de ,Handleiding' aan het begrip 
private archieven is te hechten. Tenslotte werd op de jaarvergadering van 
de Vereniging van Archivarissen met op twee na aIle stemmen besloten 
akkoord te gaan met de geamendeerde stelling van Fruin, welke het tot de 
plichten van de archivaris rekende te trachten voor zijn depot de op zijn 
ambtskring betrekking hebben historisch belangrijke private archieven 
(in de zin van de §§ 1 en 3 van de Handleiding) te verwerven, die door de 
eigenaars dier archieven onvoldoende worden verzorgd of onvoldoende 
voor wetenschappelijk onderzoek toegankelijk worden gesteld. 

Ten aanzien van het verzoek van Dr. Wiersum besliste de vergadering 
Uw Vereniging uit te nodigen alvorens tot opnerning van de handels- en 
bedrijfsarchieven over te gaan hieromtrent zich met de bestuurder van het 
betrokken archiefdepot te verstaan. Hiermede achtte Dr. Wier sum zijn doel 
bereikt. Het antwoord van uw Vereniging bracht rnr. Muller in zijn jaarrede 
van 1918 als voorzitter van de Vereniging van Archivarissen ter sprake. 
Naar hij mededeelde, achtte uw bestuur in het algemeen plaatsing der be
drijfsarchieven in een afzonderlijk depot gewenst. Het verklaarde zich 
evenwel bereid van de verwerving van bedrijfsarchieven kennis te geven 
aan de archivaris van de betrokken gemeente en zelfs om archieven, waarvan 
het plaatselijk en algemeen belang groter is dan het econornisch-historische, 
aan het betrokken depot af te staan. U zult zich langzamerhand weI gaan 
afvragen, waartoe deze uitweiding. De reden hiervan is, dat het vraagstuk 
van de houding van de overheid ten aanzien van de particuliere archieven 
in het algemeen ook in onze tijd nog niets aan actualiteit heeft ingeboet. 
Hoe staat nu de archiefwetgever hier tegenover? Wat de nog steeds van 
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krach t zijnde Archiefwet 1918 betreft, kan gewezen worden op het antwoord 
van de toenrnalige minister van Binnenlandse Zaken, Mr. P.W. A. Cort 
van der Linden, op een desbetreffende vraag in het voorlopig verslag van de 
Tweede Kamer. Gaarne wil ik het antwoord van deze eminente staatsman 
voor u citeren: ,De Staat heeft zich hier te beperken tot het bieden van 
gelegenheid aan de eigenaars dier archieven om die, zo zij het wensen, 
in de Rijksarchiefbewaarplaatsen te deponeren, waar zij dan onder nader 
overeen te komen voorwaarden kunnen worden geraadpleegd en veilig 
worden bewaard. Reeds herhaaldelijk is op die wijze voor de verzorging 
van dergelijke archieven staatshulp verleend, maar aileen als die hulp 
door de eigenaars dier archieven werd ingeroepen. Deze regeling vindt 
haar bevestiging in het ontwerp, dat in hoofdzaak handelt over de archieven 
van het rijk, de provincies, de gemeenten en de watersehappen, maar in 
art. 2 de gelegenheid biedt om andere arehieven kraehtens overeenkom
sten met of ingevolge besehikkingen van instellingen of personen in de 
archiefbewaarplaatsen op te nemen'. 

Ook de Archiefwet 1962 gaat van dezelfde gedachte uit. Dus, behoudens 
in incidentele gevallen, geen bewust gerichte acquisitie van particuliere 
archiefbescheiden. Met het oog op de binnen afzienbare tijd te verwachten 
enorme aanwas van archieven van publiekrechtelijk karakter, zou ik 
hieraan met een variatie op Horatius' woorden ,crescentem sequitur cura 
pecuniam' willen toevoegen : zorg voIgt het aangroeiende archief! Laat ik 
deze kwestie met een positief geluid besluiten in de geest van de conc1usie, 
waartoe Drs. A. van der Poest Clement komt in zijn in 1960 in het Neder
lands Archievenblad opgenomen verhandeling over de taak van de overheid 
voor niet-publiekrechtelijke archieven. De slotsom is dan deze, dat het 
aanbeveling verdient een systematiseh onderzoek in te stellen naar het 
particuliere arehiefbezit in Nederland, dat voor onze geschiedenis van 
betekenis kan worden geacht. 

Ik heb lang bij de archieven stil gestaan, hetgeen - zoals uit het begin 
van rnijn toepraak kan blijken - niet inhoudt, dat ik de beide andere 
kanten van uw werk, nJ. de exploitatie van de bibliotheek en het verzorgen 
van econornisch-historische publikaties lager aansla. Werken van geleerden 
als Prof. Posthumus, Prof. Van Winter - uw vooIzitter mede in de moeilijke 
bezettingsjaren - Prof. Van Dillen, uw ere-lid, Dr. Unger, en uw directeur
secretaris, Prof. Dr. I. J. Brugmans, met wie het ministerie reeds jarenlang 
aangename betrekkingen onderhoudt, kunnen met ere worden genoemd. 

Ook maak ik met erkentelijkheid gewag van de financiele en morele 
steun, die de Vereniging dikwijls in zo grote mate van het bedrijfsleven 
mocht ontvangen. 

Mejuffrouw Van der Burg, u kunt bogen op een meer dan 45-jarige werk
zaamheid in dienst van het ,Arehief'. U heeft in deze lange jaren niet alleen 
naar het oordeel van de huidige directeur, Prof. Brugmans, maar ook, en 
dit ligt nu eenmaal in de jaarverslagen van de Vereniging vast, naar dat 
van zijn voorganger Prof. Posthumus, enorm veel werk verzet. Het is geen 
sinecure orde te scheppen in een verzameling van meer dan 5 km bescheiden, 
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die thans nog over een drietal - en naar ik ook voor u hoop - binnen 
niet te lange tijd over twee depots te Den Haag zijn verdeeld. Over uw hoofd 
zou ik uw bestuur willen wijzen op de zegswijze: ,three removes are as bad 
as afire'. Maar onder uw hoofd zou ik als erkenning van uw verdiensten 
een onderscheiding willen opspelden. Het heeft Hare Majesteit de Koningin 
behaagd u de ere-medaille in goud, verbonden aan de Orde van Oranje
Nassau te verIenen. Met deze onderscheiding wens ik u van harte geluk. 

Mijnheer de voorzitter, ik wi! dan besluiten met het aanbieden van mijn 
beste wensen voor de toekomst van uw Vereniging. 



