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Prof. Mr. A. M. de Jong, te Bloemendaal, Onder-voorzitter (1970)
Prof. Dr. D. C. Renooij, te Amstelveen, Penningmeester (1969)
Mr. Chr. P. van Eeghen, te Amsterdam (1969)
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E. A. Gelderman, te Oldenzaal (1971)
Dr. F. Ph. Groeneveld, te Bussum (1970)
A. H. Heineken, te Noordwijk aan Zee (1971)
Dr. M. W. Holtrop, te Bloemendaal (1970)
J. Hudig W. Czn., te Rotterdam (1968)
Ir. H. I. Keus, te 's-Gravenhage (1970)
Drs. C. A. Klaasse, te Amsterdam (1967)
Prof. Dr. T. P. van der Kooy, te Amsterdam (1967)
Ir. W. H. Kruyff, te Amsterdam (1971)
Ir. L. P. M. H. Lhoest, te Maastricht (1968)
Drs. H. J. Manschot, te Overveen (1971)
Mr. H. ter Meuien, te Amsterdam (1969)
Mr. J. J. Oyevaar, te Rotterdam (1970)
Dr. R. Reinsma, te 's-Gravenhage (1969)
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Mr. B. A. van Schaik, te Amsterdam (1970)
Mr. M. P. L. Steenberghe, te Goirle (1970)
Mr. W. Suermondt Wm., te Leersum (1971)
Gerlof Verwey, te Blaricum (1968)
J. M. Fentener van Vlissingen, te Maartensdijk (1968)
Dr. G. van der WaI, te Amstelveen (1969)
Prof. Jbr. Dr. P. J. van Winter, te Groningen (1967)
Het DageIijks Bestuur wordt gevormd door de eerstgenoemde acht leden
van het Bestuur.
De jaartallen achter de namen geven het jaar van periodieke aftreding aan.
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Prof. Dr. W. Ph. Coolliaas, te Bilthoven
W. B. H. van Deventer, te Amsterdam
Prof. Dr. H. F. J. M. van den Eerenbeemt, te Tilburg
Mr. W. H. Fockema Andreae, te Rotterdam
Prof. Dr. C. Goedhart, te Bussum
Prof. Dr. Th. Goossens, te 's-Hertogenbosch
Mr. G. M. Greup, te Amsterdam
Dr. C. C. Griitmer, te 's-Gravenhage
Mr. H . Hardenberg, te 's-Gravenhage
Dr. S. Hart, te Amsterdam
Dr. W. J. van Hoboken, te Amsterdam
Mr. E. A. Hofman, te Londen
Prof. Dr. E. W. Hofstee, te Wageningen
Drs. W. H . Hoyer, te 's-Gravenhage
P. Huet, te 's-Gravenhage
Prof. Dr. T. S. Jansma, te Amsterdam
Prof. Dr. J. H. Kernkamp, te Bilthoven
Mr. N . Kolff, te Rotterdam
Mr. J. A. van Lanschot Hubrecht, te Haarlem
J. C. van Marken, te Amsterdam
Dr. L. S. Meihuizen, te Groningen
Dr. J. F. G . M. de Meyer, te Amsterdam
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Dr. G. W. A. Panhuysen, te Maastricht
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Dr. F. B. M. Tangelder, te 's-Gravenhage
Prof. Dr. F. W. S. van Thienen, te Amsterdam
Dr. A. J. Veenendaal, te's-Gravenhage
Prof. Dr. W. J. Wieringa, te Amsterdam
Drs. H. J. Wilzen, te 's-Gravenhage
Prof. Dr. P. H. Winkelman, te Nijmegen
COMMISSIE VOOR DE PUBLICATIEN
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
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Mr. H. van Riel, Voorzitter
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Mr. Am. J. d'Aillyt
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Prof. Dr. I. J. Brugmans

Correspondent voor Suriname: Ph. A. Samson, te Paramaribo.
Correspondent voor de Nederlandse Antillen: drs. J. S. A. Von Romer,
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Het Archief is gevestigd te 's-Gravenhage, Laan Copes van Cattenburch
83, Tel. 110668. Conservator: Mej. W. van der Burg.
Het Archief is geopend van 9-1 en 2-5 uur, behalve des zaterdags.
De Economisch-Historische Bibliotheek is gevestigd te Amsterdam,
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Leden

Accountanskantoor Eiles en Hamelberg, te Amsterdam
Accountantskantoo KlynveId, Kraayenhof & Co., te Amsterdam
N. G. Addens, te Groningen
Mr. Am, J. d'Aiilyt, te Amsterdam
Algemene Friesche Levensverzekering Maatschappij, te Leeuwarden
Algemene Nederlandse Metaal Bedrijfsbond, te 's-Gravenhage
Algemeen Rijksarchief, te 's-Gravenhage
Kring van Amsterdamse Economen, te Amsterdam
N.V. Drukkerij en Uitgevers Maatschappij "De Arbeiderspers", te Amsterdam
w. J. A. Amtz, te Bilthoven
Ir. A. M. Averes, te Hengelo (0)
Prof. Dr. H. Baudet, te Groningen
Amstel Brouwerij N.V., te Amsterdam
Dr. W. H. Berghuis, te Amstelveen
Bibliotheek der gemeente Rotterdam, te Rotterdam
Bibliotheek der Nederlandse Economische Hogeschool, te Rotterdam
Bibliotheek van de Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen, te Amsterdam
Bibliotheek der Vrije Universiteit, te Amsterdam
Bibliotheek der Rijksuniversiteit, te Utrecht
Ir. F. W. C. BIom, te Rotterdam
A. J. Blijdenstein, te Enschede
W. A. H. C. Boellaard, te De Bilt
Prof. Dr. M. Bokhorst, Muizenberg, Zuid-Afrika
Drs. J. H. Boiland, te Abcoude
Mr. H. Bos Kzn., te 's-Gravenhage
Prof. Dr. H. W. J. Bosman, te Tilburg
Prof. dr. P. J. Bouman, te Groningen
Dr. E. A. B. J. ten Brink, te's-Gravenhage
Prof. Dr. I. J. Brugmans, te Amsterdam
Dr. L. H. Bruins, te Leens
J. W. F. Bunge, te Nijmegen
Mr. J. A. Buurma, te Groningen
Drs. Johs. ten Cate Jr., te Almelo
Ir. J. J. M. Taudin Chabot, te Eindhoven
W. F. del Campo Hartman, te 's-Gravenhage
Centraal Bureau voor Genealogie, te 's-Gravenhage
Mr. W. Cnoop Koopmans, te Beiroet
Prof. Dr. W. Ph. Coolhaas, te Bilthoven
Mejuffrouw W. A. CroI, te Rotterdam
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Dr. E. Crone, te Amsterdam
Mr. D. A. Delprat, te Amsterdam
H. H. Diederiks, te Amsterdam
Dr. W. J. Diepeveen, te 's-Gravenhage
N.V. G. Dikkers & Co., te Hengelo (0.)
Prof. Dr. J. G. van Dillen, te Amsterdam
Directie van de Arbeid, te Voorburg
J. M. F. A. van Dijk, te Mont-sur-Rolle (Suisse)
Mr. J. Dutilh Jr., te Rotterdam
Economisch- en Sociaal-historisch Instituut der Vrije Universiteit, te Amsterdam
Economische Bibliotheek van het Departement van Economische Zaken,
te 's-Gravenhage
Mr. Chr. P. van Eeghen, te Amsterdam
Mejuffrouw Dr. I. H. van Eeghen, te Amsterdam
Mr. L. C. van Eeghen, te Amsterdam
H. J. van Eerbeek, te Amsterdam
Prof. dr. H. F. J. M. van den Eerenbeemt, te Tilburg
G. F. Evelein, te Hilversum
Mr. E. D. Eijken, te Zwolle
E. van Eck, te Oegstgeest
Jhr. P. R. Feith, te Rotterdam
J. M. Fentener van Vlissingen, te Maartensdijk (U)
Mr. W. H. Fockema Andreae, te Rotterdam
Prof. Mr. H . de la Fontaine Verwey, te Amsteream
Prof. Dr. Ir. R. J. Forbes, te Heemstede
Dr. W. J. Formsma, te Groningen
Ir. E. A. Gelderman, te Oldenzaal
H. P. Gelderman, te Oldenzaal
J. Gelderman, te Oldenzaal
N.V. Gemeenschappelijk Eigendom, te 's-Gravenhage
Gemeente Archief van Alkmaar, te Alkmaar
Gemeente Archief van Amsterdam, te Amsterdam
Gemeente Archief van 's-Gravenhage, te 's-Gravenhage
Gemeente Archief van Leiden, te Leiden
Gemeente Archief van Rotterdam, te Rotterdam
Gemeente Archief van Tilburg, te Tilburg
Gemeente Archief van Vlaardingen, te Vlaardingen
Prof. Dr. C. Goedhart, te Bussum
Prof. Dr. Th. Goossens, te 's-Hertogenbosch
Mejuffrouw Dr. M. K. E. Gottschalk, te Amsterdam
Mr. F. H. A. de Graaff, te Amsterdam
Mr. G. M. Greup, te Amsterdam
Dr. F. Ph. Groeneveld, te Bussum
Dr. C. C. Griitzner, te 's-Gravenhage
J. P. de Haan, te Amsterdam
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E. D. Haitsma Mulier, te Haarlem
A. Hallema, te Breda

J. M. H . J. Hamels, te Nijmegen
Hande1s-Economische Bibliotheek, te Amsterdam
Mr. H. Hardenberg, te 's-Gravenhage
Dr. S. Hart, te Amsterdam
Mevrouw Dr. M. Hartgerink-Koomans, te Groningen
Mr. N. Hazewinkel, te Haren (Gron.)
Drs. W. G. Heeres, te Amstelveen
A. H. Heineken, te Noordwijk aan Zee.
Dr. J. J. Herks, te Amersfoort
Drs. J. van Heijst, te Leiden
Mr. G. H. Hintzen, te St. Michielsgestel
Historisch Genootschap, te Utrecht
Mr. E. A. Hofman, te Londen
Prof. Dr. E. W. Hofstee, te Wageningen
N.V. Nederlandsche Amerikaanse Stoomvaart Maatschappij (Holland
Amerika Lijn), te Rotterdam
Hollandsche Koopmansbank, te Amsterdam
Dr. M. W. Holtrop, te Bloemendaal
Honig N.V. , te Koog aan de Zaan
J. Y. Hosbach, te Amsterdam
Prof. J. H. van Houtte, te Eghenhoven bij Leuven
Dr. D. Houtzager, te Schiedam
Dr. J. Hovy, te Amersfoort
Mr. H . F. Hoyer, te 's-Gravenhage
Drs. W. H. Hoyer, te 's-Gravenhage
J. Hudig, te Rotterdam
P. A. Huet, te Wassenaar
Instituut voor Geschiedenis der 'Rijksuniversiteit, afd. Economische Geschiedenis, te Utrecht
Instituut voor economisch onderzoek der Rijksuniversiteit te Groningen afd.
Sociale en Economische Geschiedenis
Prof. G. Jacquemyns, te Brussel
Drs. Hub. L. Jansen, te's-Gravenhage
Dr. H. P. H . Jansen, te Amstelveen
Drs. H. J. H. Janssen, te 's-Gravenhage
Prof. Dr. T. S. Jansma, te Amsterdam
Prof. Mr. A. M. de Jong, te Bloemendaal
Prof. Dr. Fr. de Jong Edz., te Amsterdam
G. de Jong, de Wormerveer
J. H. de Jong, te De Bilt
Dr. Th. P. M. de Jong, te Groningen
Dr. C. F. Karsten, te Rotterdam
Drs. W. J. Karssen, te Oegstgeest
R. F. van Keurder, te Amsterdam
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Prof. Dr. J. H. Kernkamp, te Bilthoven
Mejuffrouw Dr. Nelly J. M. Kerling, te Londen
Ir. H. I. Keus, te 's-Gravenhage
Prof. Dr. C. van de Kieft, te Amsterdam
Drs. C. A. Klaasse, te Amsterdam
Prof. Dr. P. W. Klein, te Gouda
Dr. H. Klompmaker, te Amsterdam
Dr. A. C. F . Koch, te Deventer
Mr. N. Kolff, te Rotterdam
J. A. Kolkman, te Utrecht
Koninklijke Bibliotheek, te 's-Gravenhage
Ir. K. Kooij, te Ge1dermalsen
Prof. Dr. T. P. van der Kooy, te Amsterdam
Prof. S. Korteweg, te Groningen
H. J. de Koster, te Wassenaar
Mr. B. H. A. van Kreel, te Amsterdam
Ir. W. H. Kruyff, te Amsterdam
Prof. H. W. Lambers, te Rotterdam
Dr. P. W. de Lange, te Hilversum
Jhr. M. J. van Lennep, te Leeuwarden
Ir. L. P. M. Lhoest, te Maastricht
F. Lugt, te 's-Gravenhage
J. G. Manger, te Zaandam
Drs. H. J. Manschot, te Overveen
J. C. van Marken, te Amsterdam
Mees' Bouwmaterialen N.V., te Groningen
Mevrouw Dr. M. A. Meilink-Roelofsz, te 's-Gravenhage
Mr. H. ter Meulen, te Amsterdam
Ir. O. Meyer, te Gieten
Dr. J. F. G. M. de Meyer, te Amsterdam
Dr. B. E. de Muinck, te Riessen, Hamburg
Prof. Dr. F. L. van Muiswinkel, te Bussum
Hendrik Muller, te Laren
Mr. T. Naudin ten Cate, te 's-Gravenhage
Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum, te Amsterdam
Ned. Instituut voor Efficiency, te 's-Gravenhage
Nederlandsch Agronornisch-Historisch Instituut, te Groningen
Nederlandsch Instituut van Accountants, te Amsterdam
N.V. Nederlandsche Staatsrnijnen, te Heerlen
Ir. H. Oosterhuis, te 's-Gravenhage
Mr. J. J. Oyevaar, te 's-Gravenhage
Openbare Leeszaal, te 's-Gravenhage
Open bare Bibliotheek, te Arnhem
J. B. H. Otker, te 's-Gravenhage
Mr. P. Plantenga, te Amsterdam
Stichting Papiergeschiedenis, te Haarlem
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Dr. J. M. G . van der Poel, te Wageningen
Prof. Dr. R. Post, te Nijmegen
Provinciale Bibliotheek van Friesland, te Leeuwarden
Dr. R. Reinsma, te 's-Gravenhage
Prof. dr. D . C. Renooij, te Amstelveen
Jhr. H. J. Repelaer van Driel, te 's-Gravenhage
C. Riekwel, te Naarden
Mr. H. van Riel, te 's-Gravenhage
H. Ringers, te Schoor!
M. P. H. Roessingh, te Oegstgeest
R.K. Economische Hogeschool, te Tilburg
Algemeen Rijksarchief, te Brussel
Rijksarchief in de Provincie Limburg, te Maastricht
Th. A. W. Ruys, te Rotterdam
Dr. A. S. Rijxman, te Naarden
Mr. G. J. Salm, te Amsterdam
D . Salomons, te Amersfoort
Ph. A. Samson, te Amsterdam
Ir. B. W. Sanders, te Amsterdam
Mr. M. Sanders, te Hilversum
Mr. J. R. Schaafsma, te Eindhoven
Mr. B. A. van Schaik, te Amsterdam
Prof. Dr. C. F. Scheffer, te Tilburg
Dr. A. L. van Schelven, te Hengelo (0.)
Drs. F. L. Schimsheimer, te Amsterdam
Dr. H . Schmitz, te Rotterdam
Jhr. Mr. T. A. J. W. Schorer, te Middelburg
Prof. Dr. I. Schaffer, te Wassenaar
William Schrikker, te Amsterdam
Dr. Mr. A. T. Schuitema Meijer, te Groningen
Mr. D . van Setten, te Breda
Mr. H. J. Sjollema, te Rotterdam
Prof. Dr. B. H. Slicher van Bath, te Wageningen
H. Smidt van Gelder, te Aerdenhout
F. G. Spits, te Groningen
Dr. F. C. Spooner, County Durham, Engeland
Mr. M. P. L. Steenberghe, te Goirle
Sociaal Historisch Centrum voor Limburg, te Maastricht
Stichting voor de Textielgeschiedenis, te Hengelo (0.)
Van Stolk's Koninklijke Commissiehandel N.V., te Rotterdam
Mejuffrouw Dr. A. Stolp, te Amsterdam
Streekarchivariaat Noord Kempenland, te Oirschot
Prof. Dr. J. H. van Stuyvenberg, te Rotterdam
Mr. W. Suermondt Wzn. te Leersum
Dr. F. B. M. Tangelder, te 's-Gravenhage
Drs. R. K. Teszler, te Amsterdam
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Prof. dr. F. W. S. van Thienen, te Amsterdam
Mr. J. Thors, te Rotterdam
Mr. Dr. W. C. Treurniet, te Rotterdam
Dr. Th. van Tijn, te Amsterdam
Universiteits-Bibliotheek, te Amsterdam
Dr. Raymond van Uytven, te Heverlee (Be1gie)
Jhr. Mr. C. C. van Valkenburg, te Amsterdam
G. Veenma, te Haren (Gr.)
Dr. A. J. Veenendaal, te 's-Gravenhage
Vereniging voor den Effectenhandel, te Amsterdam
Vereniging voor Zaanlandse Oudheidkundige verzameling Jacob Honig,
Jansz. Jr. te Zaandijk
Mejuffrouw Dr. M. A. Verkade, te Santpoort
Dr. J. Verseput, te Rotterdam
Drs. H. H. Vleesenbeek, te Rotterdam
Gerlof Verwey, te Amsterdam
Dr. W. D. Voorthuysen, te Amsterdam
H. A. A. de Vos, te Amsterdam
Prof. Dr. Joh. de Vries, te Amstelveen
N.V. De Vries Robbe, te Gorinchem
Mr. C. T. de Vries Robbe, te Gorinchem
Dr. G. van der Wal, te Amstelveen
Dr. R. E. J. Weber, te 's-Gravenhage
Jhr. S. G. van Weede, te Amsterdam
H. van der Wees, te Velsen
Mr. H . M. Wertheim, te Amsterdam
Prof. Dr. Hans van Werveke, te St. Denys-Westrem bij Gent
N.V. Wessanen's Koninklijke Fabrieken, te Wormerveer
Dr. J. J. Westendorp Boerma, te Zierikzee
Prof. G. A. Ph. Weyer, te Bussum
Prof. Dr. W. J. Wieringa, te Amsterdam
Drs. H. J. Wilzen, te 's-Gravenhage
Prof. Dr. P. H . Winkelman, te Nijmegen
Prof. Jhr. Dr. P. J. van Winter, te Groningen
Dr. H . Witlox, te Luxembourg-Ville
Mevrouw A. Wolff-Gerzon, te Bergen N.H.
Prof. P. de Wolff, te Heemstede
Dr. J. J. Woltjer, te Oegstgeest
C. van Wijk, te Duivendrecht
Dr. W. van Wijk, te 's-Gravenhage
S. S. Wyssenbeek, te Bloemendaal
N.V. IJzergieterij en Machinefabriek J. Zimmer & Zonen, te Amsterdam
Dr. W. M. Zappey, te Amsterdam
Drs. J. E. F. Zuylen, te Eindhoven
Dr. A. Zijp, te Utrecht
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Donateurs
N.V. Aagrunol Chemische Fabrieken, te Groningen
Algemene Bank Nederland, te Amsterdam
N .V. Amsterdamsche Ballast Maatschappij, te Amsterdam
Amsterdam-Rotterdam Bank, te Amsterdam
Amsterdamsche Droogdok Maatschappij N.V., te Amsterdam
Bakkenist, Spits & Co., te Amsterdam
Bank voor Handel en Scheepvaart N.V., te Rotterdam
Billiton Maatschappij N .V., te 's-Gravenhage
Blom en van der Aa, te Amsterdam
Bond van Maatkledingbedrijven in Nederland, te Haarlem
Dr. J. A. P. G . Boot, te Taroona (near Hobart), Tasmania (Australie)
Brouwerij de Drie Hoefijzers, te Breda
Cantzlaar en Schalkwijk N.V., te Rotterdam
N .V. Cartonfabriek Beukema & Co., te Hoogezand
Carton- & Papierfabriek v/h W. A. Scholten N.V., te Groningen
N.V. Centrale Arbeiders Levensverzekering Maatschappij, te 's-Gravenhage
Centrale Suikermaatschappij N.V., te Amsterdam
N.V. Chemische Fabriek "Naarden", te Naarden
Chemische Industrie Uithoorn N.V., te Uithoorn
Cooperatieve Verkoop- en Productievereniging van Aardappelmeel en
Derivaten "AVEBE" G. D ., te Veendam
Curac;aosche Handel Maatschappij N.V., te Amsterdam
Dikema & Chabot's Handel Maatschappij N.V., te Rotterdam
Van Doorne's Automobielfabriek N.V., te Eindhoven
Koninklijke Fabrieken T. Duyvis Jz. N.V., te Koog aan de Zaan
Van Eeghen & Co., te Amsterdam
Koninklijke Dobbelman N.V., te Nijmegen
Douwe Egberts Tabaksfabriek, Koffiebranderij en Theehandel N .V., te
Joure
N.V. Felix Fabrieken, te 's-Gravenhage
Friesch-Groningsche Hypotheekbank N.V., te Amsterdam
Handel Maatschappij H. Albert de Bary, te Amsterdam
N.V. Heemaf, te Hengelo (0.)
Heldring & van Marken, te Amsterdam
N.V. Herenkledingfabriek C. E. Grol & Zonen, te Groningen
N.V. Levensverzekering Maatschappij H.A.V. Bank, te Schiedam
Hollandsche Bank Unie, te Amsterdam
Hollandse Belegging en Beheer Maatschappij, te Amsterdam
N.V. Hollandsche Draad- en Kabelfabriek N.V. te Amsterdam
Hollandsche Societeit van Levensverzekeringen N.V. anna 1807, te Amsterdam
Hudig & Veder, te Rotterdam
N.V. "Industrie" (voorheen Van Lohuizen & Co.), te Vaassen
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, te Amsterdam
D. Jordaan-Terweeme en Zonen's Textielfabrieken N.V., te Haaksbergen
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Jonker's Expeditiebedrijven N.V., te Veendam
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam, te Amsterdam
Kamer van Koophandel en Fabrieken, te Hengelo (0.)
Kamer van Koophandel en Fabrieken van Noord-Brabant, te Tilburg
Karner van Koophandel en Fabrieken voor Zuid-Holland, te Rotterdam
Kas-Associatie N.V., te Amsterdam
A1gemene Kunstzijde Unie, te Arnhem
KoninkIijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken, te IJmuiden
N.V. Koninklijke Pharmaceutische Fabrieken v/h Brocades-Stheeman &
Pharmacia, te Amsterdam
Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, te Amsterdam
Koninklijke Textielfabrieken Nijverdal-ten Cate N.V., te Almelo
KoninkIijke Verkade's Fabrieken N.V., te Zaandam
N.V. Koninklijke Nederlandsche Vliegtuigfabriek Fokker, te Schiphol
N.V. Koninklijke Zout-Ketjen N.V., te Hengelo (0.)
Langeveldt de Vos, te Amsterdam
Van Leer's Vatenfabrieken N.V., te Amstelveen
Maatschappij tot Financiering van het Nat. Herstel N.V., te 's-Gravenhage
Mees en Hope, te Amsterdam
Gebr. Gerzon's Modemagazijnen, te Amsterdam
N.V. Motorenfabriek Thomassen, te De Steeg
Nederlandsche Bank N.V., te Amsterdam
Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel, te Haarlem
Nederlandsche Overzeebank N.V., te Amsterdam
Verenigde Nederlandsche Scheepvaart Maatschappij, te 's-Gravenhage
N.V. de Erve Wed. J. van Nelle, te Rotterdam
Nutsspaarbank, te Groningen
Pakhuismeesteren van de Thee, te Amsterdam
Phs. van Ommeren N.V., te Rotterdam
N.V. Overzeese Gas- en Electriciteitmaatschappij, te Rotterdam
N.V. Pensioenverzekerings Maatschappij "Metallicus", te Rotterdam
N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken, te Eindhoven
Pierson, Heldring & Pierson, te 's-Gravenhage
Rotterdamsche Droogdok Maatschappij, te Rotterdam
N.V. Rotterdamsche Verzekering-Societeiten (R.V.S.), te Rotterdam
Koninklijke Shell Nederland N.V., te Rotterdam
Nederlandsche "Esso", N.V., te 's-Gravenhage
Abr. van Stolk & Zoonen Koninklijke Houthandel, te Rotterdam
Thomassen & Drijver Blikemballagefabrieken N.V., te Deventer
N.V. Tricotfabriek A. Schmidt & Zoon, te Wildervank
Unicena (Concern Brenninkmeyer), te Amsterdam
Unilever N.V., te Rotterdam
N.V. Veenderij & Turfstrooiselfabriek Klazienaveen v/h W. A. Scholten, te
Groningen
Nederlandsche Vereniging tot bevordering van het Levensverzekeringswezen, te Utrecht
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N.V. Verzekerings-Maatschappij "Holland van 1859", te Dordrecht
Werkspoor N .V., te Amsterdam
Dok- en Werf Maatschappij Wilton-Fijenoord-Bronswerk N.V., te Schiedam
J. B. Wolters' Uitgevers Maatschappij N .V., te Groningen
Provinciaal Utrechts Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen, te
Huis ter Heide