REDE, GEHOUDEN DOOR DE VOORZITfER VAN DE 
VERENIGING HET NEDERLANDSCH ECONOMISCH

HISTORISCH ARCHIEF, MR. H. VAN RIEL, TlJDENS DE 
BUITENGEWONE LEDENVERGADERING TE HOORN 

OP 30 MEl 1964 

Excellentie, Dames en Heren. 
Zoals ik zoeven in mijn begroetingswoord al tot U heb gezegd: wijlen 

Prof. Posthumus had op dit ogenblik horen te staan op de plaats, die ik nu 
innemen mag. 

Hij immers was in vele opzichten tezamen met ons nog levend mede-be
stuurslid Prof. van Dillen, dien ik van harte geluk wens met de hoge onder
scheiding, die het Hare Majesteit de Koningin behaagd heeft hem te verlenen, 
de eerste Nederlandse geleerde die zijn ganse leven in dienst van de economi
sche geschiedenis gesteld heeft. 

Zelf ben ik slechts een belangstellende leek. Als zodanig mag ik het woord 
tot U richten, en met deze beperking en tegen dien achtergrond zult U ook 
willen beoordelen wat ik tot U zeggen gao 

Tot mijn onderwerp koos ik: De ontwikkeling der economische geschie
denis sinds circa 1860. 

Prof. Brugmans, onze secretaris-directeur, en Prof. van Dillen, gingen mij 
hierin beide voor. Prof. Brugmans in zijn inaugurele oratie van 1947, Prof. 
van Dillen in zijn Openbare Les, gehouden te Utrecht op 26 November 1934, 
die U kunt vinden in "Mensen en Achtergronden" op pagina 32. 

Mij persoonlijk heeft steeds de geschiedschrijving zelve als object van his
torisch onderzoek bijzonder aangetrokken. 

Op weinig plaatsen geloof ik imrners kan men de ontwikkeling van 
het menselijk denken beter volgen. Hier even op ingaande: er is uit den 
aard der zaak geen reden om te veronderstellen dat het denkvermogen van 
de mens als zodanig in een periode van 100 jaar bijvoorbeeld in technisch
biologische zin evolueert, dat wij scherper zien dan onze grootouders of 
overgrootouders voor zover zij een duidelijk theoretisch gerichte belang
stelling hadden. 

Ik ga geen vergelijkingen met de natuurwetenschap maken. Voor vandaag 
zou mij dat te ver voeren, en ik ben dienaangaande te ondeskundig om eniger
mate zinvolle theorieen te kunnen ontwikkelen. 

De ontwikkeling der geschiedenis-wetenschap als zodanig verloopt dunkt 
mij langzaam. Het vijfde deel van Momrnsen's Romische Geschichte, de 
delen van Beloch's Griechische Geschichte, zijn slechts in dien zin verouderd 
te noemen, dat er sinds het schrijven van deze meesterwerken veel nieuw 
epigrafisch, papirologisch en numismatisch materiaal naar voren is gekomen. 
Deze eminente geleerden hebben aan hun materiaal niet zo heel veel andere 



XLII REDE DOOR DE VOORZITfER 

vragen gesteld, behalve, en dan nog ten dele, nu juist op economisch-histo
risch gebied, dan wij vandaag aan de dag zouden doen, en hun prestaties zijn 
ook niet herhaald. 

Als object van vergelijking koos ik speciaal de oude geschiedenis, omdat 
daar de te ontleden en te groeperen massa van gegevens reeds eeuwen in 
technische zin door grote specialisten voorbewerkt was, en uitgegeven. 

Dat langzame verloop is zonder meer verklaarbaar. In laatste instantie nJ. 
komt dunkt mij elke historische beschouwingswijze neer op een analyse van 
vragen, die uiteindelijk aIle met menselijk reageren als individu of massa 
samenhangen. Ik acht het waarschijnlijk dat zelfs het ontwerpen van sche
mata in grote omvang, zoals Marx, Spengler en Toynbee dat gedaan hebben, 
in wezen toch gelijksoortige denkprocessen tot achtergrond heeft. 

Wat wij in het algemeen in de geschiedenis der historie-schrijving zien, is 
verveelvuldiging van de in aanmerking gebrachte factoren door den geschied
schrijver. 

Om dit even uit te werken: wanneer een knap en verdienstelijk man als 
Wagenaar over de organisatie van het Amsterdamse bedrijfsleven in de 
achttiende eeuw schrijft, geeft hij theorie. Hoe luidden de voorschriften. Wat 
wij tegenwoordig interessant vinden is hoe de mensen, die met die voorschrif
ten te maken hadden, er op reageerden, of bijv., om in tegenwoordige ver
voerstermen te spreken, het vaste relatie-werk was, welk kapitaal een veen
baas nodig had, hoe zijn zaak bedrijfseconomisch in elkaar zat, hoe zijn so
ciale status was, en of organisatie-vorm en beloning een rol speelden bij de 
vraag of Hamburg als transito-haven goedkoper of duurder was dan Amster
dam. Dingen die Wagenaar in een paar dagen had kunnen uitzoeken, en die 
wij veelal nooit meer zullen weten. Geen dwaas verwijt, Dames en Heren, 
maar een aanmaning om bedrijfsarchieven goed te bewaren. 

Wagenaar week niet van het beeld van zijn tijd af. 
Om een zaak te noemen die ik zelf wat beter ken, in de eindeloze beraad

slagingen in de Staten van Holland en de Staten-Generaal over de houding, 
aan te nemen tegenover Engeland in 1756 en volgende jaren in verband met 
het opbrengen van Nederlandse schepen wegens verondersteld contrabande
vervoer, vindt U nauwelijks een spoor van datgene wat de buitenlandse poli
tiek toch bepaalt en bepaalde: de relatieve kracht ter zee, in feitelijk bondge
nootschappelijk verband. Zelfs in vertrouwelijke consultaties wordt eeuwig 
gepraat over systemen en leerstellingen van vertrouwde volkenrechtelijke 
auteurs, nimmer over strategische problematiek. 

Stellig wist men van maritieme zaken af. Maar elke tijd heeft ook blijkbaar 
haar eigen vormgeving van gedachtenwisseling. Het georganiseerde denken 
in realia was nog niet aan de oppervlakte verschenen. 

Zo is het nu ook met het invoeren van vraagstellingen van economische 
aard - straks ga ik differentieren - in de wetenschap der geschiedschrijving 
gegaan. Als ik reeds nu een conclusie voorop mag stellen: ook uit de evolutie 
der economische geschiedschrijving blijkt, dat het niet de historicus is, die als 
het ware in de abstractie van zijn denkvermogen de nieuwe wijze van bezien 
creeert, maar dat het bepaalde op andere plaatsen in de wereld naar voren 
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komende mogelijkheden en behoeften zijn, die hem ertoe brengen het mate
riaal als het ware opnieuw ter hand te nemen. 

Geschiedschrijving is ook daarin typisch mensenwerk. 
Prof. van Dillen geeft U te geciteerder plaatse alles wat U weten moet over 

de ontwikkeling voor het midden van de 19de eeuw. 
Zoals U weet wordt in het algemeen aangenomen, dat het ontstaan van de 

economische geschiedenis als wetenschap samenhangt met bepaalde op zich
zelf bijzonder belangwekkende Duitse reacties van op de practijk van het le
yen gerichte min of meer in politiek geYnteresseerde economen, die, om het wat 
modern te zeggen, van oordeel waren dat de werking van het vrije marktme
chanisme van Smith en Ricardo niet klopte met wat zij als het belang van hun 
vaderland zagen. Uitermate beknopt gesteId: onderzoek van economische 
ontwikkelingen in het verleden zou ertoe lei den dat voor Duitsland in circa 
1840 een dirigistisch systeem veel betere resuItaten opleveren zou dan de wer
king van het marktmechanisme zonder meer. U denke aan gildensituaties, 
bescherming van de boerenstand, de betere inschakeling van Pruisen in het 
wereldhandelsverkeer door de maatregelen op dat gebied van Frederik de 
Grote, en wat dies meer zij. Namen ga ik niet noemen. De deskundige kent ze, 
en een ander vergeet ze toch. Bovendien kunt U er veel over lezen in een overi
gens ingewikkeld en vervelend artikel van Walter J. Fischel in het 47ste deel 
van het Vierteljahrschrift fUr Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, op pagina 
1-31. 

Mijn constatering op dit punt is: dat de prikkel tot ontwikkeling van een 
nieuwe tak van wetenschappelijke bedrijvigheid, de Wirtschaftsgeschichte 
zoals zij in Duitsland beoefend werd, nauw samenhing met buiten de weten
schap als zodanig liggende doelstellingen. 

Ik kan U nog een andere indica tie geven, die tot dezelfde slotsom leidt. 
Wanneer U de latere gedeeIten van het nog steeds boeiende werk "Principles 
of Political Economy" van H. C. Carey ter hand neemt, dat in 1837 in Phila
delphia uitgegeven werd, vindt U tal van elders niet zo makkelijk op te sporen 
gegevens, met bronnen waaraan ze werden ontleend, heel belangrijk, van de
mografische aard. U begrijpt het al: Carey worstelde op de een of andere 
manier met MaIthusiaanse vraagstukken, het verband tussen bevolkings
grootte en nationale welstand, en gebruikte de historische wijze van benade
ring. Hij redeneerde van feiten, niet van principes uit, waarbij natuurIijk in 
plaats van het nationale inkomen, waarmee de heren Zijlstra en Witteveen 
opereren, veelal de beIastingopbrengst als enig bekend gegeven moest fun
geren. 

Toch lag de economische vraagstelling in abstracto voor de hand, bijv. bij 
de bestudering van de vraag, waarin de relatieve sterkte van Frankrijk, resp. 
Engeland in hun worsteling gedurende het Napoleontische tijdvak had ge
legen, behalve dan in het genie van Napoleon als veldheer. 

Een element in de ontwikkeIing op zichzelf zijn de systeembouwers. Wan
neer U over het midden van de 19de eeuw spreekt, kunt U Lorentz von Stein 
en Karl Marx noemen. Mij lijkt Von Stein de origineelste, ik wi! zeker niet 
zeggen de belangrijkste, al ware het slechts omdat wij over de vele betekenis-
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sen van het begrip belangrijk eindeloos zouden kunnen redetwisten. Geen yak 
n.l. vraagt meer vertrouwdheid met de leer der significa dan de deskundige 
beoefening der geschiedenis, zeker als die geschiedenis een oordelend of ver
gelijkend karakter aanneemt. 

Overigens een enkel woord ter motivering van mijn stelling: Stein's Der 
SoziaIismus und Kommunismus des heutigen Frankreichs verscheen reeds 
in 1842. Gedefinieerde inzichten omtrent wetmatige gevolgen van klasse
tegensteIIingen in het groei-proces der mensheid vindt men toch wei het eer
ste bij hem. 

Zoals U verderop blijken zal is voor de differentiatie, die ik in de weten
schap der economische geschiedschrijving wil brengen, de groep der systeem
bouwers van belang. Hun grote verdienste blijft, ook al verouderen aIle 
schemata en op groepen betrekkingen hebbende formuleringen snel, en al 
komen hun prognoses maar zeer ten dele uit, dat zij naar voren hebben ge
bracht, op zeker te straffe en starre wijze, dat economische impulsen tot de 
machtigste drijfveren van de mens behoren, en dat zonder het betrekken van 
economie en demografie in de probleemsteIling bij ieder historisch onderzoek 
van wat groter allure het antwoord steeds onvolledig en de ten dienste van 
den lezer opgeroepen beeldvorming door die onvoIIedigheid onjuist zal zijn. 

Posthumus en van Dillen zijn in den besten zin van het woord evenals 
Mandrou, Le Febvre en Chaunu geesteIijk gelnspireerd door denk- en onder
zoekvormen die Karl Marx heeft ingeleid. Niemand schrijft geschiedenis zon
der emotionele in de eigen psyche verankerde achtergronden, en ook die 
emotie wederom is mede bepaaId door ontwikkelingen, die Marx gemspireerd 
heeft. 

Hun aller werk lijkt in bijna niets op wat wij van tijd tot tijd uit Oost
Duitsland thans toegezonden krijgen. Het is voortreffeIijker, thematisch rij
ker en veel dichter aan de echte schakeringen van het leven verwant. Sommi
gen geloven nog, met mij overigens, maar dat doet er weinig toe, dat tussen 
ideologie en economie verbanden bestaan, al bepalen zij eIkaar wederkerig 
allerminst. 

Blijvend van het werk der systeembouwers ook voor de toekomst lijkt mij, 
ik vat wederom beknopt samen, dat de variatie-breedte voor den in de ge
schiedenis handelenden mens kIeiner is dan men veelal denkt of zeker vroeger 
dacht. 

FeiteIijke materieIe omstandigheden in hun ontwikkeling, en die ontwik
keling wordt in het algemeen in economisch verband door het handelen van 
millioenen mensen met soortgelijke reacties bepaald, geven de geschiedenis, 
zou ik durven zeggen, zeer ten dele het karakter van een automatisch verloop 
van op een ogenblik ingeleide processen. Ten dele kan de handelende mens 
dat proces beheersen of bemvloeden, ten dele verwekt het proces zelf eigen 
ontwikkelingen en reacties, die nauwelijks voorspelbaar zijn. Van het mar
xistische denkschema op dit gebied blijft niet zo heel veel over, wei iets, en dat 
is al zeldzaam en groots. Hier bestaat voor mijn gevoel een parallel met de 
ontwikkeling der economie als wetenschap, waar men eerst in de laatste der
tig jaar nauwkeurig is gaan inzien dat een wezenlijke economische analyse 
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niet betekent het extrapoleren van een als beslissend veronderstelde variabe
Ie, maar dat de variabelen tezamen in onderlinge beinvloeding het economi
sche systeem vormen. Marx en de zijnen konden dat in 1860 niet weten, en 
de arme studenten in de economie moeten deswege tegenwoordig integraal
en differentiaalrekening leren. 