Donateurs voor het [even
Ir. H. C. Wesseling, te Wassenaar
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, te Leiden

STATUTEN
VAN DE VERENIGING

HET NEDERLANDSCH ECONOMISCH-HlSTORISCH ARCHIEF
GEVESTIGD TE 'S-GRAVENHAGE

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

Art. 1. De veremgmg Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief is opgericht op 2 April 1914. Zij is gevestigd te 's-Gravenhage.
Art. 2. De vereniging stelt zich ten doel het verzamelen, bewaren en bewerken van het bronnenmateriaal, dat van belang kan worden geacht voor
de economische geschiedenis van Nederland, Suriname, de Nederlandse
Antillen en Indonesie.
Art. 3. De vereniging tracht dit doel te bereiken:
a. door het in eigendom verwerven of in bruikleen ontvangen van koopmansarchieven, handelsboeken, handelscorrespondentie, koers- en prijslijsten en verdere bescheiden en publicatien betreffende bestaande of opgeheven handels- en industriele ondernemingen, enz. ;
b. door het in eigendom verwerven of in bruikleen ontvangen van archieven, schrifturen en publicatien van verenigingen of instellingen, werkzaam op economisch gebied ;
c. door het verzamelen van oudere en nieuwe documenten betreffende
de economische geschiedenis in het algemeen en van Nederland in het bijzonder,
een en ander ter plaatsing in een der archiefgebouwen van de vereniging;
d. door het oprichten van een bibliotheek op economisch-historisch
gebied ;
e. door het verzamelen van afbeeldingen, enz. betreffende de economische geschiedenis ;
f. door hetzij het publiceren van bescheiden en ander bronnenmateriaal
op het terrein van de economische geschiedenis der in art. 2 genoemde gebieden, al of niet in eigendom der vereniging, alsmede van wetenschappelijke
studien op dit terrein, hetzij het ondersteunen of het bevorderen van de
uitgaven van dergelijke pUblicatien;
g. door aIle verdere wettige middelen, die tot het doel van de vereniging kunnen lei den.
Art. 4. Door de vereniging zullen een of meer archiefgebouwen worden
ingerich t ter bewaring van de door haar verkregen documenten.
Zo mogelijk zal door de vereniging ook een museum worden opgericht,
waarin de arbeidsmiddelen, enz., belangrijk voor de kennis van de technische
ontwikkeling en de economische geschiedenis, zullen worden opgenomen.
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Art. 5. Het verenigingsjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December.
Art. 6. De vereniging is opgericht voor den tijd van 29 jaar en 11 maanden, te rekenen van den dag der oprichting, zijnde 2 April 1914.
Bij het verstrijken van genoemden termijn is de vereniging opnieuw aangegaan voor een tijdperk van 20 jaar; bij het verstrijken van 1aatstgeme1d
tijdvak wordt de vereniging opnieuw aangegaan voor den tijd van 16 jaar,
derhalve eindigend 1 Maart 1980.
Art. 7. Leden van de vereniging zijn:
Ie. de oprichters;
2e. zij, die na het verkrijgen van de Koninklijke goedkeuring door het
bestuur der vereniging daartoe worden benoemd.
De jaarlijkse contributie wordt door de algemene vergadering vastgesteld.
Er kunnen zijn corresponderende 1eden, door het bestuur te benoemen.
Zij hebben dezelfe rechten als de overige leden.
Donateur of donatrice wordt men door ten minste f 25 jaarlijks aan de
vereniging te betalen.
De rechten van de leden en donateurs zijn gelijk, behoudens het bepaalde
in de artt. 9 en 10.
Het bestuur kan ereleden benoemen. Dezen ontvangen de publicaties der
vereniging.
Art. 8. Het lidmaatschap gaat verloren:
a. door overlijden;
b. door schriftelijke opzegging ten minste 2 maanden v66r het eindigen
van het verenigingsjaar, te rich ten tot den secretaris of den penningmeester;
c. door royement door het bestuur, inzonderheid wegens wanbetaling
van de aan de vereniging verschuldigde gelden.
Art. 9. Het bestuur bestaat uit ten hoogste 50 leden, uit de leden der
vereniging te kiezen door de algemene vergadering.
Het bestuur kiest uit zijn midden een dagelijks bestuur van 7 leden, dat
de werkzaamheden onderling verdeelt.
Het dagelijks bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechten.
De leden van het bestuur ontvangen geen honorarium.
Art. 10. De leden van het bestuur worden voor den tijd van 5 jaar gekozen. Elk jaar treedt 1/5 of zo na mogelijk 1/5 der bestuursleden af volgens
een daarvan door het dagelijks bestuur op te maken rooster. De aftredenden
zijn terstond herkiesbaar.
Art. 11. De directeur van het archief der vereniging wordt voor onbepaalden tijd door de algemene vergadering benoemd en is als zodanig als
secretaris aan het bestuur en het dagelijks bestuur toegevoegd.
De directeur wordt, zo nodig, voor zover het de werkzaamheden in de
bibliotheek betreft, ter zijde gestaan door een bibliothecaris, voor zover het
de archivalische werkzaamheden betreft door een conservator. Deze functionarissen worden benoemd door het bestuur.
De verdere beambten worden door het dagelijks bestuur benoemd.
Art. 12. Er is een raad van advies, bestaande uit:
a. door de algemene vergadering te benoemen personen;
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b. ten hoogste 5 door de aIgemene vergadering te benoemen vertegenwoordigers van verenigingen of insteIIingen, die zich bereid hebben verkIaard haar archieven of gedeelten hiervan in een der archiefgebouwen der
vereniging te deponeren.
Ret bestuur maakt voor elke benoeming een aanbeveling op. De leden
van den raad van advies hebben een raadgevende stem in aIle aangelegenheden, die door het bestuur aan hun oordeel worden onderworpen. Zij vergaderen ten rninste eenrnaaI per jaar met het bestuur, dat hen tevens op de
hoogte houdt van aIle belangrijke zaken, de vereniging betreffende.
Art. 13. Bescheiden, die in bruikIeen worden aangenomen, kunnen
sIechts met toestemming van den uitlener worden gepubliceerd.
Raadpleging van bescheiden door derden kan de deposant van zijn toestemming afhankelijk maken.
Art. 14. Er zal zijn een door het bestuur vast te stellen huishoudelijk
reglement, dat niet in strijd mag zijn met den inhoud van deze statuten.
Art. 15. Een instructie betreffende het beheer en het gebruik van het
archief en van de bibliotheek zaI door het bestuur worden opgesteld.
Voor de publicatien, door de vereniging uit te geven, zaI een aIgemeen
reglement door het bestuur worden vastgesteld.
Art. 16. De inkomsten der vereniging bestaan uit contributien, subsidien, giften, Iegaten en de opbrengst van publicatien.
Art. 17. Jaarlijks wordt v66r 1 Juli een algemene vergadering gehouden,
waarin door het bestuur verslag wordt uitgebracht over den toestand en de
werkzaamheden van de vereniging in het afgelopen jaar en rekening en verantwoording wordt gedaan van het gehouden geldelijk beheer. Door de
goedkeuring dezer rekening is het bestuur gedechargeerd.
Tevens worden in deze aIgemene vergadering de vacatures, ontstaan door
de periodieke aftreding van bestuursleden en in den raad van advies, vervuld.
AIgemene vergaderingen zuHen verder worden gehouden zo dikwijIs het
bestuur of de raad van advies dit wenselijk oordeelt of aIs ten minste 25
leden dit in een gemotiveerd schrijven bij het bestuur aanvragen. Geeft het
bestuur binnen een maand aan zodanig verzoek geen gevolg, dan hebben
bedoelde leden het recht zelf tot het beleggen der verzochte vergadering over
te gaan.
In een algemene vergadering kunnen een of meer voordrachten worden
gehouden over onderwerpen, verband houdende met den werkkring van de
vereniging.
Art. 18. AIle stemmingen over personen geschieden, tenzij de vergadering hiervan met algemene stemmen wenst af te wijken, schriftelijk, over
zaken mondeling.
AIle besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen over person en beslist het lot, over zaken de voorzitter.
Art. 19. Besluiten tot verandering der statuten, behoudens nadere koninklijke goedkeuring, en tot ontbinding van de vereniging kunnen slechts
genomen worden op voorstel van het bestuur of van ten minste 25 leden.
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Art. 20. a. Bij ontbinding van de vereniging zullen, met inachtneming
van art. 1702 van het Burgerlijk Wetboek, haar eigendommen komen aan
het Rijk, ter plaatsing in het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage, voor
zover het geschriften betreft.
b. De Economisch-Historische Bibliotheek zal aan de gemeente Amsterdam vervallen, mits op dat tijdstip de gemeente Amsterdam nog zorg draagt
voor de verzameling op soortgelijke wijze, waarop zij dit bij besluit van 26
Mei 1930 op zich heeft genomen.
Deze bepaling mag zonder toestemming van het gemeentebestuur van
Amsterdam niet worden gewijzigd.
c. Van de aibeeldingen en de overige eigendommen der vereniging bepaalt de algemene vergadering de nadere bestemming.
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DIRK HUDIG L. JZN
Levensschets van een Amsterdamse reder
door
Dr W. M. ZAPPEY
WOORD VOORAF