Over de systeembouwers en hun in allerlei deels door henzelf niet voor
ziene vormen beslissende wetenschappelijke invloed spreek ik verder niet. 

Bijven te behandelen twee series van wijze van aanpak. 
Deze lopen, als overal in het leven, door elkaar heen. Systematiseringen ge
yen meer een indicatie, tenminste als regel, dan dat zij bewijsbaar waar zijn. 
U denke overigens ook aan de significa. 

De twee series die ik kies zijn: de beschrijvende, en de economisch-analyti
sche. 

Berst de beschrijvende. Somwijlen betrekt deze de economie peripheer in 
haar werk! 

Uit den aard der zaak kan men hier nauwelijks van een algemene ontwik
kelingslijn spreken. Het resultaat hangt eerder af van de wetenschappelijke 
kwaliteiten, de intuitieve gevoeligheid, en de ijver van de betrokken weten
schapsman, dan van het jaartal van verschijnen, dat het opus draagt. WeI 
kijkt men tegenwoordig geografisch verder om zich heen. 

Voor mij ligt het hoogtepunt in Eberhard Gothein's Wirtschaftsgeschichte 
des Schwarzwaldes, in 1892 gepubliceerd. Bijna geen economie, maar voor
treffelijke geschiedschrijving, aile menselijke gezichtspunten in het boeiend 
geschreven verhaal betrekkend. Ik las hier een kleine vermaning aan de jon
geren onder ons in: leest juist ook op dit gebied toch vooral de toppunten der 
19de-eeuwse wetenschappelijke productie. In Gustav Schmoller, Grundriss 
der allgemeinen Volkswirtschaftslehre, vindt U buitengewoon veel waarde
vols, wat U anders nooit onder ogen krijgen zuIt. 

Wij kennen allen het grote boek van onzen directeur, Prof. Brugmans, 
Sociaal-economische Geschiedenis van Nederland, 1795-1940. 

Meer belangstelling voor de demografische problematiek dan Gothein 
had. Daar zit dus wei degelijk toch een ontwikkeling van den wetenschappe
lijken aanpak in. 

Subjectief gezien, ieder spreekt hier voor zichzelf, zie ik in de derde rich
ting, de economisch-analytische, het meeste perspectief voor de toekomst. 
Wie de invloed van economische factoren, met inbegrip van het uiterst be
langrijke demografische element, in de geschiedenis erkent, en dat doen de 
meeste historici, zal willens of onwillens moeten toegeven dat het analyseren 
van economische structuren aIleen aan de hand van economische technieken 
mogelijk is. 

Ook hier kan ik gelukkig weer in de 19de eeuw teruggrijpen. Dr. Georg 
Wiebe schreef in de negentiger jaren van de vorige eeuw, het boek werd uit
gegeven in Leipzig in 1895: Zur Geschichte der Preisrevolution des 16. und 
17. Jahrhunderts. Wiebe, oneindig minder bekend dan Marx, en minder be
kend zelfs dan Lorentz von Stein, moet een genie zijn geweest. Zijn vraag
stelling omtrent de invloed van de invoer van het Zuid-Amerikaanse zilver 
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langs ingewikkelde kanalen, en de distributie daarvan langs nog ingewikkel
der kanalen over geheel Europa doet uitermate modern aan, vooral omdat hij 
het onderwerp als het ware omcirkelt, elk gegeven eerst onderzoekt op zijn 
mogelijke waarde als getuigenis, en dat getuigenis zelve dan weer in tal van 
richtingen interpreteert. Wanneer U naast het boek van Wiebe legt het artikel 
van IJ. S. Brenner: The Inflation of Prices in Early Sixtheenth Century Eng
land, op pagina 225 van The Economic History Review, Second Series, 
Volume XIV, ziet UhoeverWiebezijn tijd vooruit was. Natuurlijkkan Bren
ner tot betere resultaten komen na bijna 70 jaar, maar hoe klein zijn eigenlijk 
de correcties die hij aanbrengt, en de theoretische mogelijkheid dier correc
ties had Wiebe zelf ten dele al voorzien. U zie ook nog in The Economic 
History Review, Second Series, Volume XV, pagina 266. 

De professoren Mauro en Chaunu trachten elk op hun eigen wijze zelfs de 
geschiedenis van de 16de en 17de eeuw te herschrijven door invoering van 
het economisch model of iets wat daarop Iijkt. Dit is wei de meest recente, en 
ook originele wijze van denkend aanpakken. Mij zij het veroorloofd te be
twijfelen of het materiaal buiten Simancas en Sevilla om kwantitatief en kwa
Iitatief van dien aard is, dat de wetenschap veel verder dan een van Spanje 
uit begonnen aanzet komen zal. Geen doodlopend slop, stellig niet, maar ook 
geen panacee. 

Bijna nog belangrijker dan de vorderingen, zeker ook op methodologisch 
gebied, die de heren Chaunu en Mauro gemaakt hebben, lijken mij de resul
taten, die onze landgenoot Prof. Slicher van Bath op het lang verwaarloosde 
terrein der agrarische geschiedenis verkregen heeft. De les, dat elk politiek 
handelen en iedere moge1ijke economische ontwikkeling op ander gebied tot 
voor kort geleden in belangrijke mate tot achtergrond had de vraag of er eten 
was dan weI of er hongersnood dreigde, lijkt simpel maar is in wezen als 
historisch begrip verrassend nieuw. Het agrarisch overschot bepaaIt de moge
lijkheid niet alleen van het ontstaan der steden, maar van de gehele uiterlijke 
en sociale structuur ener samenleving. De edelman moet eten, en de boer moet 
blijven leven om voor de edelman te kunnen werken. Kastelen bouwen en ter 
heirvaart gaan is eerst dan mogelijk, wanneer niet alle productieve krachten 
voor het naakte bestaan behoeven te worden ingezet. 

In deze samenhang zou ik de vraag willen opwerpen of de inkrimping der 
samenleving, in steeds sneller tempo verlopend, na het begin van de vijfde 
eeuw, de ondergang van het Romeinse Rijk, niet in sterke mate kan worden 
verklaard door het afsnijden van de graanaanvoeren uit Noord-Afrika. Was 
er wellicht geen voldoende overschot meer aan arbeidskrachten om een eni
gerrnate ingewikkeld bestuursapparaat en cuIturee1leven in stand te houden? 
Vroeg het agrarisch bedrijf zovee1 meer mensen op, eenvoudig om te blijven 
leven, nadat de graaninvoer als onbetaalde afdracht van tributen verdwenen 
was? 

Ik moet eindigen. Ook ons Instituut heeft materiaal te over om aan scherpe 
economische analyse te worden onderworpen. Ik denk bijv. aan het wezenlijk 
verloop der Nederlandse wisse1koersen met hun achtergronden in de 19de en 
als het kan in de 18de eeuw. De laatste drie of vier jaargangen van The Eco-
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nomic History Review bevat een handleiding te over voor de methodiek, 
bijv. pag. 52 e.v. van Second Series, Volume XIII, artikel van Davies en 
Hughes. 

En als mijn laatste voorzichtige bijdrage. Persoonlijk geloofik niets of wei
nig van Jan Salie-geest e.d. in Nederland in de 19de eeuw. Bleef onze industrie 
niet achter alleen omdat wij geen kolen en ijzer hadden, en de transportkos
ten relatief te zwaar gewogen zouden hebben om een behoorlijke marge te 
maken? Dit moet analyseerbaar zijn, en er is op het ogenblik bepaald weI een 
onderzoek mogelijk naar de vraag, welke betekenis een eventueellager loon 
dan in Engeland en Duitsland betaald werd ten opzichte van het minder gun
stige Standort had. 

Dames en Heren, ik geloof liever in bedrijfseconomische motieven - door 
andere belegging meer inkomen te maken - dan in op collectiviteiten betrek
king hebbende psychologiserende verklaringen. Ik weet mij hier in het goede 
gezelschap van Prof. van Dillen te bevinden. 

Moge Uw aanwezigheid in groten getale op deze dag groter bezoek van 
jonge en oudere denkers en werkers aan ons zo waardevol archief aankon
digen. 

Ik dank U voor Uw aandacht. 
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LIJST VAN ARCHIEVEN, BEW AARD IN HET ECONOMISCH
HlSTORISCH ARCHIEF TE 'S-GRA VENHAGE . 

Verklaring der afkortingen: Jb. : Economisch-Historisch Jaarboek. L.C. : 
Laan Copes van Cattenburch. Sch. str. : Scheldestraat. Iny. : Gedrukte inyen
taris. Get. iny. : Getikte inyentaris. E.H.B. : Economisch-Historische Biblio
theek. 

Maatschappij yoor Nijyerheid en Handel, te Haarlem, 1777-1950, Iny. 
Jb. XI-XII. L.C. 

2 Firma Loopuyt, bankierszaken, distilleerderij en graanhandel, te 
Schiedarn, 1778-1882, ook bankzaken, get. inY. L.c. 

3 Vaderlandsche Maatschappij yoor reederij en koophandel, te Hoorn, 
1777-1859, get. inY. L.C. 

4 E. J. Potgieter, commissiehuis, te Amsterdam, get. inY. L.C. 
5 Firma Vlaer & Kol, bankzaken en graanhandel, Utrecht 1760-1859, 

iny. Jb. II, L.C. 
6 Kassiersfirma Telders & Co, te 's-Grayenhage, 1897-1912, get. inY. 

Sch. str. 
7 Tuinbouwtentoonstelling, gehouden te Amsterdam, 1865, inY. Jb. II, 

L.c. 
8 Bankiershuis Goll & Co, te Amsterdam, 1779-1826, inY. Jb. III, L.C. 
9 Bierbrouwerij ,, 't Scheepje", te Haarlem, 1818-1875, inY. Jb. III, L.c. 

10 Mees & Moens, handel in tabak, suiker en rijst, te Rotterdam, 1813-1869 
get. inY. L.C. 

11 Maatschappij yoor Scheeps- en Werktuigbouw "Fijenoord", te Rot
terdam, 1822-1930, inY. Jb. IV, L.c. 

12 Plateelbakkerij "Rozenburg", te 's-Grayenhage, 1889-1913, get. inY. 
L.C. 

13 Inkt- en lakfabriek H. C. van Blommestein & Powalky, te Apeldoom, 
1865-1900, get. inY. Sch. str. 

14 Broederschap der makelaars, te Schiedam, 1827-1860, get. inY. L.c. 
15 Gebr. van Stolk, commissiehandel, te Rotterdam, 1847-1906, inY. Jb. 

VII. Sch. str. 
16 Daniel Crommelin & Soonen, commissiehandel, te Amsterdam, 1807-

1860, inY. Jb. VII (zie ook no. 55) L.C. 
17 Kopermolen te Vaassen, 1850-1864, inY. Jb. VII. L.c. 
18 Theehande1 V. A. Sybouts, teAmsterdam, 1845-1909, inY. Jb. VII, L.c. 
19 Stadnitsky & van Heukelom, handelshuis te Amsterdam, 1780-1901, 

get. inY. L.C. 
20 Boeken van notaris Tak, te Middelburg, 1867-1905, get. inY. L.c. 
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21 Windoliemolen te Workum, 1841-1915, get. inv. L.c. 
22 Algemeene Maatschappij voor Nijverheid en Handel, te Rotterdam, 

1853-1863, get. inv. L.c. 
23 Algemeene Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente, te Am

sterdam, 1881-1923, Sch. str. 
24 Firma Gebr. Chabot, te Rotterdam, kassiers, 1840-1922, Sch. str. 

(oudste gedeelte L.c.) 
25 Meekrapfabriek Bour en Mendel, te Amsterdam, 1851-1875, get. inv. 

L.c. 
26 Graanhandel P. W. Janssen, te Amsterdam, 1853-1875, get. inv. L.c. 
27 Zoutziederij firma Van Eelde, te Utrecht, 1798-1920, get. inv. L.c. 
28 Boissevain & Co., rederij van zeilschepen en assurantie, te Amsterdam, 

1796-1882, get. inv. L.C. 
29 Dordrechtsche Metaalwarenfabriek Wed. J. Bekkers &Zn., 1847-1890, 

get. inv. L.c. 
30 Menko Warendorff, te Amsterdam, handel in zuidvruchten, 1887-1916, 

Sch. str. 
31 Exploitatie-syndicaat "Pagoeat", Amsterdam, 1897-1915, get. inv. L.C. 
32 Stroopfabriek d'IJsland firma wed. C. H. Fischer en Zn., te Amster

dam, 1862-1919, get. inv. L.C. 
33 Onderlinge brandverzekering maatschappij Unitas, te Amsterdam, 

1888-1920, Sch. str. 
34 Firma Ian Havelaar & Zoon, te Rotterdam, kassiers, 1808-1922, met 

een enkel register 1808-1840, Sch. str. 
35 Tabaksmaatschappij Sumatra, te Rotterdam, 1888-1894, get. inv. L.c. 
36 Rotterdamsche Assurantie Maatschappij, 1806-1876, Sch. str. 
37 J. J. Poortman en Co., pontgaarders te Rotterdam, 1881-1925, get. inv. 