Deze korte schets beoogt de lange loopbaan weer te geven van de Amsterdamse reder Dirk Hudig. Dat de hoofdpersoon zelf, thans van eerbiedwaardige ouderdom, in leven en welzijn verkeert, bracht mij in de gelukkige
omstandigheid met de heer Hudig te kunnen spreken over de ontwikkeling
van zijn carriere. Ook stelde hij mij in staat tot het raadplegen van zijn
persoonlijke papieren, door hem alto os bewaard. Aan de vele boeiende
gesprekken die ik met de heer Hudig heb gevoerd, bewaar ik zeer aangename
herinneringen.
Bijzondere dank ben ik verschuldigd aan de heren Mr D. A. Delprat,
oud-voorzitter der Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam
en Dr Joh. de Vries, hoogleraar aan de Katholieke Hogeschool te Tiburg,
die actieve belangstelling toonden bij de totstandkoming van dit geschrift
en die mij talrijke waardevolle gegevens hebben verstrekt.
Voorts kon ik met profijt gebruik maken van belangwekkende inlichtingen
die ik ontving van de heren Jhr H. van Lennep, directeur van de Koninklijke
Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, Ir W. H. Kruyff en J. P. Kruseman, oud-directeuren van deze maatschappij en van Jhr S. G . van Weede,
lid van de Raad van Bestuur van de Koninklijke Java-China-Paketvaart
Lijnen N.V. Bij het bijeenbrengen van materiaal heb ik steun ondervonden
van mejuffrouw E. A. Wiedijk, die een groot aantal jaren als directiesecretaresse verbonden is geweest aan de K.N .S.M.
Zo werd rnij van verschillende zijden welwillend hulp verleend tijdens
het schrijven van deze biografie. Voor datgene wat de lezer hierin als
fellen zal aanmerken, is uiteraard aIleen de schrijver verantwoordelijk.
W. M.
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"Ein heller Kopf, jovial, einfach, humoristisch und
stark".
Thomas Mann, Buddenbrooks
Dirk Hudig L.Jzn stamt uit een geslacht, dat vanaf de eerste helft der
17de eeuw in Holland woonachtig was 1). Stamvader van de Hollandse
Hudigs was Hubrecht (Huibert) Willemsen Heudigh(e), soldaat en musketier in het leger van Frederik Hendrik; waarschijnlijk rond 1633 vestigde
hij zich te Amsterdam. Zijn zoon Willem Hudigh (1643-1681) was in deze
stad zeemleerbereider en later fabrikant van zijden stoffen. Diens zoon
Casparus (1668-1707) trok tegen het einde der 17de eeuw naar Rotterdam,
begon als factor en werd de stichter van de Rotterdamse reders- en koopmansfarnilie Hudig, welke in de loop van de 18de eeuw aldaar tot aanzien
kwam. Casparus' zoon Jan (1702-1745) was reder, Jans zoon, Ferrand
Whaley (1734-1797), had grote belangen in West-Indische plantageleningen 2); evenals zijn vader was hij voorts Directeur van de Levantse Handel
(Kamer Rotterdam). Ferrand Whaley Hudig's zoon, wederom Jan (17691858) geheten - de overgrootvader van Dirk Hudig L.Jzn - was een
reder van bredere allure. Hij zette de West-Indische en Engelse zaken van
zijn vader voort en werd in 1795 mede-oprichter van de cargadoorsfirma
Hudig & Blokhuyzen. Vanaf kort na de oprichting tot 1819 heette deze
zaak Hudig Blokhuyzen & Van der Eb. Van 1811 tot 1813 was hij lid van
de Rotterdamse municipaliteit en lange jaren, van 1826 tot 1852, van de
Kamer van Koophandel en Fabrieken aldaar. In 1813 behoorde hij in de
Maasstad tot de honderd hoogst aangeslagenen in de directe belastingen 3).
Hij stond in contact met de prorninente reder Frans Smeer 4). Het was
Jan Hudig, die in 1842 overging tot het gebruik van sleepboten in het
Rotterdamse havengebied. In genoemd jaar kreeg zijn firma, Hudig &
Blokhuyzen, namelijk concessie om met hun stoomboot "Zuid-Holland"
sleepdiensten uit te oefenen op de rivieren 5).
De op een na oudste zoon van Jan, Dirk Hudig (1803-1853), was firmant
van Hudig & Blokhuyzen en makelaar in assurantien. De jongste zoon uit
het tweede huwelijk van Dirk was Louis Jacob Hudig (1844-1895), vader
van Dirk Hudig (geb. 1876). Louis Jacob oefende niet, zoals zijn voorvaderen al meer dan honderd jaar hadden gedaan, het beroep van reder of
koopman uit. Aanvankelijk was hij werkzaam als beambte bij de Rotterdamsche Handelsvereeniging en belast geweest met de lei ding van het
1) Oegevens over het geslacht Hudig werden ontleend aan Algemeen Nederlandsch Familieblad 1884 nos. 118, 120, 126 en 133, Nederlands Patriciaat jrg. 3
(1912), biz. 182-190 en jrg. 50 (1964), biz. 253-271 en aan een publicatie, in 1923
verschenen onder de titel Familie Hudig [door J. Hudig DznJ.
2) Hierover J. Hudig Dzn, De West-Indische Zaken van Ferrand Whaley Hudig
1759-1797 (1922).
3) E. Wiersum, De honderd hoogstaangeslagenen te Rotterdam in 1813, in
Econornisch-Historisch Jaarboek dl. XVI (1930), biz. 171 en 184-185.
4) A. R. Falck, Oedenkschriften (uitg. Colenbrander), in R.O.P. kl. serie no. 13
(1913), biz. 599-601.
5) W. F. Lichtenauer en O. E. van Walsum, Oedenkboek Kamer van Koophandel en Fabrieken Rotterdam 1803-1928 (1928), biz. 287.
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bedrijf Op Feijenoord. Toen de R.H.V. in 1882 moest liquideren - in 1879
was ze al failliet gegaan ten gevolge van de Pincoffs-affaire - kwamen haar
terreinen en opstallen via de erfpachtovereenkomst en een betaling van
f 4 rniIjoen in handen van de gemeente Rotterdam, die toen besloot de
kadeterreinen zelf te exploiteren. De leiding werd in handen gegeven van
Louis Jacob Hudig, die daarmee vanaf 1882 de eerste directeur werd van
de gemeentelijke Handelsinrichtingen op Feijenoord. In 1885, toen de
gemeente Rotterdam overging tot eigen beheer van het Vrij-Entrepothet besluit tot overneming was al in 1883 genomen - werd Hudig daarenboven van dit etablissement 1) de eerste administrateur.
Louis Jacob Hudig 2) was, evenals zijn neef Jan Hudig (1838-1924)deze laatste een energiek gemeenteraadslid en wethouder - een man met
brede visie op de technische ontwikkeling van de Rotterdamse havens.
Hij nam in 1884 het initiatief voor de inrichting van een "kolentip", een
installatie voor het snellossen van kolen uit wagons in zeeschepen, waardoor
export van Duitse kolen over Rotterdam sterk werd vergemakkelijkt.
In 1887 kwam in Rotterdam een hydraulische tip aan de Binnenhaven in
gebruik, de eerste op het Europese vasteland. In 1895 volgde een tweede
hydraulische tip, de eerste electrische kwam in 1901. Veel heeft L. J. Hudig
gedaan ter bevordering van de electrificatie der haveninstallaties. Rotterdam
was de eerste Europese haven, waar electrische kranen op grote schaal
werden gebruikt, in 1894 al een zevental. De eerste proeven met electrische
kranen waren in 1890 te Hamburg genomen. Voorts heeft Hudig geijverd
voor het inrichten van een afzonderlijke ertshaven, die in 1896 tot stand
kwam, eveneens voorzien van electrische kranen.
Als zoon van deze verdienstelijke, self made technicus en administrateur
en diens echtgenote Johanna Elisabeth van Vollenhoven kwam Dirk Hudig
op 13 oktober 1876 te Rotterdam ter wereld. Het was hetjaar van de opening
van het Noordzeekanaal, en het eerste schip dat toen de havenmond
binnenvoer, was de van Bordeaux komende "Rembrandt" van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij. Het gezin Hudig woonde in
het merkwaardige poortgebouw van het Vrij-Entrepot aan de Stieltjesstraat.
Van zijn vroegste jeugd af heeft Dirk Hudig derhalve de sfeer van het
havenbedrijf ondergaan.
De jonge Hudig ontving lager onderwijs te Rotterdam, onder andere op
het Instituut-Bijleveld aan de Boompjes. Zijn rniddelbare opleiding genoot
hij vanaf 1890 tot het begin van 1894 op de school van de "instituteur"
R. Prins. Deze leidde het toenmaals bekende Instituut-Prins, aanvankelijk
gevestigd te Oirschot en later aan het Prinsen Bolwerk te Haarlem, waar
1) Hierover: Het honderdjarig bestaan van het Vrij-Entrepot der gemeente
Rotterdam, z.a. (1929).
2) Levensberichten van hem in De Ingenieur jrg. 10 (1895), biz. 573-574 en in
de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 17 en 19 december 1895; prijzende woorden
over hem door H. A. van Ysselsteyn, De geschiedenis der haven van Rotterdam,
in: Rotterdam in den loop dec eeuwen, 4e gedeelte 3e stuk (1907), biz. 67-68, alsook
in W. C. Mees, Man van de daad. Mr Marten Mees en de opkomst van Rotterdam
(1946), biz. 267-268.
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het rond de eerste wereldoorlog moet zijn opgeheven. Deze kostschoolkosten voor internen f 1000 per jaar - leidde in klassen met een klein
aantalleerlingen onder meer op voor het examen van aspirant-surnumerair
bij de directe belastingen en voor het vergelijkende toelatingsexamen van
het Koninklijk Instituut van de Marine te Willemsoord. "Prins" was een
van de weinige kostscholen in den lande waar, zoals bij voorbeeld op het
Instituut Rozenburg te Assen, ook handelsonderwijs werd gegeven. De
leerprogramma's stonden geJijk aan die van de 3-jarige, respectievelijk
5-jarige H.B.S. Het was de wens van vader Hudig, dat Dirk adelborst zou
worden, maar de jongeman zag zelf - tegen de ouderlijke voorkeur in van het vereiste examen af, daar de wiskunde niet zijn sterkste zijde was.
Dirk Hudig heeft zich bij " Prins", zowel in Oirschot als in Haarlem,
nooit thuisgevoeld; al in 1892 wilde hij van school af om in de Maasstad
de scheepsagenturenpraktijk in te gaan. A1 spoedig bleek dus, dat hij een
bij uitsluiting praktisch ingestelde geest had. Ret nut van een meer tbeoretisch gerichte hogere handelsopleiding werd trouwens nog tot na de eeuwwisseling door Rotterdamse reders vrij algemeen in twijfel getrokken.
Zo voelde Dirk Hudigs achtemeef W. C. Hudig (1874-1954), firmant van
Hudig & Veder, in 1909 niets voor de oprichting van een handelshogeschool
te Rotterdam, evenmin als de bekende A. Plate 1).
Dirk Hudigs praktijkopleiding begon in maart 1894, toen hij als jongste
bediende in dienst trad bij de firma Hudig & Blokhuyzen, waarvan zijn
overgrootvader mede-stichter en zijn grootvader firmant was geweest.
Destijds gold nog als beste basis voor een loopbaan bij zeevaart of rederij :
van onder op in het bedrijf beginnen. Gedurende drie jaren werkte Dirk
Hudig voornamelijk op de "kapiteinskamer" van de genoemde cargadoorsfirma, waar hij veel ervaring opdeed in het contact met gezagvoerders en
stuwadoors en de werkzaamheden verbonden aan de inklaringen leerde
kennen.
Ben verblijf buitenslands was voorts het vaste programmapunt bij de
praktijkopleiding van die beginnende kooplieden en reders, die mede uit
hoofde van milieu- en familierelaties eens tot leidende posities zouden
worden geroepen. Gedurende vrijwel het gehele jaar 1897 werkte Dirk
Hudig als volontair bij de Hamburgse cargadoorsfirma D. Fuhrmann.
Het jaar daarop trad hij in dienst bij het cargadoorsbedrijf van Hudig &
Pieters, dat in 1856 was opgericht door G . S. Pieters en Louis Jacobs
halfbroer Pieter Hudig (1832-1864) 2). Voor verdere opleiding vertrok
de jonge Hudig naar Engeland, waar hij werkzaam was bij twee maatschap1) J. H. van Stuijvenberg, De Nederlandsche Economische Hoogeschool
1913-1963. Van Randelshoogeschool naar Hogeschool voor maatschappijwetenschappen (1963), biz. 14.
2) Naast het oude bedrijf van Hudig & Blokhuyzen werd in 1882 de zusterfirma
Hudig & Veder opgericht, die zich ontwikkelde tot een cargadoors- en expediteursbedrijf; in 1903 ging Hudig & Blokhuyzen op in Hudig & Veder (zie M. G. de
Boer, 100 jaar Nederlandsche scheepvaart (1939), biz. 152 en Rotterdamsch
Jaarboekje 1925, biz. 2) - Archivalia van Hudig & Veder over de jaren 18981901 bevinden zich in het Economisch-Historisch Archief te 's-Gravenhage.
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pijen, waarvan Hudig & Pieters van den aanvang af de agentuur bezat.
Dit waren de Goole Steam Shipping Cy. Ltd. (te Goole aan de Humber
bij Hull) en de beroemde Great Eastern Railway Cy. te Londen, welke
laatste - als concurrent van de Batavier-schepen - sinds 1863 een passagiersweekdienst had van Harwich op Rotterdam. Deze dienst verwisselde
in 1904 Rotterdam voor Hoek van Holland 1).
Na zijn terugkeer uit Albion werkte Dirk Hudig nog een jaar op het
hoofdkantoor van Hudig & Pieters, en wei bij de cargadoorsafdeling, waar
de agenturen werden behartigd. Toen deze firma in het begin van 1900
een filiaal te Amsterdam vestigde, omdat de Amerikaanse Cosmopolitan
Line - waarvan Hudig & Pieters de agentuur had - een maanddienst
van Philadelphia op onze hoofdstad was begonnen, werd Dirk Hudig
belast met de lei ding ervan. Het was zijn eerste zelfstandige werkkring,
waarin hij zich ruirner had kunnen ontplooien, ware het niet dat deze lijn
vrij spoedig werd opgeheven: de graanhandel gaf de voorkeur aan verschepingen op Rotterdam, waar zich de termijnmarkt voor granen beyond,
en dus verwisselde de Cosmopolitan Line Amsterdam voor de Maasstad.
Daarna ging Hudig & Pieters in de hoofdstad samenwerken met Kuyper,
Van Dam & Smeer, en vestigde pas in 1948 aldaar een zelfstandig filiaal.
Daarenboven meende Dirk Hudig, terecht of ten onrechte, dat bij Hudig
& Pieters te weinig schot zat in zijn loopbaan, daar er twee firmantenzoons
waren, die oudere rechten hadden. Op niet mis te verstane wijze gaf hij
van deze gevoelens weI blijk aan de oudste firmant, W. M. Pieters. Nu was
Hudig al in 1900 - en wei via de Vereeniging van Werkgevers op Scheepvaartgebied, die in genoemd jaar te Amsterdam was opgericht naar aanleiding van de bootwerkers- en zeeliedenstakingen aldaar - in aanraking
gekomen met een man, die een overheersende invloed op zijn verdere
loopbaan zou hebben, te weten Ernst Heldring (1871-1954). Heldring, die
in 1902 samen met Op ten N oort had behoord tot de oprichters van de
Java-China-Japan Lijn, wist Hudig ruim een jaar later te engageren voor
de post van assistent van de hoofdagent te Hongkong van de maatschappij .
Het was de bedoeling dat hij aldaar te zijner tijd zou gaan optreden als
procuratiehouder.
Zo vertrok Hudig in januari 1904 met de "Prins Hendrik" (het derde
schip van die naam, in 1890 in de vaart gebracht) van de Stoomvaart
Maatschappij Nederland naar Batavia. Op Java werd hij gedurende korte
tijd ingewerkt bij de algemeen agente voor Indie van de Java-China-Japan
Lijn, de Scheepsagentuur v/h J. Daendels & Co. Eind maart 1904 kwam
hij met de "Tjipanas", het eerste schip van de Java-China-Japan Lijn, te
Hongkong aan.
De lei ding van het bedrijf in het Verre Oosten was in handen van Ph. J.
1) Zie ook L. J. Pieters, A hundred years of sea-communication between England
and the Netherlands, in The journal of Transport History, vol. VI (nov. 1964),
biz. 210-221. Dez., Een honderdjarige scheepvaartverbinding met Engeland, in
Rotterdams Jaarboekje 1964, biz. 193-218.
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Roosegaarde Bisschop (1871-1937) 1), aanvankelijk agent der Koninklijke
Paketvaart Maatschappij en van 1902 tot 1913 hoofdagent van de JavaChina-Japan Lijn te Hongkong. Deze uiterst bekwame en energieke, doch
veeleisende en niet zeer tactvolle 2) man kon moeilijk werkzaamheden
de1egeren, zoals Hudig spoedig ondervond. Tussen chef en adjudant
bestond voorts van den aanvang af een zekere antipathie, die het werk
voor de laatste niet aangenamer maakte. Reeds in oktober 1905 verkreeg
Hudig op zijn verzoek eervol ontslag en reisde via Japan en Noord-Amerika
naar Holland terug. Van zijn Hongkongse periode dateert het contact
met Heldrings "beste vriend" 3), F . B. s'Jacob (1872-1941), sinds 1897
verbonden aan de Holland-China Handelscompagnie en die vanaf 1916
handelsattache en later handelsraad is geweest bij het toenmalige Nederlandse gezantschap te Londen. Uit hoofde van deze laatste functie onderhield Hudig sinds mei 1940 nauwe relaties met s'Jacob. Voorts had hij te
Hongkong de kwaliteiten leren kennen van de Nederlandse consul-generaal
aldaar, F. J. Haver Droeze.
In het begin van 1906 offreerde Hudig zijn diensten aan Heldring, die
sinds 1899 directeur was van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot
Maatschappij. Heldring had begrip getoond voor Hudigs moeilijkheden
te Hongkong en nam hem in dienst. Met ingang van 6 februari 1906
werd de nog geen dertigjarige Hudig aangesteld - voorlopig bij wijze
van proef! - als secretaris van de directie der K.N.S.M., afdeling arbeidsen kadezaken. Meer dan veertig jaren zou hij aan deze Amsterdamse
scheepvaartmaatschappij verbonden blijven. In Hudigs keuze ten gunste
van de hoofdstad valt iets op te merken als een historische kringloop:
een geboren Rotterdammer, wiens voorgeslacht uit Amsterdam stamt,
keert terug naar de stad van herkomst. Hij wordt een Amsterdamse reder,
met een inbreng aan eigenschappen, die door sommigen als typisch Rotterdams worden bestempeld: onverwoestbare werkkracht, nuchterheid en
voortvarendheid.
De K.N.S.M. was opgericht in 1856, in het begin van de periode van
achteruitgang van de zeilvaart. De oudste diensten waren die op Bordeaux
en St. Petersburg. Het was een lijnrederij die in principe wilde gaan varen
op de Oostzee en op de Middellandse Zee door het onderhouden van
regelmatige stoombootdiensten op Noord- en Zuideuropese havens. In
haar scheepvaartroutes is als het ware een voortzetting te constateren van
de traditie der 17e-eeuwse "moedercommercie", met Amsterdam als
knooppunt en overscheephaven voor de Middellandse Zee- en Levant-

1) Over hem zie I. J. Brugmans, Van Chinavaart tot Oceaanvaart; de JavaChina-Japanlijn - Koninklijke Java-China-paketvaartlijnen 1902-1952 (1952),
biz. 56-57 en 159.
2) Aldus Dr E. Heldring, Memoires en Dagboek [onuitgegevenj, geciteerd met
toestemming van Mr J. L. Heldring te Leidschendam.
3) idem.
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handel enerzijds en de Oostzeehandel anderzijds 1). De oudste Nederlandse
stoomvaartrederijen beperkten zich nog tot de Europese kustvaart.
Een naar voren springend kenmerk van de geschiedenis van de K.N.S.M.
is steeds geweest haar intensieve aandacht voor de Rijnvaart; het doordringen in het achterland heeft altijd een typisch beleidselement gevormd.
In 1867 werkte deze rederij mede tot de oprichting van de Amsterdamsche
Rijn Stoomvaart Maatschappij, waarin zij zich ook financieel interesseerde
door middel van een rentegarantie. In 1903 werd, op initiatiefvan Heldring
en J. J. Verhoeff (1846-1928), die reeds sinds 1870 aan de K.N.S.M. was
verbonden, van 1904 tot 1917 als directeur, een eigen dochtermaatschappij
opgericht, de Nieuwe Rijnvaart Maatschappij. Beiden zagen, in navolging
van C. W. J. Ramann (een van de oprichters van de K.N.S.M. in 1856),
heel scherp het belang in, dat de hoofdstedelijke scheepvaart had bij een
goede Rijnverbinding. De K.N.S.M. heeft voortdurend op de bres gestaan
voor de belangen van Amsterdam als Rijn- en transitohaven; zij heeft zich
aldus grote verdiensten verworven voor de ontwikkeling van de haven der
hoofdstad. Via haar politiek van doorvrachttarieven konden de goederen
in samenwerking met Nederlandse en buitenlandse spoorwegen diep landinwaarts worden gevoerd 2), als concurrentiemiddel tegen de Duitse lijnen.
Dit was vooral het werk van Verhoeff, die in Duitsland weI de "Tarifkonig"
werd genoemd.
Aan het begin van de twintigste eeuw was de K.N.S.M. nog een bedrijf
van bescheiden omvang met betrekkelijk kleine schepen (de grootste
schepen maten toen rond 2300 ton). De periode tot de eerste wereldoorlog
gaf evenwel een krachtige expansie te zien: van 1900 tot 1914 steeg het
aantal schepen van 29 tot 50. Toen Dirk Hudig in het begin van 1906 zijn
intrede deed in het bedrijf, was de leiding in handen van Ernst Heldring
en Paul den Tex (1871-1958), beiden directeur vanaf 1899, alsook van de
reeds genoemde J. J. Verhoeff. De veelzijdig begaafde Heldring was initiatiefnemer en stuwende kracht achter vele beleidsbeslissingen. Met name onder
zijn hoede heeft Hudig zijn ervaring als directiesecretaris opgedaan. De
bekwaamheden van Den Tex lagen op ander gebied; hij was een rustige,
wat teruggetrokken kantoorfiguur met weloverwogen oordeel, die zich
vooral bezighield met financierings- en assurantiezaken. Verhoeff was van
oudsher de specialist voor vracht- en doorvoertarieven.
Hudig werd door Heldring aanstonds belast met de lei ding van het
kadebedrijf. Dit was medio 1903 overgebracht van de Nieuwe Vaart achter
de Kattenburgerbrug naar de U-kade (later Levantkade), die toen door
de K.N.S.M. als eerste in gebruik werd genomen. De redenen voor deze
overplaatsing waren de volgende. De Nieuwe Vaart was langzamerhand
te nauw geworden en het passeren via Kattenburgerbrug en Oosterdoksluis
1) Deze gedachte al bij H. P. G. Quack (van 1893 tot 1914 president-commissaris
der K.N.S.M.) in zijn Herinneringen uit de ievensjaren 1834-1913 (1913), biz. 341.
2) Over de vervoersdocumenten zie W. M. Koiff, Vervoer op doorcognossement
(diss. 1903) en D. A. Deiprat, Bijdrage tot de studie van het doorcognossement
(diss. 1915).
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had ook zijn bezwaren, maar bovenal wenste de maatschappij na de stakingen van 1900 het volkrijke Kattenburg te verlaten 1).
Het werk aan de kade omvatte onder meer het algemene toezicht op het
laad- en losbedrijf en het onderhoud van de schepen. Nauw verbonden met
de kade waren de arbeidszaken, die voomamelijk bestonden uit het organiseren van de werving van los havenpersoneel. Zo kreeg Hudig intensieve
bemoeiing met de specifieke problemen van de arbeidsvoorziening aan de
kade. Hij is de arbeids- en de kadezaken blijven behandelen tot 1925 respectieveIijk 1934. In eerstgenoemd jaar nam S. M. D. Valstar (1884-1945),
die sinds 1917 directeur was, op verlangen van Heldring het uitvoeren van
noodzakelijk geachte organisatorische verbeteringen op zich en slaagde
erin belangrijke bezuinigingen op de vloot en modemiseringen van laaden 10sbedrijf tot stand te brengen. Voortaan vielen de arbeidszaken onder.
Valstar. Midden in de crisistijd, in '34, kreeg hij, eveneens volgens Heldrings
wens, het gehele kadebedrijf onder zijn directeursbeheer.
Binnen de directie bestond een zekere arbeidsverdeling hoewel ook
roulatie plaatsvond om ,vastroesten' te voorkomen en de mogelijkheden
te vergroten om elkaar te kunnen vervangen. Er zijn een aantal sectoren te
noemen, waarmee met name Hudig verbonden is geweest. Daar waren de
"operations", dat is het opmaken van het vaarplan met het indelen van
de schepen in de Iijndiensten. Bij dit werk ondervond Hudig veel steun van
de uit Schotland afkomstige R. Kerr, vanaf 1906 in dienst der K.N.S.M.
en sinds 1920 procuratiehouder. Zelf had Hudig altijd veel contact met de
gezagvoerders, die na afloop van hun reis ten kantore kwamen rapporteren.
Daarnaast hield hij toezicht op het ontwerpen en de nieuwbouw van schepen.
Zijn fort was het onderhandelen met buitenlanders over bouwproblemen,
over de aankoop van steenkool en stookolie, over charterpartijen. Door
zijn common sense en zijn bonhomie wist hij vooral van Engelse zakenrelaties veel gedaan te krijgen. Tenslotte ressorteerden onder Hudig lange
jaren de passagezaken, derhalve alles wat het passagiersvervoer betrof;
dit was een materie, die v66r 1940 een veel belangrijker plaats innam dan
thans.
TameIijk vlot maakte Hudig carriere bij de K.N.S.M. AI met ingang van
1909 werd hem procuratie verleend, met ingang van 1916 werd hij adjunctdirecteur - op dezelfde datum werd zijn vriend J. van Hasselt (1880-1945)
directeur - en op 2 april 1917 volgde zijn benoeming tot directeur.
Met name tijdens het eerste decennium van deze eeuw moest door de
Nederlandse rederijen zware strijd worden geleverd tegen de felle concurrentie van Duitse Iijnen. Heldring bepleitte al in 1903 een vergaande
concentratie van de Hollandse koopvaardij, maar voor dat denkbeeid was
de tijd echter nog niet rijp. WeI werden ais afweer tegen de buitenlandse
expansie opgericht de Nationale Stoomboot Maatschappij (1905), waarin
de K.N.S.M. in 1906 deelnam, en de Nederlandsche Scheepvaart Unie
(1907), deze Iaatste een initiatief van Op ten Noort.
1)

Aldus E. Heldring (zie noot 2 op biz. 8).
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In de eerste jaren der eeuw ondervond de K.N.S.M. in het Oostzeegebied
ernstige concurrentie van de Bremense Argo Lijn, welke strijd in 1907
eindigde met een tussen beide partijen gesloten poolovereenkomst met
betrekking tot de vaart op St Petersburg en Reval. In de Levant was de
Atlas Lijn, eveneens uit Bremen, rond 1906 de grote tegenstander. Haar
aandelen kwamen in 1910 in handen van de Deutsche Levante Linie te
Hamburg. De lijn Rotterdam-Smyrna werd echter door de Atlas spoedig
opgegeven, terwijl voor de vaart op Alexandrie tussen Atlas en K.N.S.M.
een vergelijk tot stand kwam. De maatschappij zag in dat zij haar macht
moest uitbreiden: in het begin van 1906 werd het aandelenkapitaal door
een geslaagde emissie van/3,5 miljoen op/5 miljoen gebracht. Versteviging
en uitbreiding van de contacten met de buitenlandse agenten stond eveneens
op het programma. Daartoe maakte Hudig aan het eind van 1907 een reis
naar Spanje, met name ook om het vervoer van sinaasappelen van Valencia
naar Amsterdam te stimuleren.
In het eerste halfjaar van 1909 1) volgde Hudigs eerste belangrijke, grote
reis en weI naar de Levant, het Zwarte Zee-gebied en Noord-Rusland,
voornamelijk in het kader van de plannen tot uitbreiding van het lijnennet
op de Zwarte Zee. Te Smyrna aangekomen kreeg Hudig van Heldring
opdracht om de mogelijkheden van Boergas, Varna en Odessa als aanloophavens nader te onderzoeken. Voorts moesten de banden met St Petersburg
worden versterkt. Voor het lossen van graan, afkomstig uit Odessa, diende
de Amsterdamse haven zich volgens Hudig beter te outilleren. Zelf heeft
hij zich daartoe ingespannen door bij de Amsterdamse graanhandel te
pleiten voor de hoofdstad als aanvoerhaven voor granen 2). In latere jaren
was Hudig verbonden aan de Nederlandsche Silo-, Elevator- en Graanfactormaatschappij te Amsterdam, van 1918 tot 1936 als commissaris,
daarna tot 1962 als president van de raad van commissarissen.
Aan het eind van 1909 yond de geprojecteerde uitbreiding zijn beslag:
de oude Levantlijn van 1870 werd volgens het door Heldring gekoesterde
plan per 1 januari 1910 doorgetrokken naar Varna, Boergas en Odessa 3).
Hierbij moet worden bedacht, dat in deze jaren de uitbreiding van het
lijnennet op de Middellandse Zee waarschijnlijk belangrijker was dan de
versterking van de lijnen elders.
De Zwarte Zee werd derhalve van oudsher bezocht door de K.N.S.M.1) Bij G. H. Knap, Gekroonde Koopvaart enz., 1856-1956 (z.j.), biz. 95 en 103
staat abusievelijk 1907.
2) Knap, a.w., biz. 95.
8) In feite was dit laatste niets nieuws, want al in 1869 had de K.N.S.M. in
haar geplande Levantlijn behalve Smyrna en Constantinopel ook Odessa opgenomen; vgl. Verslag over den handel enz. te Amsterdam in het jaar 1870, opgemaakt door de Kamer van Koophandel en Fabrieken aldaar, biz. 77, Th. van Tijn,
Twintig jaren Amsterdam. De maatschappelijke ontwikkeling van de hoofdstad
van de jaren '50 der vorige eeuw tot 1876 (1965), biz. 189 en M. G. de Boer,
Geschiedenis der Amsterdamsche stoomvaart, dl. I (1921), biz. 134 en dl. II,
2e stuk (1922), biz. 195. - Waarschijnlijk is de Odessavaart in de moeilijke jaren
rond 1875 gestaakt.
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schepen. Zelfs heeft een oorspronkelijk van deze maatschappij afkomstig
vaartuig in 1905 een lading wapens en munitie, voor de Russische revolutionairen bestemd, naar de Zwarte Zee gebracht! In genoemd jaar was
namelijk op instigatie van de bekende syndicalist Chr. Cornelissen van de
K.N.S.M. een klein schip gekocht, de "Sirius" van 1871 (in 1912 kreeg de
maatschappij een nieuwe "Sirius", die in 1917 weer werd verkocht), die voor
het bovenvermelde doel moest dienen 1).
Na 1909 heeft Hudig nog zeer vele buitenlandse dienstreizen ondernomen.
Het waren veelal reizen ter inspectie van agentschappen, behartiging van
soms ingewikkelde vrachtkwesties, bevordering van de goodwill der
maatschappij, uitbreiding van de passagiers- en goederendiensten. Het
maken van lange dienstreizen werd als het ware een specialiteit van directeur
Hudig. Vermeld zij hier reizen naar Zuid-Italie en GriekenIand (1910),
Spanje (1911), Noord- en Latijns Amerika (1918), het Oost- en Zwarte
Zee-gebied (1923), en wederom Latijns Amerika (1925 en 1934).
De eerstgenoemde reis was ook Hudigs huwelijksreis. In het jaar 1910
trad hij in het huweIijk met Anna Rotgans, dochter van de chirurg Dr
Jacob Rotgans (1859-1948); deze was van 1893 tot 1920 hoogleraar in de
heeikunde aan de Universiteit van Amsterdam. Uit de genoemde echtverbintenis sproten drie zoons.
Havenarbeid, zijnde het laden en lossen van zeeschepen en daarmede
direct verband houdende bezigheden, is werk, waarvoor een relatief lage
vakbekwaamheid werd (en ten dele nog wordt) vereist en dat als kenmerk
had een zeer grote wisseIvalligheid aan de vraagzijde. De meeste rederijen
waren aan het begin van deze eeUW nog te klein om veeI vast waIpersoneel
in dienst te nemen. Daarbij kwam dat de rederij aIs intemationaal dienstverleningsbedrijf bijzonder conjunctuurgevoelig is, terwijl met name het
lijnbedrijf, dat voomamelijk stukgoed behandelde (zoals de K.N.S.M.),
zeker veer de voortschrijding der mechanisatie in de havens ook zeer
loonintensief was. Dit leidde er toe dat deze rederijen meestal een voorzichtige en niet zelden conservatief te noemen loonpolitiek volgden. De
laDen van bootwerkers en de gages van schepelingen droegen veelal het
karakter van een sluitpost 2). In de eerste twee decennia van zijn redersloopbaan is Hudig veel betrokken geweest bij de speciale problemen,
verbonden aan de "casual labour" (losse arbeid) en heeft hij geijverd voor
"decasualization", het streven naar reglementering van de zo sterk schommelende vraag naar havenarbeid. De stakingen van 1900, 1903, 1911 en
1920 heeft hij aan de werkgeverszijde van nabij meegemaakt.
Tot aan het eind van de eerste wereIdoorlog liet de organisatie van de
1) Joh. Brautigam, Langs de havens en op de schepen. Herinneringen (1956),
bIz. 107-112.
2) In 1908 wordt er op gewezen dat de gages sinds 25 jaar vrijwel onveranderd

waren gebIeven (C. Goslinga en S. J. van Limburg Stirum, Gedenkboek der
Vereeniging van Nederlandsche gezagvoerders en stuurlieden ter koopvaardij
1901-1926 (1926), bIz. 45).
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arbeidsmarkt in de havens zeer vee! te wensen over, zowe! aan de kant van
de werkgevers a!s aan die van de werknemers. Er bestond door het overheersende systeem van uitbesteding, aanneming of onderaanneming geen
contact tussen beide groepen. De arbeiders waren bij het "besteken"
(aanwerven) vaak overgeleverd aan de luimen van allerlei tussenpersonen,
zoals bazen, kleine stuwadoors, alsook meesterknechts in dienst van een
rederij. Sinds 1900 bestond te Amsterdam de Vereeniging van Werkgevers
op Scheepvaartgebied, door vier stoombootrederijen (waaronder de
K.N.S.M.) opgericht als reactie op het eerste grote loonconflict in de
hoofdstedelijke haven, de bootwerkersstaking van februari 1900 en de
daarop gevolgde zeeliedenstaking in juli van dat jaar. Deze actie eindigde
in een grote overwinning voor de werknemers. De V.W.S. in Noord-Holland
had evenwel rond 1910 weinig invloed meer, doordat de lijnrederijen er
toen niet langer deel van uitmaakten; aileen de cargadoors waren overgebleven. Genoemde organisatie heeft nog geijverd voor de invoering van
livretten of boekjes, waarvan de houders, zogeheten "boekjesgasten",
een voorkeursrecht op werk kregen. Te Rotterdam kende men sinds 1907
de Scheepvaart Vereeniging Zuid, die W. A. Engelbrecht, W. C. Hudig,
firmant van Hudig & Veder, en Paul Nijgh, deelgenoot in Phs van Ommeren,
onder haar oprichters telde.
De havenarbeiders waren vanaf het einde der 19de eeuw georganiseerd
in vee1al plaatselijke bootwerkersverenigingen. Afgezien van de confessionele
organisaties, waarvan met name de protestants-christelijke vaak een te
gematigde koers voeren, kende men socialistische havenarbeidersverenigingen die, zoals de Rotterdamse "Volharding" van lohan Brautigam,
later meestal aansluiting hebben gezocht bij het N.V.V. van 1906. Daartegenover bestonden de meer links gerichte, revolutionaire verenigingen,
die contact onderhielden met het Nationaal Arbeids Secretariaat van 1893.
Dit waren de syndicalistische transportarbeiders, die in hun opstandige
strijdbaarheid de voorkeur gaven aan directe actie en solidariteitsstakingen
en die wars waren van strakke partij-organisatie en permanente weerstandskassen. Met name in de Amsterdamse haven waren zij machtig tot in de
jaren 'twintig, toen de "modernen" ge1eidelijk het pleit wonnen.
De strijd tussen werkgevers en werknemers over lonen en arbeidsvoorwaarden is vaak zeer hard geweest. Men denke aan de spontane erupties
van 1889 en 1900 en aan de grote spoorwegstakingen van 1903, waarvan
de oorsprong ligt in een zeeliedenstaking. Het daaropvolgende grote
conflict kwam met de havenstaking van 1911, de eerste die internationaal
is voorbereid en waardoor Amsterdam, Rotterdam, Londen en Antwerpen
gelijktijdig werden getroffen. Op 14 juni 1911 gingen de zeelieden in staking,
onder meer voor een gageverhoging van f 6 per maand en voor verbetering
van de zeer slechte toestanden in de scheepslogiezen 1). Op 26 juni respectievelijk 7 juli volgden de Amsterdamse bootwerkers, voor een deel mee1) Zie hierover Rapport over de volkshuisvesting aan boord van Nederlandsche
koopvaardijschepen en zeevisschersvaartuigen (uitg. Alg. Ned. Zeemansbond,
1911).