L.c. 
38 Cooperatieve groenteveiling Gelria, te Tiel, 1897-1906, Sch. str. 
39 Graanhandel M. Kistenmaker, te Amsterdam, 1811-1882, L.c. 
40 Vereniging van Fabrieks- en Handwerksnijverheid, te 's-Gravenhage, 

1851-1903, Utrecht 1877-1903, inv. Jb. XXII, L.c. 
41 Holland La Plata Hypotheekbank, te Amsterdam, 1811-1882, get. inv. 

Sch. str. 
42 Maatschappij terverzekering voor Zeegevaar, te Amsterdam, 1831-1871, 

L.C. 
43 Zee assurantiecompagnieschap, 1840-1884, te Amsterdam, L.c. 
44 Assurantievennootschap tegen zeeschade, te Amsterdam, 1844-1884, 

L.C. 
45 Zeeverzekering maatschappij "Merwede", te Amsterdam, 1853-1887, 

L.C. 
46 Zeeverzekering maatschappij "IJstroom", te Amsterdam, 1861-1886, 

L.c. 
47 Verzekeringmaatschappij "India", te Amsterdam, 1866-1874, L.c. 
48 Consortium van een aantal der bovengenoemde assurantie maatschap

pijen, 1876-1879, te Amsterdam, L.c. 
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LIJST VAN ARCHIEYEN 

Amsterdamsch Petroleum-Entrepot, te Amsterdam, 1867-1871, Am
sterdam E.H.B. 
Ontyang- en Betaalkas, te Amsterdam, 1782-1860, get. inY. L.C. (zie 
ook n. 62) 
Koninklijke Nederlandsche Lokaal Spoorweg Maatschappij, te Apel
doorn, 1879-1927, get. inY. L.c. 
Centrale bouwvakmaterialen yoorziening c.B.V., te 's-Gravenhage, 
1918-1928, L.c. 
Nederlandsche Maatschappij voor Zekerheidstelling van ambtenaren 
en beambten, te Amsterdam, 1900-1924, get. inv. Sch. str. 
Crommelin & Soonen, commissiehandel te Amsterdam, 1737-1859, 
aanvulling (zie no. 16) L.c. 
Firma Parqui, Hagen & Co., handel in guttapercha en caoutchouc, te 
Rotterdam, 1896-1931, Sch. str. 
Collegie "Zeemansvoorzorg", te Harlingen, 1851-1931, get. inv. 
L.C. 
Hulpbank te Harlingen, 1853-1923, get. inv. L.c. 
Zeeuwsche Voeder- en Kunstmesthandel vjh S. & M. Boogert, te Mid
del burg, tot 1931, Sch. str. 
Grondmateriaal betreffende de directe belastingen, 1913-1920, get. 
inv. Sch. str. 
Firma A. Menalda en Zonen, wijnhandelaars, te Leeuwarden, 1840-
1869, inv. Jb. XVIII. 
Ontvang- en Betaalkas te Amsterdam, 1890-1920, Sch. str. (zie ook n. 
50) 
Cooperatieve Beetwortelsuikerfabriek "Zeeland", te Bergen op Zoom, 
1918-1932, Sch. str. 
Firma Scheurleer & Zoonen, bankiers, te 's-Gravenhage, 1840-1919, 
eerste vijf jaren L.C. verder Sch. str. 
Oostersche Hypotheekbank, te Amsterdam, 1914-1931, Sch. str. 
Scheepswerf en rederij "De Nagtegaal", te Amsterdam, 1850-1928, inv. 
Jb. XXVI. 
Firma Hornmann, machinefabriek te Utrecht, 1890-1928, Sch. str. 
Stukken betreffende de droogmaking van de Zuiderzee, 1918-1941, Am
sterdam E.H.B. 
De Kanter en Hordijk's Bank, te Middelburg, 1901-1933, Sch. str. 
Handels- en Landbouwbank, te 's-Gravenhage, Sch. str. 
Dossiers v.d. Raad van Arbeid betr. terwerkstelling van geInterneerden 
1914-1918, 's-Grayenhage, Sch. str. 
H. W. Middendorp & Co, te Amsterdam, in effecten, 1923-1933, Sch. 
str. 
Bouwmaatschappij Concordia, te Amsterdam, 1930-1933, L.c. 
Sociaal-Technische Kring van Democratische Ingenieurs en Architec
ten, te Amsterdam, 1934, L.C. 
Maatschappij ter exploitatie van het land Widowaren, te 's-Gravenhage, 
1885-1912, L.C. 
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76 Leidsche Katoenmaatschappij vjh De Heyder en Co., te Leiden, 1840-
1936, inv. Jb. XXI, L.c. 

77 Van Heekeren & Co., te Amsterdam, 1894-1940, inv. Jb. XXI. Sch. 
str. 

78 FirmaJ. enA. Le Poole, te Leiden, greinrederij, 1680-1694, 1798-1928, 
inv. Jb. XXI en XXII, L.c. 

79 Zeepziederij firma J. J. De Lange en Zoon, te Alkmaar, 1836-1937, inv. 
Jb. XXI. L.c. 

80 Overzeesche Hardhoutlmport Maatschappij, te Rotterdam, 1879-1932, 
inv. Jb. XXI, Sch. str. 

81 Firma Wed. J. Te Veltrup en Zoon, bankiershuis, te Zaandam, 1872-
1906, Sch. str. 

82 "Nieuws van den Dag" 1870-1924, te Amsterdam, inv. Jb. XXII, L.c. 
(zie ook n. 89) 

83 Nederlandsche Handelsmaatschappij J. H. van den Wall Bake, vjh 
Kerkhoff & Co., te Amsterdam, 1921-1924, inv. Jb. XXII. Sch. str. 

84 Koninklijke Nederlandse Fabriek van Muziekinstrumenten vjh M. J. 
H. Kessels, te Tilburg, 1909-1940, Sch. str. 

85 Transvalia Land exploratie- en rnijnmaatschappij, 1890-1928, inv. 
Jb . XXII, Sch. str. 

86 Electrische Meubelfabriek Modern, te Amsterdam, 1923-1925, get. inv. 
Sch. str. 

87 Nederlandsche Zuid-Afrikaansche Spoorweg Maatschappij; te Am
sterdam, 1884-1909, inv. Jb. XXII, L.c. (zie ook n. 178) 

88 Bataviasche Ooster-spoorweg Maatschappij, 1884-1898, inv. Jb. 
XXII, L.c. 

89 Aanvulling archief "Het Nieuws van den Dag", te Amsterdam, inv. Jb. 
XXII, L.C. (zie ook n. 82) 

90 Het Volksdagblad, te Amsterdam, 1895-1926, inv. Jb. XXII, L.c. 
91 Nederlandsche Asahan Tabak Maatschappij vjh H. Herrings & Co., te 

Amsterdam, gereorg. 1900, Nieuwe Asahan Tabak Maatschappij, firma 
van Heekeren & Co., te Amsterdam, inv. Jb. XXIX, L.C. 