14

DIRK HUDIG L. JZN

gesleept door de syndicalisten. Het initiatief was genomen door de syndicalistische Scheeps- en Bootwerkersvereeniging "Recht en Plicht", opgericht
in 1893, derhalve in een tijd dat scheeps- en havenwerkers veel plichten
hadden en weinig rechten. De organisatie werd geleid door C. Posthuma,
"een even merkwaardig, kordaat als onbetrouwbaar man", met een "verbijsterende invloed op het losse personeeI" 1). De havenarbeiders hielden
het uit tot 25 respectievelijk 26 juli, de zeelieden tot 9 augustus; de tragische
climax is in herinnering gebleven als "de bloednacht van Kattenburg".
De staking eindigde met een nederlaag van de arbeiders, hetgeen toenmaals
van S.D.A.P.-zijde werd toegeschreven aan het foutieve der syndicalistische
tactiek 2). Jaren later schreef Fr. de Jong Edzn dat het N.A.S. "een slecht
beheerste stakingsmachine" 3) was geworden. De reders wisten hun bedrijven
aan de gang te houden met de zeer impopulaire en soms nauwelijks bevaren
"onderkruipers", geronselde lieden, tegen wie de stakers soms hardhandig
optraden in zogeheten "vossejachten". Een gunstig effect van de staking
van 1911 was dat de onderhandelingen over een nieuwe C.A.O. in het
scheepsbedrijf erdoor werden bespoedigd; zij kwam in 1912 tot stand (de
eerste C.A.O. in een Nederlandse haven dateert van eind 1908 en werd
gesloten in Rotterdam, vooral door toedoen van W. A. Engelbrecht).
Vermelding verdient tenslotte de grote staking van februari-apri11920, een
der langste en ernstigste die het Nederlandse havenbedrijf ooit heeft gekend.
Naar aanleiding van deze botsing pleitte Hudig voor nauwe internationale
samenwerking van redersorganisaties bij arbeidsconflicten 4). Stakingen
die zich aan het begin van de eeuw in meerdere landen hadden voorgedaan,
leidden al in 1907 tot de oprichting van de International Shipping Federation
in Londen.
De eerste wereldoorlog veroorzaakte een stroomversnelling op het
gebied van de sociale eisen en geleidelijk kwam een betere organisatie voor
de 10sse arbeid tot stand. De Vereeniging van Werkgevers op Scheepvaartgebied was nog allereerst een strijdorganisatie tegen de vakverenigingen,
hoewel zij ook binnen de haar gestelde grenzen heeft gestreefd naar verbetering der arbeidsverhoudingen 5). In 1917 voJgde de Scheepvaart Vereeniging
Amsterdam, met als voorzitter J. B. A. Jonckheer (1861-1921), directeur
van de Stoomvaart Maatschappij Nederland. Hieruit ontwikkelde zich,
naar het voorbeeld van de Rotterdamse zustervereniging, in 1919 de Scheepvaart Vereeniging Noord. Dirk Hudig werd haar eerste voorzitter; hij
1) Aldus wordt hij getypeerd door Hudig in zijn Herinneringen, dl. I (gestencild,
1955), biz. 29. - E. Heldring noemde Posthuma en A. C. Wessels verstandige
voormannen (in zijn nog onuitgegeven Memoires en Dagboek; vgl. noot 2 op biz. 8).
2) Zie Ed. Polak, De zeeliedenstaking en haar gevolgen (1911).
3) In zijn Om de plaats van de arbeid. Ben geschiedkundig overzicht van ontstaan en ontwikkeling van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (1956),
blz.41.
4) En weI in het rederstijdschrift "Fairplay" van 20 mei 1920.
6) Het oordeel van Ruter over deze vereniging luidt niet ongunstig; zie A. J. C.
Ruter, De spoorwegstakingen van 1903. Ben spiegel der arbeidersbeweging in
Nederland (1935), biz. 247-249.
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heeft deze post bekleed van 1919 tot 1925. Aan de opbouw van de S.V.N.
heeft Hudig een belangrijk aandeel geleverd.
De gedachte van het georganiseerde overleg begon veld te winnen op
die van de openlijke strijd. Aan het einde der eerste wereldoorlog was in
samenhang met de verscherping der krijgshandelingen op zee - de onbeperkte duikbootoorlog van februari 1917 - grote werkloosheid in de havens
ontstaan. Broodnodig was zowel een betere steunregeling dan die welke
sinds 1914 geboden werd door het Koninklijk Nationaal Steuncomite
als een centrale aannerning van werk, met daarmede gepaard gaande
centrale uitbetaling van het verdiende loon. Met dit tweeledige doel voor
ogen kwam injanuari 1917 te Amsterdam de Havenreserve en in december
van dat jaar de VeeInreserve tot stand. Als een der initiatiefnemers van
de Amsterdamse Havenreserve kan gelden P. E. Tegelberg (1874-1954),
die vanaf 1916 directeur was van de Stoomvaart Maatschappij Nederland.
Hudig behoorde tot de bestuursleden. In den aanvang werden de secretariaatswerkzaamheden vervuld door Mr D. A. Delprat.
Opgemerkt zij, dat de havenreserve een voorloper had in het in 1915
binnen het kader van het Algemeen Steuncornite Amsterdam opgerichte
Centraal Havendistrict, waarvan onder meer Tegelberg en Hudig lid
waren 1).
Spoedig werd ingezien dat de eigenlijke steunregeling beter aan andere
organen dan de beide reserves ware toe te vertrouwen en in 1919 werden
deze laatsten omgevormd tot Havenarbeidsreserve. Deze kwam onder
leiding te staan van de S.V.N.; nu het steunelement weer aan de organisatie
was ontnomen, bleef de doelmatige verdeling van arbeid in de haven
hoofdzaak 2). De arbeiders kwamen aan het werk volgens een distributieen rouleersysteem; men had wat men in de Amsterdamse volksmond
noemde "een pinnetje bij de Har". De dagelijkse leiding van de Amsterdamse H.A.R. berustte tot 1932 bij de bekwame syndicalist A. C. Wessels.
Van 1919 tot eind 1922 kende de H.A.R. een gegarandeerd minimumweekinkomen bij werkloosheid, welke uitkeringen een totaal van bijna
f 1,2 rniljoen beliepen. Op verzoek van de International Shipping Federation
bracht Hudig in 1924 over deze zaak een verslag uit.
Onder het motto liever overleg dan strijd werd aan het einde van 1918
door de ietwat idealistisch ingestelde Paul Nijgh - na ruggespraak onder
moor met Brautigam en Heykoop - opgericht de Loonraad in de Haven- en
Zeevaartbedrijven, in 1919 genaamd Loonraad in de Vervoerbedrijven.
Deze instantie was opgezet als een overlegorgaan van werkgevers en werknemers voor lonen en arbeidsvoorwaarden, waarbij het streven naar
collectieve contracten voorop stond. Dirk Hudig was als bestuurslid van
1) Zie Verslag van het Algemeen Steuncomite Amsterdanl 1914-1919 (1921),
biz. 219-220. Hudig was tevens lid van de Commissie voor arbeidsbemiddeling
en secretaris van de Subcommissie voor ondersteuning aan havenarbeiders.
2) Voor analoge ontwikkelingen in Rotterdam zie P. Nijgh, De geschiedenis
der Havenreserve te Rotterdam (1918) en A. J. Teychine Stakenburg, Stand van
Zaken. Gedenkboek bij het vijftigjarig bestaan der Scheepvaart Vereeniging Zuid
(1957), biz. 71-76.
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deze organisatie samen met zijn achterneef W. C. Hudig een overtuigd
aanhanger van Nijgh's verzoeningsgezinde opvattingen inzake de verhouding
tussen arbeid en kapitaal. In Amsterdam wist Hudig met name J. Wilmink,
directeur van de Koninklijke Hollandsche Lloyd, te winnen voor de gedachte
van de Loonraad 1). Zelf leerde hij de bekwaarnheden van de Rotterdammer
Johan Brautigam hogelijk waarderen.
Voor het denkbeeld van nauwe samenwerking tussen partijen, die kort
tevoren meestal op voet van oorlog met elkaar hadden gestaan - een
denkbeeld dat mede was ingegeven door vrees voor revolutionair geachte
sociale verschuivingen na 1918 - was de tijd echter nog niet daar. Over
het geheel genomen is de Loonraad, ondanks de goede bedoelingen van
Nijgh persoonlijk, geen succes gebleken. AI tegen het eind van 1921 liep
het overleg dood, door tegengestelde opvattingen in rederskringen en ook
door het drijven van de syndicalistische Nederlandsche Federatie van
Transportarbeiders. De felle havenstaking van februari-april 1920 heeft
eveneens ongunstig gewerkt op de ontwikkeling van de Loonraad.
Een ander orgaan, dat aanvankelijk niet scheen te brengen wat men ervan
verhoopte, was de Hoge Raad van Arbeid, ingesteld in october 1919 en in
februari 1920 geInstalleerd. Deze Raad diende te fungeren als adviesorgaan
aan de regering inzake de sociale wetgeving. Ais vertegenwoordiger van
de beide scheepvaartverenigingen hadden hierin zitting P. Nijgh en na
hem A. Plate. Dirk Hudig was plaatsvervangend lid. In 1923 gaf hij aIs
zijn oordeel te kennen, dat dit hoge college door de wijze waarop het was
samengesteld ongeschikt was om praktische adviezen te verstrekken 2).
Van de 44 leden, waaruit de Raad aanvankelijk bestond, konden namelijk
slechts zes als vertegenwoordigers van industrie en scheepvaart gelden.
Kort tevoren had de Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers zich in
dezelfde geest uitgesproken. In latere jaren heeft de Hoge Raad van Arbeid
als ins telling van georganiseerd overleg met het bedrijfsleven zeker aan de
verwachtingen voldaan en zich een blijvende plaats weten te verwerven.
In 1927 had hij het recht verkregen om ongevraagd voorstellen te doen.
Per 1939 waren 121 adviezen uitgebracht, waarvan 18 over het verbindendverklaren van collectieve arbeidsovereenkomsten 3). De Hoge Raad van
Arbeid werd opgeheven met ingang van 1950, ten gevolge van de oprichting
van de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie (P.B.O.).
In de jaren 'twintig is de mogelijkheid van verkorting van de arbeidstijd
op zee een belangrijk strijdpunt geweest. Op de zeer lange werktijden 4)
Teychine Stakenburg, a.w., biz. 90 en 96.
Aldus een artikel van Hudig in Economisch-Statistische Bericbten 1923,
bIz. 414.
3) Over zijn werkzaamheden A. W. Quint, De Hooge Raad van Arbeid4 October
1919-4 October 1939, in Economiscb-Statistische Berichten 1939, bIz. 732-733;
zie voorts A. C. Josephus Jitta, De Hooge Raad van Arbeid, in: Het departement
van Arbeid, Handel en Nijverbeid onder minister Aalberse 1918-1925 (1926),
biz. 239-259.
') Voor dekpersoneel om de dag afwisse1end 10 en 14 uur, voor civiel personeei
soms zelfs 17 uur (zie Brautigam, a.w., bIz. 46).
1)
2)
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aan boord van Nederlandse schepen viel veel aan te merken. Vanwege het
Internationaal Bureau van de Arbeid (opgericht door de Volkenbond)
werd in 1920 te Genua een conferentie over arbeidsvraagstukken ter zee
gehouden. De besprekingen mislukten in feite, daar het voor die tijd
ver gaande voorstel tot invoering van een 8-urige werkdag met een kleinst
mogelijke meerderheid werd verworpen. Verreweg de meeste Nederlandse
reders waren toenmaals gekant tegen de 8-urige werkdag op zee voor aile
zeelieden. Deze was volgens Hudig "sociaal onnoodig omdat de matroos
aan dek lichten en niet intensieven arbeid heeft" en economisch onjuist
daar het aantal werknemers te groot zou worden 1). Weliswaar kwam in
1921 een wettelijke regeling voor de 8-urendag ter zee tot stand, doch dat
deze tien jaar later nog geen realiteit was blijkt uit een enquete van 1930:
Nederlandse matrozen hadden toen een arbeidsduur van in doorsnee
10,63 uur per dag, anders gezegd een gemiddelde werkweek van 74 uur 2).
Zoals eerder aangeduid, consolideerde het Europese lijnbedrijf van de
K.N.S.M. zich in de jaren 1900-1914. In deze periode van opgaande conjunctuur valt ook een zeer belangrijke uitbreiding van het werkterrein van
de maatschappij, waarvan het thema zou kunnen luiden "van kustvaart
tot oceaanvaart". Bedoeld wordt de personele unie met de Koninklijke
West-Indische Maildienst (opgericht in 1883), die in 1912 op initiatief van
Heldring tot stand kwam, met de opening van het Panamakanaal in 1914
in het vooruitzicht. De op zichzelf te kleine en kwetsbare K.W.I.M. zou
anders waarschijnlijk van de zeeen zijn verdrongen. Door deze concentratie
kreeg de K.N.S.M. voor het eerst 3) regelmatige verbindingen met NewYork, West-Indie en Latijns Amerika. Het was het begin van een totale
functionele verandering in het karakter van de K.N.S.M., die zich immers
steeds meer op het transatlantische goederenverkeer is gaan richten. Het
overnemen van de K.W.I.M. is, gezien de verwachte ontwikkeling van de
intercontinentale scheepvaart, een uitnemende beslissing geweest, maar ook
werd het rederswerk er niet eenvoudiger door in verband met de speciale
moeilijkheden die het varen op Latijns Amerika nu eenmaal meebrengt,
waarbij te denken valt aan de politieke en monetaire veranderlijkheden in
dat deel van de wereld. In 1917 werd Hudig derhalve tevens directeur van de
K.W.I.M., tot het begin van 1927, toen zij ophield te bestaan als aparte
1) Aldus D. Hudig in Economisch-Statistische Berichten 1920, biz. 1088;
soortgelijke mening bij H. E. Scheffer, Nederlandsche Reedersvereeniging. Terugblik over het 25-jarig bestaan 1905-1930 (1930), biz. 74 en in het jaarverslag over
1920 van de K.N.S.M., biz. 6. Zie ook C. Goslinga en S. J. van Limburg Stirum,
Gedenkboek der Vereeniging van Nederlandsche gezagvoerders en stuurlieden
ter koopvaardij 1901-1926 (1926), biz. 88-89.
2) Rapport van de Commissie van onderzoek naar den arbeidsduur aan boord
van zeeschepen (1931), biz. 20.
3) Afgezien dus van vroegere, mislukte experimenten om op Noord-Amerika
te gaan varen: de beide "Amerika-avonturen" van de K.N.S.M., in 1869 en in de
jaren 1873-1875. Voorts heeft de K.N.S.M. nog van 1880 tot 1883 op New-York
gevaren (zie M. G. de Boer, Geschiedenis der Amsterdamsche stoomvaart, dl. II
Ie stuk (1922), biz. 8-11).
ECON.-HIsT. JAARBOEK XXXI
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maatschappij. Hier zij nog opgemerkt dat Dirk Hudigs oudoom, de Rotterdamse wethouder Jan Hudig (1838-1924) 1), die van 1877 tot aan zijn
dood commissaris van de K.N.S.M. is geweest, al in 1888 het belang van
een directe dienst op Zuid-Amerika heeft ingezien 2).
Het jaar 1913 was voor het rederijbedrijf zeer voordelig geweest en ook
voor 1914 koesterde men hoge verwachtingen. In juli 1914 brak echter de
eerste wereldoorlog uit. Na aanvankelijke onzekerheid ontstond nog in
hetzelfde jaar, mede doordat de Duitse en Oostenrijkse vloot niet meer in
de vaart kwamen, een grote vraag naar scheepsruimte, die tot ver in 1916
bleef aanhouden. De vrachtprijzen liepen sterk omhoog en daarmede ook
de waarde van de schepen. Dit laatste had verkoop op grote schaal naar
het buitenland ten gevoIge, waanan de Schepenuitvoerwet van 18 maart
1916, wellicht wat Iaat, een einde maakte. Vooral ter wille van de voedseIaanvoer werd de vrijheid van de reders nog sterker beperkt, en weI door de
Schepenvorderingswet van 10 februari 1917. Op de vrije markt bleven de
vrachten echter uitzonderlijk hoog. Voor de Nederlandse rederij is de
periode 1914-1918 als geheel een gulden tijd geweest, doordat zeer grote
oorIogswinsten werden gemaakt; bij de K.N.S.M. bedroegen deze bijna
f 53 miljoen 3).
In het moeilijke oorlogsjaar 1917 was Hudig directeur geworden, evenals
zijn latere rivaal Valstar. Tevoren had deze de belangrijke functie vervuld