92 Technisch Bureau Meyer en Sentius, te 's-Gravenhage, 1932-1939, inv. 
Jb . XXII, Sch. str. 

93 Luxe Auto Taxi maatschappij, vjh P. G. Jansen & Co., te 's-Graven
hage, 1923-1926, inv. Jb. XXII, Sch. str. 

94 Riels Apparaten- en Instrumentenfabriek, te 's-Gravenhage, 1929-
1931, inv. Jb . XXII, Sch. str. 

95 Fabriek van Stoom- en andere Werktuigen "Kalimas", te Amsterdam, 
1910-1912, get. inv. (zie ook n. 141) 

96 Cultuuronderneming Way Lima, te Amsterdam, 1891-1911, inv. Jb. 
XXII, L.c. 

97 Correspondentie betreffende de Lampongsche districten, te Amster
dam, 1892-1900, inv. Jb. XXII, L.C. 

98 Cultuur Maatschappij Kedongdong, te Amsterdam, 1894-1903, inv. 
Jb. XXII, L.C. 

ECON.-HIsT. JAARBOEK xxx 25 
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99 Commanditaire Vennootschap Blankert & Co., te Amsterdam, 1891-
1911, inv. Jb. XXII, L.C. 

100 R. van Gilse, Fruitfarm in Ontario, geldlening, 1896-1907, inv. Jb. 
XXII, L.c. 

101 Blauwselfabriek Jacob Avis, te Koog aId Zaan, 1888-1898, inv. XXIII, 
L.c. 

102 Kassiersfirma Dikkers & Co., te Almelo, 1889-1934, inv. Jb. XXIII, 
Sch. str. 

103 Archieven van enige arbitragecommissies betreffende 100ngeschillen in 
de houthaven, Amsterdam, 1903-1905, inv. Jb. XXIII, L.c. 

104 Louis Bienfait & Soon, te Amsterdam, handels-, scheeps-, assurantie
en plantage zaken, 1729-1896 inv. Jb. XXIV, L.c. 

105 Bescheiden van de Directeur Generaal van de Arbeid ,uit het archief 
van de Centrale Dienst der Arbeidsinspectie, te 's-Gravenhage, inv. Jb. 
XXIll, Sch. str. 

106 Jerome Sillem, bankier, te Amsterdam, 1814-1832, inv. Jb. XXIII, L.C. 
107 Schoener "Nelly", Amsterdam, 1868-1872, inv. Jb. XXIV, L.C. 
108 Handelsvennootschap Schonberg's Confectiefabriek te 's-Gravenhage, 

1926-1929, inv. Jb. XXIV, Sch. str. 
109 Telkaarten betreffende nalatenschappen (grondmateriaal, Centraal 

Bureau v.d. Statistiek), 1912-1925, inv. Jb. XXIV, Sch. str. 
110 Donau-Hypotheekbank, te 's-Gravenhage, 1911-1934, inv. Jb. XXIV, 

Sch. str. 
111 J. W. G. Kirberger & Co., in zuidvruchten en specerijen, te Amsterdam, 

1883-1936, inv. Jb. XXIV. L.C. 
112 Kerkhoven & Co., te Amsterdam, commissiehuis in effecten, 1813-1903, 

inv. Jb. XXV, Sch. str. 
113 Westinghouse Rem, te 's-Gravenhage, 1896-1922, inv. Jb. XXV. Sch. 

str. 
114 Veehandel en Boerenbedrijf D. P. van Capellen, te Capellen aId Usel, 

1847-1917, inv. Jb. XXV, L.C. 
115 Federatie van Nederlandsche Kamers van Koophandel in het Buiten

land, 1921-1939, inv. Jb. XXV. L.C. 
116 Archiefvan de Haagsche Handelsbank, 1914-1939, inv. Jb. XXV, Sch. 

str. 
117 Persberichten op het gebied van de arbeid, 1913-1945, inv. Jb. XXV, 

L.C. 
118 Maatschappij voor Nijverheid en Handel, depart. Haarlem, 1778-1929, 

inv. Jb. XXV, L.c. 
119 Maatschappij voor Nijverheid en Handel, depart. Rotterdam, 1904-

1955, inv. Th. XXV, L.c. 
120 Bescheiden afkomstig van Walrave Boissevain, te Amsterdam, 1877-

1924, inv. Th. XXV. L.C. 
121 N.V. Zeehaven en Kolenstation "Sabang", 1899-1900, inv. Th. XXV, 

L.C. (zie ook n. 174) 
122 Mijnbouw Maatschappij "Salida", 1910-1931, inv. Th. XXVI, L.c. 
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123 Bescheiden afkomstig van Prof. Mr. G. W. J. Bruins, 's-Gravenhage, 
1913-1944, inv. Jb. XXVI, Sch. str. 

124 Firma A. C. A. Nolet, branders te Schiedam, 1867-1914, get. inv. L.c. 
125 Vereniging voor Waardevast geld, te 's-Gravenhage, 1934-1940, inv. 

Jb. XXVI, Sch. str. 
126 Hofmann Scheffer, koffiehandelaars, te Amsterdam, 1838-1939, inv. 

Jb. XXVI, Sch. str. 
127 Holland-Bombay Maatschappij, te Amsterdam, 1890-1939, handel-

maatschappij, inv. Jb. XXVI, Sch. str. 
128 Associatie-Cassa te Amsterdam, 1822-1921, Sch. str. 
129 Steendrukkerij v/hH.F. Maks, te 's-Gravenhage,1931-1936, get.inv.L.C. 
130 Koninklijke Nederlandsche drukkerij v/h J. Viirtheim en Zoon, te Rot-

terdam, 1871-1950, inv. Jb. XXVIII, Sch. str. 
131 Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschappij, te 's-Gravenhage, 

1863-1940, get. inv. L.C. 
132 Ontginningsmaatschappij Hoenderloo, 1848-1910, get. inv. L.C. 
133 Makelaarsfirma W. F. Westermann en J. Th. Westermann, te Amster

dam, 1831-1938, inv. Jb. XXVI, L.C. 
134 Nederlandsch-Zuid-Afrikaansche maatschappij van vaste goederen, 

te Amsterdam, 1890-1895, inv. Jb. XXVI, L.c. 
135 N.V. Werkspoor, te Amsterdam, 1891-1920, Sch. str. 
136 Smederij W. H. Sloot, fietsenreparatie- en autogaragebedrijf te Tiel, 

1904-1935, get. inv. L.c. 
137 Leerlooierij te Silvolde, 1882-1898, L.C. 
138 N.V. Hutheco te Amsterdam, handel in pantserplaten tot bewapening, 

1950-1954, get. inv. Sch. str. 
139 Examencommissie voor moderne bedrijfsadministratie, 1943-1953, get. 

inv. L.C. 
140 Koninklijke Stoomweverij en spinnerij Nijverdal, 1858-1935, inv. Jb. 