van secretaris van de Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij (N.O.T.),
vanwaar hij op aandrang van Heldring in de K.N.S.M.-directie werd
opgenomen. Heldring heeft in zijn dagboek Valstar herhaaldelijk geprezen
als een uiterst bekwame en energieke werker 4). Hudigs collega en vriend
J. van Hasselt, die naast Verhoeff naar voren was getreden als vrachtendeskundige, maakte al vanaf de aanvang van 1916 deel uit van de directie.
Gedurende de oorlog reisde Hudig vaak naar Londen om schepen op de
open markt te bevrachten, in een enkel geval ook om schepen te verkopen,
hetgeen hij tegen uiterst gunstige prijzen wist te doen.
Ook raakte hij betrokken bij de onderhandelingen met Duitsland over
de invoer van ijzer en staal, voor het eerst in okto ber 1917 en daama in
oktober-november 1918, namelijk als plaatsvervanger van Heldring, die
1) Diens necrologie door G. H. Hintzen in Rotterdamsch Jaarboekje 1925,
bIz. 1-9. - Niet te verwarren met Jan Hudig Dzn (1840-1927), 1878-79 Secretaris
der Nederlandsche Handel-Maatschappij en in 1881 oprichter van de Koloniale
Bank te Amsterdam, waaraan hij tot 1916 als directeur verbonden bleef. Dirk
Hudig heeft altijd grote bewondering gehad voor deze oom, de oudste broer van
zijn vader.
2) Knap, a.w., bIz. 81.
3) M. G. de Boer, 100 jaar Nederlandsche scheepvaart (1939), bIz. 81; Knap,
a.w., bIz. 143.
') Zie E. Heldring, Dagboek-fragment, in C. Smit, Bescheiden betr. de buitenlandse politiek van Nederland 1848-1919, dl. V 2e stuk, R.G.P. 117 (1964), bIz.
683 en 703. - Prijzende woorden over Valstar voorts in het voor de geschiedenis
van de N.O.T. belangrijke boek van F. Oppenheimer, Stranger within. Autobiographical pages (1960), bIz. 293 en 358 noot 1.
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tot de Nederlandse regeringsgevolmachtigden behoorde 1). In november
1917 had Hudig te Christiania (Oslo) besprekingen gevoerd met Noorse
reders over belemmeringen, die de Duitsers ons oplegden ten aanzien
van de levering van hun ijzer en staal voor onze scheepsbouw en ten aanzien
van de vaartbeperkingen op hier te lande gebouwde schepen, voor Noorwegen bestemd 2). De Noren, die veel meer dan wij van Engeland afhankelijk
waren, wilden echter niet horen van beperkende voorwaarden. Voorts
kreeg Hudig te maken met de werkzaamheden van de N .O.T., die tot taak
had aan de geallieerden waarborgen te verstrekken met betrekking tot de
bestemming van in Nederland aangevoerde goederen. In december 1915
werd hij lid van een door de N.O.T. ingestelde controlecommissie voor
tabak, die vreemde - dat is niet uit Nederlands-Indie afkomstige - tabaksladingen op contrabande had te onderzoeken 3).
In maart 1918 werden door de geallieerden 138 Nederlandse schepen
(waarvan 17 van de K.N.S.M. en 5 van de K.W.I.M.) in beslag genomen
op grond van het recht van angarie 4), hetgeen tot aan de vrede een bijkans
volledige stilstand van de vaart op ons land veroorzaakte. Bovendien was
die requisitie vemederend voor de Nederlandse natie. In januari was Hudig
al naar New York gereisd en wist, mede dank zij de hulp van de bekwame
inspecteur-generaal der K.N.S.M. aldaar, H . P. de Vries Sr, voor de vaart
New York-West-Indie de "Oranje Nassau" voor vordering te behoeden.
Met dit schip reisde hij, samen met P. Dijkstra (1890-1957), die sinds 1910
in dienst was van de K.N.S.M. en van 1945 tot 1955 directeur van deze
maatschappij is geweest, naar Cura<;ao, waama hij een uitvoerige inspectiereis maakte in het Caraibische gebied.
Uit deze periode verdient vermelding, dat de K.N.S.M. in 1916 behoorde
tot de oprichters van de Nederlandsche Telegraafmaatschappij Radio
Holland. Hudig was van 1921 tot 1956 voorzitter van de raad van commissarissen van deze voor de overzeese scheepscommunicatie zo belangrijke
instelling. Voorts was hij vanaf de oprichting in 1918 tot 1956 commissaris
van de Nederlandsche Seintoestellen Fabriek te Hilversum (sinds 1947
Philips' Telecommunicatie Industrie v/h N .V. Nederlandsche Seintoestellenfabriek) en van 1929 tot 1946 commissaris en voorzitter van de Nederlandsch-Indische Radio Ornroep (N.I.R.O.M.). Zowel de oprichting van
Radio Holland als van de Hilversumse seintoestellenfabriek waren Nederlandse redersinitiatieven om onafhankelijk te worden van de Engelse
1) Overzicht van de werkzaamheden der Rijkscommissie voor de distributie van
ijzer en staal, dl. I (1921), bIz. 34, 39 en 63 en dl. II, bIz. 16-17 en 19-20.
2) Hudigs rapport over deze besprekingen in Overzicht enz., dl. II, bIz. 199-200;
zie voorts ald., bIz. 194-195 en dl. I, bIz. 53. - Vgl. ook Ch. A. van Manen, De
Nederlandsche Overzee-Trustmaatschappij. Middelpunt van het verkeer van
onzijdig Nederland met het buitenland tijdens den wereldoorlog 1914-1919,
dl. IV (1935), bIz. 202.
3) Van Manen, a.w., dl. II, bIz. 164.
4) Dit is het recht van een ooriogvoerende natie om beslag te leggen op neutrale
schepen, die zich binnen haar territoriale wateren bevinden.
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Marconi-organisatie en van Engelse fabrikanten van zend- en ontvangapparatuur, die door de oorlogsomstandigheden niets meer wilden leveren.
Volgens het verdrag van Versailles diende Duitsland zijn koopvaardijvloot (aIle schepen van 1600 ton en meer) uit te leveren aan de geallieerden.
Het gevolg was dat het buitenland ging proberen om de hierdoor opengevallen plaats in het wereldverkeer zelf in te nemen. Ook de Nederlandse
rederij wilde optreden in de plaats van de voorheen zo fel concurrerende
Duitsers. Beseft werd dat men sterk kon staan tegenover het buitenland
door onderlinge Nederlandse concurrentie zo veel mogelijk uit te schakelen
en het scheepvaartnet onder Nederlandse vlag snel uit te breiden. Aldus
werd op 30 april 1920 de Vereenigde Nederlandsche Scheepvaartmaatschappij opgericht door vier Arnsterdamse en vier Rotterdamse rederijen,
die met name door de Duitse concurrentie weI "de grote acht" werden
genoemd. Dit concern stelde een viertal nieuwe lijnen in: de Holland-OostAzie Lijn 1), de Holland-Australie Lijn, de Holland-Brits-Indie Lijn en de
Holland-Afrika Lijn. Deze laatste dienst, die op Oost-Afrika en sedert
1924 ook op Zuid-Afrika ging varen, kwam onder rechtstreeks beheer
van de K.N.S.M.2). Directeur Valstar kreeg de Ieiding van de nieuwe
Afrikaanse belangen, hierbij gesecondeerd door J. J. Jonckheer (1895-1946),
die in 1930 K.N.S.M.-directeur werd. De V.N.S., na ongunstige beginjaren 3)
uitgegroeid tot een veelomvattende maatschappij, is te beschouwen als
een voorbeeld van uiteindelijk goed geslaagde concentratie op scheepvaartgebied. Ook heeft de oprichting van de V.N.S. in sterke mate invloed
uitgeoefend op de ontwikkeling van de structuur van de Nederlandse
lijndiensten: zeer grote geografische spreiding, maar weinig internationale
vaarten, waarbij meer dan een Nederlandse rederij is betrokken 4).
Dirk Hudig heeft de oprichting van de V.N.S. van dichtbij meegemaakt 5),
zonder dat hij evenwel tot de initiatiefnemers valt te rekenen. Met het
weI en wee van deze maatschappij heeft hij zich steeds sterk verbonden
1) Deze was al eerder in 1920 opgericht en stond toen onder medebeheer van
de K.N.S.M., maar werd nog hetzelfde jaar ingebracht in de V.N.S.
2) Dit duurde tot 1930, toen de Holland-Afrika Lijn door de V.N.S. om redenen
van efficiency werd ondergebracht in een te Amsterdam en Rotterdam gevestigde
aparte organisatie, de Directie- en Agentuur Maatschappijen ("Diagmij"), waarover P. Dijkstra de algemene directie had. - Naast de Holland-Afrika Lijn werd
door de V.N.S. samen met de Hollandsche Stoomboot Maatschappij en met
Van der Eb & Dresselhuys ook nog geexploiteerd de Holland-West-Afrika Lijn,
waarover de K.N.S.M. als lid van de V.N.S. dus een gedeeld beheer voerde.
3) Het geplaatste kapitaal van /100 miljoen werd in 1926 teruggebracht tot
/75 miljoen, in 1927 werd nog eens /25 miljoen en in 1933 nogmaals hetzelfde
bedrag afgeschreven.
4) J. Olysiager, De positie en de economische betekenis van de grote lijnvaart,
in Economisch-Statistische Berichten 1949, biz. 949.
6) Hierover verhaalt Hudig in het tweede deel van zijn Herinneringen (gestencild,
z.j.), biz. 1-5. - Over de V.N.S. zie ook P. J. Bouman, Behouden Vaart 1905-1955.
Een halve eeuw scheepvaart. Gedenkboek bij het 50-jarig bestaan van Van Nievelt
Goudriaan & Co's Stoomvaart Maatschappij (1955), biz. 45-46 en 100.
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gevoe1d, met name vanaf 1931, toen hij het toezicht kreeg op de WestAfrikaanse lijndienst, waarvan P. Dijkstra directeur werd.
De eerste jaren na 1918 kon men een overgroot optimisme opmerken
in scheepvaartkringen, waar men de betekenis van de inhaalvraag - een
normaal na-oorlogs verschijnsel - blijkbaar heeft overschat. Voor een
economisch ontwrichte wereld was de tijd voor werkelijke welvaart echter
nog niet gekomen. In feite heerste in de jaren '19 en '20 een kunstmatige
en ongezonde hausse, die slechts een kortstondige periode van grote
wins ten voor de rederijen met zich kon brengen. Aanvankelijk scheen er
een tekort aan scheepsruimte te bestaan, doch reeds vanaf 1920 trad een
zeer grote overcapaciteit aan den dag als gevolg van de over de gehele
wereld heersende scheepsbouwwoede. Zo steeg de tonnage van de Nederlandse koopvaardijvloot in drie jaar tijds, van 1919 tot 1921, met bijna
vijftig procent. Volgens Zaalberg is het opvallend dat vele Nederlandse
reders telkens weer de meeste schepen hebben laten bouwen in tijden van
hoge prijzen, bij voorbeeld in 1900, 1919/ 1920, 1929/1930 en 1936/ 1937 1).
Dit vormt een illustratie van de omstandigheid dat met name de lijnrederij
in economische zin een zeer speculatief bedrijf is; de vraag naar scheepsruimte is altijd erg moeilijk te bepalen, laat staan te voorspellen.
In het dure doch winstgevende jaar 1919 was door Nederlandse rederijen
veel nieuwe outillage aangeschaft. Ook was het oog gevallen op Duitse
koopvaardijschepen, die ingevolge het vredesverdrag in Engelse handen
waren gekomen. De Britse regering wenste deze schepen echter uitsluitend
aan Engelse ondernemingen te verkopen. Directeur Hudig, sinds november
1920 op de hoogte van deze situatie, nam terstond een vindingrijk initiatief:
hij vroeg en verkreeg van de medeleden in de Raad van Beheer van de
V.N.S. en zijn mededirecteuren van de K.N.S.M. toestemming om te
trachten een aantal van deze schepen met behulp van een speciaal daartoe
op te richten Britse maatschappij, doch in feite voor Nederlandse rekening,
aan te kopen. Na voorbereidende besprekingen met de Engelse regeringscommissaris Lord Inchcape vonden onderhandelingen plaats met de
president van de Londense Board of Trade, Charles Hipwood, en kwam
een overeenkomst tot stand waarbij met V.N.S.-kapitaal een Engelse
scheepvaartmaatschappij met een Engelse "Board of Directors" werd
opgericht. De Britten stelden als onverbiddelijke eis dat de schepen onder
Engelse vlag en met Engelse bemanningen moesten varen. Aldus ontstond
nog in dezelfde novembermaand van 1920 de David Steamship Company 2),
die haar schepen aan Nederlandse V.N.S.-rederijen zou verhuren. Voor
rekening van K.N.S.M. en K.W.I.M. werden door Hudig voor ruim
f 5 rniljoen drie lijnschepen aangekocht, waaronder een later onder de naam
"Venezuela" zeer bekend geworden K.N.S.M.-passagiersschip, dat tot
mei 1937 in de vaart is gebleven.
1) C. J. P. ZaaIberg, De Nederlandsche koopvaardij, in De Ingenieur jrg. 1937
no. 9 (overdruk, bIz. 9).
2) Genoemd naar de fa. David G. Pinkney & Co., de Londense "chartering
brokers" van de K.N.S.M.
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Voor de V.N.S. kocht Hudig in totaal 16 schepen tegen een eindbedrag
van ruimf 23 miljoen, hetgeen een toenmaals voordelige prijs per ton inhield.
Deze schepen, ingebracht in de David Steamship Cy., kregen later aIle een
naam, eindigend op ,,-kerk". Vanafmedio 1921 werden bedoelde vaartuigen
geleidelijk onder Nederlandse vlag gebracht; na 30 juni van dat jaar werd
het namelijk ook aan buitenlanders toegestaan om zelf dergelijke schepen
rechtstreeks aan te kopen, waarmede dus iedere belemmering voor "transfer
of flag" was opgeheven 1). De betekenis van de hierboven beschreven gunstige
transactie, waarvan D. Hudig als de grote promotor mag worden beschouwd,
was gelegen in het vroege tijdstip waarop ze geschiedde: de V.N.S. kon onIniddellijk de opengevallen lijnen op Azie, Australie en Afrika met de pas
verkregen schepen bezetten en was aldus de buitenlandse concurrentie een
slag voor.
Aan het eind van 1921 was de vloot van de K.N.S.M. 2t maal zo groot
als in 1913 en daarmede te omvangrijk in verband met de sinds het najaar
van 1920 ingezette vrachtendaling. Eerder bestelde nieuwbouw werd vaak
te laat opgeleverd, waarna vele oudere schepen van de hand werden gedaan.
De periode 1921-1923 kende een gematigde depressie, waarna een opgang
volgde in het tijdvak 1924-1928; de rederijen hadden hierin slechts een
bescheiden aandeel door de grote overmaat aan sch~psruimte. In feite
is in de gehele periode 1920-1939 de wereldtonnage te groot geweest. Het
genoemde tijdvak van getemperde voorspoed nam een acuut einde door
de grote crisis van 1929. De Nederlandse rederijen werden bijzonder zwaar
getroffen door de val van het Engelse Pond in september '31, aangezien
veel vrachtverrekeningen in £-valuta geschiedden en de gulden niet mee
devalueerde. Het Nederlandse rederijbedrijf was door de devaluatie van
£ en $ " ... verworden tot een kansspel met vrijwel uitsluitend nieten" 2).
Ons land verliet pas in 1936 als laatste de gouden standaard, hetgeen een
grote opluchting betekende voor de scheepvaartondernemingen.
De Nederlandse scheepvaart verkeerde al aan het begin van de crisis in
zorgwekkende toestand: in 1931 telde zij het hoogste percentage opgelegde
schepen ter wereld. In genoemd jaar was 20 % der wereldkoopvaardijv]oot
opgelegd tegenover 40 % van de Nederlandse koopvaardijvloot. In de
periode 1931-1936 daalde de wereldtonnenmaat met 11 %, terwijl de
Nederlandse tonnage met een percentage van 19 was teruggelopen tot een
totaal, lager dan in 1923. In de jaren 1931-1935 werd door geen enkele
Amsterdamse rederij dividend uitgekeerd.
In het buitenland, vooral in Amerika en Frankrijk, ging men uit nationalistische overwegingen over tot het verlenen van krachtige steun aan
de eigen scheepvaart; er werd weI gesproken van "broeikasrederijen",
wier inkomsten uit louter subsidie bestonden 3). Het Nederlandse rederij1) Hierover Economisch-Statistische Berichten 1921, bIz. 561 en 621.
2) Aldus C. Vermey, in Economisch-Statistische Berichten 1935, bIz. 317.
3) Hierover Max de Vries, Onderzoek naar den huidigen stand der scheepvaart-

protectie in de verschillende landen (1929).
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bedrijf, dat vanouds het meeste heil had gezien in zo groot mogelijke
economische vrijheid, zag zich in het begin van 1932 genoodzaakt om
geldelijke steun te vragen aan de regering. Dit verzoek geschiedde bij monde
van de Nederlandsche Reedersvereeniging, waarvan Hudig gedurende het
moeilijke jaar 1933 voorzitter was. Bestuurslid van de N.R.V. was hij in
de jaren 1918-1923 en 1927-1938.
Als uitvloeisel van het redersverzoek werd in september 1932 van overheidswege opgericht de Maatschappij ter behartiging van de nationale
scheepvaartbelangen N.V., kortweg de Benas, die in de wandeling weI de
"schepenlommerd" werd genoemd. De Benas-steun 1) bestond namelijk
aanvankelijk aUeen in het verstrekken van hypothecaire geldleningen, een
regeling die in scheepvaartkringen veel teleursteUing wekte, daar deze
steeds directe subsidies hadden bepleit. De rederijen, die er gebruik van
maakten, waren verplicht bezuinigingsmaatregelen door te voeren en
dienden zich toezicht door de Benas te Iaten welgevallen. Over het algemeen
vonden de reders de voorwaarden voor deze soort Benas-steun streng.
Vanaf 1933 werden ook gage- en opligcredieten gegeven en pas vanaf 1935
werden renteloze voorschotten verleend. De uit deze drie vormen van
hulpverlening voortgesproten overheidsvorderingen werden later pro resto
kwijtgescholden. Hoewel de Benas waarschijnlijk slechts een verlaat en
beperkt soulaas kon bieden, heeft zij toch nog verschi1lende rederijen voor
ondergang behoed.
De latere crisisjaren brachten voor Hudig belangrijke veranderingen
in zijn werkzaamheden met zich mede. De bittere noodzaak tot drastische
bezuiniging deed zich sterk gevoelen. Loonsverlagingen, terugzettingen in
rang en ontslagen brachten veel sociaalleed. Evenals dat in 1925 het geval
was geweest~, vermocht Hudig het bezuinigingswapen niet hard te hanteren,
weshalve hij in 1934 de algehele leiding van de kadezaken, die langejaren
in zijn handen was geweest, door Heldring zag toegewezen aan S. M. D.
Valstar. Dit ging Hudig zeer aan het hart, doch betekende anderzijds een
verlichting van zijn reeds druk bezette taak.
Sinds P. den Tex in 1930 de directie had verlaten, was Hudig zich meer
gaan occuperen met de assurantie- en clairnzaken, die steeds tot het domein
van de eerstgenoemde hadden behoord. Hij verkreeg grote vaardigheid
in het onderhandelen vooral met Britse verzekeraars. In het algemeen had
Hudig "een merkwaardige slag van moeilijke dingen van Engelschen
gedaan te krijgen" 3). Reeds vanaf 1931 was hij gedelegeerde van de Raad
van Beheer der V.N.S., belast met het toezicht op de Holland-West-Mrika
Lijn. De Holland-Mrika Lijn (Oost- en Zuid-Mrika) bleef onder leiding
van Valstar en lonckheer. De indeling van de vloot en de passagezaken
1) Hierover C. J. P. Zaalberg [directeur van de Benasl, De crisissteun aan de
Nederlandsche koopvaardij, in Economisch-Statistische Berichten 1939, biz.

600-603.
2) Zie biz. 10.
3) Aldus Dr E. Heldring, Memoires en Dagboek [onuitgegevenl, geciteerd met

toestemming van Mr J. L. Heldring te Leidschendam.
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waren en bleven vanouds Hudigs speciale terrein. Het passagebeleid
bestond in die jaren voornameiijk in het stimuleren van het toeristenverkeer,
niet aileen naar de Middellandse Zee en de Canarische eiianden, maar met
name naar de West-Indische archipel. Hierbij konden soms successen
worden geboekt, zoals na Hudigs grote reis naar het Caraibische gebied in
1934. Hudig behoorde tot de promotors van de 'West Indian Passenger
Conference', waarvan hij in 1931 voorzitter werd.
Ongetwijfeld hebben juist de crisisjaren met hun toenemende overheidsbemoeienis de noodzaak tot overleg tussen scheepvaartmaatschappijen
van diverse landen versterkt. Hudig is aitijd een overtuigd voorstander
geweest van nauwe internationaie samenwerking van redersorganisaties.
Hij kreeg daarmee intensief te maken als bestuurslid en voorzitter (in de
jaren 1933 en 1934) van de Nederlandsche Reedersvereeniging.
Europese reders met belangen in het Oostzeegebied bundelden hun
krachten in de Baltic and White Sea Conference van 1905. Aanvankelijk
speciaal opgericht ter regeling van de vrachttarieven voor de houtvaart,
groeide deze instelling uit tot de veel meer omvattende Baltic and International Maritime Conference, van 1927. Een 'conference', te vergelijken
met een kartel in de industrie, is een internationale overeenkomst tussen
reders ter regeling van vervoersvoorwaarden in gezamenlijk bevaren
gebieden: vrachttarieven, afvaartschema's behoren hiertoe. Ook hield men
zich bezig met de unificatie van vervoersdocumenten, onder meer in de
'Documentary Council' van de 'Baltic', van welke raad de Nederlandsche
Reedersvereeniging sinds 1913 lid was. De meeste standaardcharters waren
samengesteld door het 'Documentary Committee' van de 'Chamber of
Shipping' te Londen. In 1922 werd voor dit werk een permanente Nederlandsche Documentaire Commissie opgericht 1), waardoor Nederland voor
het eerst een actieve rol kon gaan spelen op het gebied van de bevordering
van eenheid in bevrachtingsdocumenten ('approved documents').
Hudig, die in 1927 voorzitter was van genoemde documentaire commissie, stelde zeer veel belang in dit 'documentary work' 2), wellicht meer
dan de meeste Nederlandse reders, die toendertijd soms tamelijk terughoudend waren met betrekking tot de kwestie van het bindend karakter
van de 'approved documents'. Talrijke jaarvergaderingen van de 'Baltic'
heeft Hudig bijgewoond en niet zelden nam hij aan de debatten dee!. Op
de jaarbijeenkomst van 1924, die in Den Haag plaats vond, hield hij een
zeer critische rede over de faciliteiten in Engelse havens en diende hij een
motie in die vlagdiscriminatie veroordeelde 3). In 1933 werd Hudig 'Honorary Vice-Chairman' van de 'Baltic'. Herhaaldelijk vertegenwoordigde hij
de Nederlandse reders op de 'International Shipping Conference', die sinds
1) Zie H. E. Scheffer, Nederlandsche Reedersvereeniging. Terugblik over het
25-jarig bestaan 1905-1930 (1930), biz. 79-80.
2) Hij wijdde er een artikel aan in Economisch-Statistische Berichten 1923,
biz. 713-714.
8) Hierover J. F. Myhre, Twenty years with the Baltic and White Sea Conference
(1927), biz. 174 en 176 en Shipbuilding and Shipping recordjrg. 1924, bIz. 642-644.
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de oprichting in 1921 jaarIijks te Londen werd gehouden, georganiseerd
door de 'British Chamber of Shipping'.
In de zomer van 1933 woonde Hudig als afgevaardigde van de Nederlandsche Reedersvereeniging de 'Monetary and Economic Conference' van
de Volkenbond bij, die te Londen werd gehouden. Deze conferentie,
waarop Colijn en Heldring een belangrijke rol speelden, leidde niet tot
resultaten door de verschillen in opvatting over de wenseIijkheid van
devaluatie. Bij de scheepvaartproblemen die ter sprake kwamen, toonde
Nederland zich als vanouds afkerig van overheidsinmenging in rederijzaken
en in principe tegen subsidiering. Dit gebeurde juist in een periode dat
noodgedwongen de Benas-steun werd aanvaard.

Opvallend groot is het aantal bestuursfuncties dat Hudig heeft uitgeoefend in Nederlandse verenigingen, die zich op maritiem en aanverwant
gebied bewogen. Zo was hij van 1908 tot 1945 penningmeester van het
Matrozeninstituut der Koninklijke Nederlandsche Zeil- en Roeivereeniging
(opleidingsschip 'Pollux'), van 1922 tot 1957 bestuurslid 1) van de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam, vanaf 1924 bestuurslid van de
Maatschappij tot Redding van Drenkelingen en van 1936 tot 1961 bestuurslid van de Koninklijke Noord- en Zuid-Hollandsche Redding-Maatschappij.
Dan was er de speciale kwestie van de ijsbestrijding. Tijdens de zeer
strenge winter van 1890/91 werd te Amsterdam, onder meer door Jan
Boissevain, opgericht de Vereeniging voor algemene scheepvaartbelangen,
die zich ten doel stelde het openhouden van het Noordzeekanaal, waartoe
een tweetal stoomijsbrekers werd aangeschaft 2). Hudig werd in 1920
bestuurslid van deze vereniging; van 1921 tot 1930 was hij vice-voorzitter
en van 1930 tot 1948 voorzitter. Het belang van Amsterdam als transitohaven vergde ook een soortgelijke voorziening ten aanzien van de Rijnverbinding. In december 1929 werd op initiatief van de hoofdstedelijke
Kamer van Koophandel en Fabrieken daartoe opgericht de Amsterdamsche
Vereeniging tot IJsbestrijding 3), die nauw en goed heeft samengewerkt
met 'Scheepvaartbelangen'. Deze laatste vereniging bekostigde de aankoop
van een derde ijsbreker, de 'IJsbeer', speciaal bestemd voor de toegangswateren tot de Rijn. Dit schip werd aan 'IJsbestrijding' verhuurd. Vanzelfsprekend had de K.N.S.M. groot belang bij deze zaak, weshalve H. A.
Galavazi, sinds 1903 administrateur der Nieuwe Rijnvaart Maatschappij
en vanaf 1920 procuratiehouder der K.N.S.M., een actief aandeel nam in