XXVII, Sch. str. 
141 Machinefabrieken "Kalimas", Amsterdam 1914-1922, inv. Jb. XXVII. 

L.c. (zie ook n. 95). 
142 Amerikaansche Kamer van Koophandel, te Amsterdam, 1930-1940, 

Sch. str. 
143 Vereniging "Buitenland", te Amsterdam, 1901-1958, Sch. str. 
144 Hudig & Veder, reders, cargadoors enexpediteurs, teRotterdam, 1898-

1901, L.c. 
145 Apothekersbedrijf H. T. de Groot, te Amsterdam, 1887-1942, L.c. 
146 Koninklijke Nederlandsche Fabriek van wollen dekens, v/h J. C. Zaal

berg, te Leiden, 1860-1942, 1901-1958, Sch. str. 
147 Firma Hunger & Co. tabakshandelaars te Amsterdam (v66r 1872 firma 

Ruys en Hunger), get. inv. L.c. 
148 Nijverheidsraad te 's-Gravenhage, 1922-1940, get. inv. Sch. str. 
149 Indische portefeuille van de Algemene Maatschappij van Levensverze

kering en Lijfrente Bank, 1896--1913, Sch. str. 
150 Verzameling Hartkamp, (krantenknipsels), get. inv. L.C. 
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151 Verzameling Enschede (diverse stukken, o.a. betreffende Haarlem), get. 
inv. L.c. 

152 Depot van Documentatie, 1914-1918, get. inv. Sch. str. 
153 Bescheiden afkomstig van Ir. Wouter Cool, (aanleg van havens in Ned. 

Indie), get. inv. Sch. str. 
154 Koninklijke Textielfabriek, Van Heek en Co., te Enschede, 1865-1949, 

Sch. str. 
155 Nederlandsche Rubber Maatschappij, te Amsterdam, 1909-1920, inv. 

Jb. XXVIII, L.C. 
156 Cultuur Maatschappij "Wonolangan", te 's-Gravenhage, 1918-1939, 

get. inv. Sch. str. 
157 Hollandsche Scheepsverband Maatschappij, te Amsterdam, 1907-1946, 

inv. Jb. XXVIII, L.C. 
158 Hollandsch Assurantie Kantoor, te Amsterdam, 1913-1929, inv. Jb. 

XXVIII, L.C. 
159 Firma Gebr. Veth (particulier) te Amsterdam, 1886-1939, inv. Jb. 

XXVIII, L.c. 
160 Administratiekantoor Ketwich & Voombergen Wed. W. Borski, vanaf 

1772 (plantagezaken L.c.), get. inv. Sch. str. 
161 Particulier archief Ir. K. van Wijhe, 1906-1959, get. inv. L.c. 
162 Cultuur Maatschappij Kebon Hardjo, te Amsterdam, 1911-1922, get. 

inv. Sch. str. 
163 Cultuurmaatschappij Klampok Semarang, 1904-1936, get. inv. Sch.str. 
164 Cultuurmaatschappij Ploembon, te Amsterdam, 1896-1938, get. inv. 

Sch. str. 
165 Maatschappij tot exploitatie van de Suikeronderneming Koning Willem 

II, te Amsterdam, 1893-1939, get. inv. Sch. str. 
166 Handels- en cultuurmaatschappij Noord Celebes, te Amsterdam, 1916-

1939, get. inv. Sch. str. 
167 Landbouwmij en suikerfabriek Wonoredjo, 1898-1939, get. inv. Sch. 

str. 
168 Cultuurmaatschappij Peterongan, te Amsterdam, 1907-1929, get. inv. 

Sch. str. 
169 Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij, afd. thee, 1916-1918, get. 

inv. Sch. str. 
170 Firma P. Klein van Willigen, theehandel te Rotterdam, 1954-1960, 

get. inv. Sch. str. 
171 Ingenieurs Maatschappij "Eigen Beheer", te 's-Gravenhage, 1916-1935, 

Sch. str. 
172 Insulinde Oliefabrieken, te Amsterdam, 1916-1936, Sch. str. 
173 N.V. Michiels Arnold, te Amsterdam, 1887-1957, en Indisch archief 

dezer maatschappij, 1910-1957, Sch. str. 
174 Aanvulling archief v.d. N.V. Zeehaven en Kolenstation Sabang, te 

Amsterdam, inv. Jb. XXIX, L.C. (zie ook n. 121) 
175 Brandverzekeringsmaatschappij Tiel-Utrecht 1811, te Utrecht, 1907-

1939, inv. Jb. XXVIII, Sch. str. . 
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176 Bierbrouwerij "De Aker", te Utrecht, 1834-1880, inv. Jb. XXVIII, Sch. 
str. 

177 Crisis Comite te Utrecht, 1931-1935, inv. Jb. XXVIII, Sch. str. 
178 Nederlandsch Zuid-Afrikaansche Spoorweg-Maatschappij, 1884-1910. 

(aanvulling), L.c. (zie ook n. 87) 
179 Koninklijke Rijtuigfabriek Beynes N.V. te Beverwijk, 1856-1954, get. 

inv. Sch. str. 
180 Vereniging tot bevordering van Fabrieks- en handwerksnijverheid, afd. 

Middelburg, 1891-1902, L.c. 
181 Maatschappij voor Nijverheid en Handel, depart. Middelburg, 1815-

1959, L.c. 
182 Kwekerij-boerderij van de familieBredius te Woerden, 1853-1946, L.C. 
183 Boerderij Nieuw Maurick in de Houtrakpolder, (gemengd bedrijf, fruit-

teelt en veehouderij), 1897-1920, L.C. 
184 Surinaamsche Bank, N.V. te Amsterdam, 1881-1952, get. inv. Sch. str. 
185 Vakgroep voor de bastvezelindustrie, te Utrecht, 1941-1953, Sch. str. 
186 Fabriek van wollen dekens en stoffen "W.D.S.", te voren Fabriek van 

wollen dekens voorheen H. Scheltema-Jansz., te Leiden, 1900-1964, 
Sch. str. 

187 Cooperatieve aardappelmeelfabriek "Westerwolde", te Veelerveen, 
1941-1964, Sch. str. 
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