1) Officieel: Commissaris van het Vaderiandsch Fonds ter Aanmoediging van
's Lands Zeedienst.
2) J. C. Westermann, Gedenkboek Kamer van Koophandel en Fabrieken voor
Amsterdam, dl. I (1936), bIz. 375. Zie ook WaIrave Boissevain, Mijn leven 18761944 (1950), bIz. 33-34 en 45.
3) Joh. de Vries, 1811-1961 met Amsterdam als brandpunt. Honderdvijftig jaar
Kamer van Koophandel en Fabrieken (1961), bIz. 109.
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de werkzaamheden van 'IJsbestrijding'. In 1950 yond een fusie plaats van
'Scheepvaartbelangen' en 'IJsbestrijding' 1).
Doch ook buiten de scheepvaart en wat daarmee samenhangt is Hudig
in bestuursfuncties zeer actief geweest. De voomaamste van zijn werkzaamhe den verdienen hier vermelding.
Hudig, die zelf in zijn jeugd goed handelsonderwijs had genoten, hechtte
veel aan een gedegen en goedkope opleiding voor jeugdig kantoorpersoneel,
hetgeen niet aIleen voor de betrokkenen, maar ook voor de handelswereld
zelf van nut zou zijn. Zo werd hij in 1924 bestuurslid van de vereniging
'Handelsonderwijs'. Vanaf 1930 tot 1948 bekleedde hij het voorzitterschap,
als opvolger van D . Rahusen. In laatstgenoemd jaar werd Hudig op zijn
beurt opgevolgd door zijn voorgangers zoon, H. P. Rahusen.
Deze vereniging was in 1904 voortgekomen uit de zogeheten Avondschool, die in 1889 was geopend door de hoofdstedelijke afdeling van het
Algemeen Nederlandsch Werklieden Verbond, met als doel het bevorderen
van de algemene ontwikkeling van jeugdige personen uit de arbeidende
klasse. Omtrent de eeuwwisseling is het karakter van deze opleiding geheel
veranderd, geworden als zij is tot een handelsavondschool voor kantoorbedienden. Met ingang van het cursusjaar 1938/39 werden de vijf scholen
van de Vereniging rniddelbare handelsavondscholen met 5-jarige cursus 2).
Gedurende lange jaren heeft Hudig veel van zijn vrije tijd aan deze instelling
gegeven.
Voorts heeft Hudig een niet onbelangrijke rol gespeeld bij de reorganisatie
in 1937 van het hoofdstedelijke orgaan ter behartiging van het vreemdelingenverkeer. Dit paste in zoverre in zijn arbeidssfeer, dat hij reeds als
passagespecialist van de K.N.S.M. met problemen van het toerisme in
aanraking was gekomen.
Reeds sedert 1885 was te Amsterdam werkzaam de Vereeniging tot
bevordering van het Vreemdelingenverkeer. Daamaast werd in het begin
van 1902 opgericht ,'t Koggeschip', Vereeniging tot behartiging van
Amsterdarnsche belangen in het Algemeen en die van het Vreemdelingenverkeer in het bijzonder. Tussen beide verenigingen kwam in 1919 een fusie
tot stand, waarbij de voor buitenlanders onuitspreekbare naam 't Koggeschip gehandhaafd bleef. Deze oudere verenigingen nu laboreerden aan
een zeker gebrek aan professionalisme en commerciele inslag, als gevolg
waarvan in 1929 en 1932 door de Amsterdarnse Kamer van Koophandel
en Fabrieken werd aangedrongen op een meer zakelijke aanpak van de
bevordering van het vreemdelingenbezoek 3). Met name in de jaren 'dertig,
toen iedere mogelijke welvaartsbron diende te worden geexploiteerd, ging
1) Verschillende bijzonderheden betreffende het bovenstaande dank ik aan
Mr G. M. Greup te Amsterdam.
2) Zie A. van der Schaaf, Gedenkschrift uitgegeven t.g.v. het vijftigjarig bestaan
der Avondscholen van de Vereeniging 'Handelsonderwijs' 1889-1939 (1939) [met
voorwoord van D. Hudig].
3) Hierover G. M. Greup, Gedenkboek Kamer van Koophandel en Fabrieken
voor Amsterdam, dl. II (1936), biz. 248-249.
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het bedrijfsieven de economische betekenis van het toerisme scherper
inzien. De Kamer van Koophandel verdubbelde in 1932 haar subsidie.
In 1934 werd Dirk Hudig voorzitter van de Vereeniging tot bevordering
van het vreemdelingenverkeer 't Koggeschip, zoals zij sinds 1919 heette.
Het was midden in de crisistijd ; in zijn openingsrede verweet de nieuwe
voorzitter de overheid, dat deze schromelijk te kort schoot in haar bemoeiIngen voor het vreemdelingenverkeer 1). In 1936 kwamen nieuwe reorganisatieplannen ter tafel. Ben ingrijpende wijziging van de structuur van
't Koggeschip werd noodzakelijk geacht en deze kwam in 1937 tot stand 2).
Dit geschiedde met medewerking van Mr P. J. Mijksenaar namens de
gemeente Amsterdam en Mr G. M. Greup namens de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Gemeente en Kamer traden toe als buitengewoon
lid van genoemde vereniging met een contributie van f 10.000 elk, ten
gevolge waarvan hun een dienovereenkomstig grotere invloed op het beleid
der vereniging zou toekomen. De nieuwe statu ten van de thans genaamde
Vereeniging tot bevordering van het vreemdelingenverkeer 'Amsterdam'
(kortweg V.V.V. 'Amsterdam') maakten het mogelijk, dat D. Hudig als
een van de vertegenwoordigers van de Amsterdamse Kamer van Koophandel (hoewel hij nooit lid is geweest van deze Kamer) in het dagelijks
bestuur werd aangewezen. Tevens bleef hij voorzitter van V.V.V. 'Amsterdam' tot het uitbreken van de oorlog in 1940. Tot zijn grote teleurstelling
werd Hudig in 1939 gepasseerd bij de verkiezing van een voorzitter voor
de landelijke V.V.V. Ais opvolger van voorzitter C. R. T. Krayenhoff
werd in het begin van 1940 de oud-minister van Economische Zaken
L. N. Deckers benoemd.
Ben andere zaak, waarvoor Hudig zich jarenlang heeft ingezet, is geweest
de versteviging van de economische en culturele relaties tussen Nederland
en de Verenigde Staten van Noord-Amerika. Al aan het eind van de eerste
wereldoorlog werd hij lid van een door de minister van binnenlandse zaken
ingestelde adviescommissie in scheepvaartaangelegenheden ten behoeve
van de Nederlandse gezant te Washington 3). In deze tijd was hij eveneens
lid van een comite, belast met de oprichting van een instituut ter behartiging
van Nederlandse belangen in Amerika 4). Deze Nederlandse werkzaamheid
ten aanzien van de Verenigde Staten kan worden gezien tegen de achtergrond van de omstandigheid, dat in Amerika aan het eind van de eerste
wereldoorlog een anti-Nederlandse stemming aan den dag was getreden:
aldaar verdacht men ons land van een pro-Duitse gezindheid. Het valt op,
dat na de capitulatie in mei 1940 de Nederlanders in Engeland aanvankelijk
met een soortgelijk wantrouwen werden bejegend.
In 1923 werd in Den Haag opgericht de Nederlandsch-Amerikaansche
Fundatie, zich ten doel stellend de culturele betrekkingen tussen beide
1) T. Koot, Veertig jaar vreemdelingenverkeer in Amsterdam, in Maandblad
Amstelodamum, jrg. 29 (1942), biz. 20.
2) Hierover Joh. de Vries, Met Amsterdam ais brandpunt, biz. 463.
8) Van Manen, N.O.T., dl. IV (1935), biz. 265.
4) Idem, biz. 333.
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landen te bevorderen. Van deze instelling was Hudig voorzitter van 1929
tot 1946. Daarnaast werd in 1945 te Amsterdam opgericht de Vereniging
Nederland-Amerika, die soortgelijke doeleinden nastreefde. Beide verenigingen gingen vanaf 1948 samen, sinds 1954 onder de laatstgenoemde naam.
Hudig bleef lid van het dagelijks bestuur en werd daarvan voorzitter in
1955; in hetzelfde jaar werd hij ook gekozen tot president van het algemeen
bestuur. In beide functies, die hij volgens zijn verlangen gedurende een
jaar zou bekleden, werd hij eind 1956 opgevolgd door Mr D. A. Delprat.
Hudig werd benoemd tot erelid.
In het verband van dit verenigingsrelaas zij nog genoemd Hudigs voorzitterschap in de jaren '30 van de Italiaansch-Nederlandsche Kamer van
Koophandel. Men denke hierbij aan de belangrijke positie van de K.N.S.M.
in de vaart op de MiddeIIandse Zee.
AIs laatste in volgorde, doch in rangorde zeker niet als minder belangrijk,
valt te wijzen op Hudigs werkzaamheid als Rotarian. De oudste Nederlandse Rotary-club, die van Amsterdam, werd opgericht in 1923. In hetzelfde jaar trad Hudig toe als lid en in 1926 werd hij voorzitter. Gedurende
de periode 1927-28 was hij gouverneur van het district Nederland, dat
toenmaals nog ons gehele grondgebied in Europa omvatte (thans is Nederland verdeeld in drie districten, elk met een eigen gouverneur). AIs gouverneur heeft Rudig, naast de representatieve aspecten van deze functie, vooral
aandacht gegeven aan het werk der 'extension committees', die zich bezighielden met de uitbreiding van het aantal clubs in den lande. Hudig heeft
sinds 1923 zijn sporen als Rotarian verdiend.
Wanneer op de reder Hudig een beroep werd gedaan om een bestuursfunctie in het verenigingsleven op zich te nemen, toonde hij zich steeds
bereid hieraan te voldoen. Dit getuigt van burgerzin; dat een persoonlijkheid
uit kringen van het bedrijfsleven dergelijk nuttig en noodzakelijk bestuurswerk wenste te doen, moet worden beschouwd als van groot belang voor
het soepel functioneren van maatschappelijke organismen in stad en land.
De langdurige depressie leidde in 1936 tot een ingrijpende financiiHe
reorganisatie in het K.N.S.M.-bedrijf: in genoemd jaar werd het aandelenkapitaal, groot ruim f 25 miljoen, teruggebracht tot rond f 4t miljoen,
terwijl door een accoord met obligatiehouders de rentedragende schuld van
bijna f 9 miljoen verdween, ten dele met behulp van een Benas-crediet.
Toch begonnen de jaren '36 en '37 voor het Nederlandse rederijbedrijf
eindelijk betere vooruitzichten te bieden, ondanks een hernieuwing van de
Duitse concurrentie; in laatstgenoemd jaar is het aandelenkapitaal der
K.N.S.M. weer gestegen tot flO miljoen. Ret algemene kenmerk van deze
scheepvaartmaatschappij in de kwart-eeuw voorafgaand aan de tweede
wereldoorlog is weI geweest de sterke uitbreiding van de buiteneuropese
belangen. Het Europese bedrijf werd in de jaren na 1918 steeds minder
rendabel of zelfs verlies lijdend, terwijl haar transatlantische en WestIndische lijnen in normale jaren goede resultaten opleverden.
Per 1 september 1937 trad Heldring af als directeur. Nog geen twee jaar
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later, in juni 1939, gaf Hudig te kennen dit voorbeeld te zullen volgen door
in april 1940 zijn functie neer te leggen. Het is bij een voomemen gebleven:
toen op 3 september 1939 de tweede wereldoorlog uitbrak, werd hem
verzocht zijn ontslag met een jaar uit te stell en, waarin hij toestemde.
Daarna drongen de sterk gewijzigde omstandigheden iedere gedachte aan
aftreden geheel op de achtergrond. Hudig zou directeur blijven tot mei 1947.
De oorlogstoestand bracht aanstonds grote veranderingen voor de
Nederlandse lijndiensten. De Middellandse Zee moest aanvankelijk worden
gemeden in verband met de nog onduidelijke politieke houding van Italii~,
alsook van Spanje. Vanaf september '39 had men sterk te lijden onder de
intensieve, tijdrovende scheepscontrole door de Engelsen in de Downs.
Het betrof vooral het contrabande-onderzoek, waaraan neutrale schepen
zich moesten onderwerpen.
Met de hieruit voortvloeiende problemen kwam ook Hudig spoedig in
aanraking. Vanaf 2 mei 1940 beyond hij zich samen met P. Dijkstra als
gedelegeerde van de V.N.S. te Londen in verband met grote moeilijkheden
aangaande een lading papier in het stoomschip "Hoogkerk", welke lading
van Duitse origine bleek te zijn. Nadat deze zaak tot een oplossing was
gebracht, bereikte in de vroege ochtend van 10 mei 1940 Engeland het
bericht, dat de Duitsers de Nederlandse grens hadden overschreden, waardoor terugkeer naar eigen land onmogelijk werd. Behalve Hudig en Dijkstra
bevonden zich te Londen K.N.S.M.-directeur Valstar, die op weg was naar
New-York, alsmede Mr C. C. Gischler, voorzitter van Van Ommeren's
Scheepvaartbedrijf.
Na deze dramatische ontwikkeling volgden de gebeurtenissen elkaar snel
op. De vier genoemde reders stelden zich direct in verbinding met de
Nederlandse gezant, Jhr Mr E. F. M. J. Michiels van Verduynen (18851952), daar de vorming van een rederscomite ter behartiging van de Nederlandse scheepvaartbelangen hunnerzijds noodzakelijk werd geacht. Verschillende initiatieven werden nu vrijwel gelijktijdig genomen. De minister
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, Mr M. P. L. Steenberghe, machtigde vanuit Den Haag op eigen gezag de Londense gezant, benevens de
Gouverneur-Generaal van Nederlands Jndie, tot uitvoering van de Zeeschepenvorderingswet en van de Wet behoud Scheepsruimte (beide daterend
van 24 juni 1939). Ongeveer ter zelfder tijd had de gezant zich met een
verzoek hiertoe tot de Nederlandse regering gewend. Ook werd via het
gezantschap telefonisch contact verkregen met de Nederlandsche Reedersvereeniging, die ermede accoord ging dat de te Londen ,gestrand' zijnde
reders de belangen van de handelsvloot zouden waamemen. Nog op
dezelfde tiende mei kon Michiels van Verduynen een rederscommissie
benoemen om hem van advies te dienen bij de uitvoering van de twee
genoemde wetten. Tot voorzitter werd, waarschijnlijk mede op grond van
ancienniteit 1), gekozen D. Hudig. Secretaris werd de administratief zeer
1) Vgl. M. P. L. Steenberghe, in Enquetecommissie Regeringsbeleid 1940-1945,
dl. 3c, bIz. 176 [hierna te citeren als Enquetecomm.l.
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begaafde P. Dijkstra 1). Leden waren Valstar en Gischler. Op 12 mei weed
dit adviescomite door de gezant officieel ingesteld en trad het naar buiten
op als Netherlands Shipping Committee. Achtereenvolgens kwamen in
London aan L. Bohlken (directeur der N.V. tot voortzetting van de Koninklijke Hollandsche Lloyd), L. C. M. van Eendenburg (voorzitter van de
Raad van beheer der V.N.S.), J. M . de Booy (directeur van de Koninklijke
Petroleum Maatschappij), G. F. Ferwerda (directeur Unilever), J. F . van
Hengel (directeur der Stoomvaart Maatschappij Nederland) en Phs van
Ommeren (lid van de Raad van beheer van Van Ommeren's Scheepvaartbedrijf). Zij allen namen desgevraagd eveneens zitting in genoemde commissie. Later kwamen hier nog bij D. Rahusen (directeur van de Stoomvaartmaatschappij Oceaan) en J. Olyslager, die de 'Nederland' te Batavia
had vertegenwoordigd.
Spoedig bleek dat de bevoegdheden van deze adviescommissie moesten
worden uitgebreid. Op grond van de Trading with the enemy Act (1939)
waren de Engelse assuradeurs namelijk verplicht om aIle verzekeringen op
schepen, afkomstig uit bezet gebied, op te zeggen; voor de noodzakelijke
herverzekering was een nieuwe volmacht nodig. Aldus ontstond de gedachte
aan een "custodianship", toe te kennen aan het Nederlandse rederscomite.
Het was een voorstel van de Engelse assurantiefirma Willis Faber & Dumas
Ltd, met wier firmant Raymond Dumas voorzitter Hudig hierover een
onderhoud had 2). Minister Steenberghe, op 14 mei in Engeland aangekomen,
versterkte op 22 mei 1940 op eigen initiatief de positie van de commissie,
bij die gelegenheid voor het eerst Netherlands Shipping and Trading
Committee (Nederlandsche Scheepvaaet- en Handelscommissie) genoemd,
door haar te machtigen "as Custodian of all ships and cargoes and interests
owned by parties in the occupied territory and to enter into any contracts
of insurance in respect of such ships' cargoes and interests, as from 14th
May" 3). Door deze volmacht kon de N.S.H.C. gaan fungeren als bewindvoerster of zaakwaameemster voor Nederlandse rederijen en eigenaars
van ladingen in bezet gebied. Kort hiema konden de verzekeringen tegen
"marine risk" worden vernieuwd 4), zij het ook tegen hogere prernies.

1) Dijkstra heeft de notulen van de vergaderingen der latere NederIandsche
Scheepvaart- en Handelscommissie met de grootste accuratesse bijgehouden.
Deze notulen - met vele bijlagen - zijn gedurende de oorIog te Londen in druk
verschenen: 25 delen (1942-1945) met 2 dln registers. Aan deze notulen ging vooraf
een Verslag van het ontstaan der Nederlandsche Scheepvaart- en Handelscommissie
te Londen en van hare werkzaamheden gedurende de periode van 10 mei tot
24 juni 1940 (Londen 1942).
2) Zie W. E. van Popta, Feiten en gegevens met betrekking tot de NederIandsche
koopvaardijvloot in de tweede wereldoorlog (1959), gestencilde uitg. v.h. Directoraat-Generaal van Scheepvaart, biz. 144.
3) Verslag (als aangehaald in noot 1), BijI. 18, biz. 39.
') Hiervan getuigt nog de merkwaardige "slip" met de handtekeningen van de
"underwriters", waarbij de gehele Nederlandse koopvaardijvloot werd verzekerd;
de grootste polis die ooit bij Lloyds is afgesioten ~de "slip" afgebeeld bij Knap,
a.w., t.o. biz. 169).
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Op 17 juni werd deze machtiging uitgebreid en de mogelijkheid geopend
tot het afsluiten van zogenoemde agentenvolmachten 1), waardoor de
N.S.H.C. ook kon gaan optreden als algemeen vertegenwoordigster van
de overgeplaatste rederijen. De grote lijnrederijen, die na 5 mei 1940 hun
zetels hadden verplaatst naar Batavia, Cura9<lo of New York, gaven
geleidelijk accoordverklaringen af aan de N.S.H.C., die aldus hun gevolmachtigde werd. Schepen die tussen de Indische archipel en de U.S.A.
voeren, werden vanwege het strategische belang van hun ladingen vrij
gelaten, dat wil zeggen niet via de N.S.H.C. aan de geallieerden vercharterd,
evenals de tussen Amerika en de West varende schepen van de K.N.S.M.
en de tankvloot van de Shell. Dit geheel omvatte ongeveer de helft van
de totale Nederlandse tonnage buiten bezet gebied 2) en is tot 1942 buiten
het charterverband van de N.S.H.C. gebleven. De 'custodian'-rederijen
waren, afgezien van de V.N.S., veelal de kleinere tramprederijen, die geen
schepen in de 'vrije' vaart hadden.
Ook buiten Engeland opereerden ,filialen' van de N.S.H.C. Op 27 mei
werd een subcomite voor Frankrijk ingesteld, waarvan onder meer J. Hudig,
een zoon van de voorzitter der N.S.H.C., deel uitmaakte. Dit comite, dat
tot 18 juni heeft gefunctioneerd, heeft zorg gedragen dat de talrijke Nederlandse in Franse havens liggende schepen bijtijds konden vertrekken 8).
Te New York werd een afdeling van de N.S.H.C. opgericht; Valstar (die
al opdracht had de K.N.S.M.-belangen te New York te gaan behartigen)
en Van Hengel vertrokken daartoe eind mei 1940 naar Amerika.
Op de genoemde 17de juni kreeg de N.S.H.C. de Engelse rechtspersoonlijkheid als 'Company Limited by shares', teneinde in Engeland civielrechtelijke handelingen te kunnen verrichten. De leden van de commissie
ontvingen geen honorarium, doch een verblijfsvergoeding van £ 4 per dag.
De N .S.H.C., aanvankelijk een commissie voor advies, was aldus in
korte tijd geworden tot een orgaan met omvangrijke regelende bevoegdheden, hoewel onderworpen aan regeringsinstructies; in kern was het reeds
een overheidslichaam. Namens de Nederlandse regering werd toezicht
uitgeoefend door A. B. Speekenbrink en D . M. de Smit. De algemene
doelstelling van de N.S.H.C. was het ter beschikking stellen van Nederlandse tonnage voor de geallieerde oorlogvoering door verhuur aan de
Engelse regering van schepen onder Nederlandse vlag. Door het vroegtijdig
formeren van de N.S.H.C. kon vordering onzer koopvaardijvloot door de
Engelsen worden voorkomen; de Franse vloot is weI door Engeland gevorderd. De regering van Noorwegen had de koopvaardijvloot van dit land
1)

Verslag enz. Bijl. 23, biz. 47.

2) Het totaal van de Nederlandse handelsvloot bedroeg ten tijde van de Duitse

inval 2,64 miljoen B.R.T., waarvan in de tweede wereldoorlog meer dan de helft
verloren is gegaan. De 'Indische' vloot omvatte 746.900 B.R.T., de tankvloot
van de Shell 523.000 B.R.T. en de West-Indische vloot van de K.N.S.M. 52.600
B.R.T. - Ultimo mei 1940 had de N.S.H.C. te Londen bemoeiing met rond 250
schepen, in totaal ca. 700.000 B.R.T.
3) Van Popta, a.w., biz. 147-148 en Enquetecomm. 3a, biz. 194.
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al op 20 april 1940 zelf gevorderd en ter beschikking van de Engelsen
gesteld 1).
Tot de taken van de Nederlandsche Scheepvaart- en Handelscommissie
waren te rekenen: het algehele beheer van schepen en ladingen, de regeling
van de arbeidsvoorwaarden voor de opvarenden en hun totale verzorging
(medische dienst, sociale zorg, recreatie, opleidingen), en de zorg voor
bewapening en beveiliging van de schepen. Ter garantie van uitbetaling na
de oorlog van de gebruikelijke delegaties van gages door zeelieden aan hun
familiebetrekkingen aan de wal werd in juli 1941 opgericht de Stichting
Week- en maandbrieven. Voor de nakorning van de financiele verplichtingen
voortvloeiend uit de Zeeongevallenwet was in januari 1941 opgericht de
Stichting Zeerisico 1940 2), ter voortzetting van de uit 1915 daterende
onderlinge verzekeringsvereniging Zeerisico. Met beide organen onderhield
de N.S.H.C. zeer nauwe betrekkingen.
Het Londense kantoor van de N.S.H.C., hoewel aanvankelijk te kampen
hebbend met tekort aan deskundig personeel en met een nagenoeg ontbreken
van dringend nodige administratieve gegevens over de verschillende rederijen, breidde zich geleidelijk uit tot een medewerkersaantal van ongeveer
duizend, terwijl men te zorgen had voor meer dan 14.000 Nederlandse
schepelingen buiten bezet gebied. Voorts geschiedde het werk te Londen
onder buitengewone omstandigheden: er bestond psychische druk door
de oorlogshandelingen 3), zij het ook dat voedselgebrek onbekend was, er
was de soms emotioneel geladen sfeer rondom de regering in ballingschap.
Deze moest parlementaire controle ontberen, doch dit werd lang niet door
iedereen in Londen betreurd 4). Daarbij kwam dat de alleszins verdienstelijke minister-president Gerbrandy nadrukkelijk poseerde als 'Prime
Minister' naar Churchilliaans model 5), hetgeen niet paste in de Nederlandse
verhoudingen. De kantoren van de N.S.H.C. zijn tot tweemaal toe door
bommen verwoest, de tweede keer gingen de ten koste van veel moeite
verkregen adrninistratieve gegevens gedeeltelijk verloren.
Zo stond Hudig gedurende de oorlogsjaren te Londen aan het hoofd
van wat Steenberghe later heeft genoemd "de grootste rederij van de wereld"6)
Het is Hudigs grote verdienste geweest dat hij er te Londen in geslaagd
is een zeer heterogeen, uit alle windstreken afk:omstig gezelschap tot samenwerking te brengen en tot een team te vormen. Als voorzitter heeft hij zich
1) C. B. A. Behrens, Merchant shipping and the demands of war [History
of the Second World War, civil series] (1955), biz. 99-102.
2) Hierover H. A. Keuls, De Zee-ongevallenverzekering buiten bezet gebied
1940-1944 (1944).
3) Hierover de van D. Hudig afkomstige notities in de vorm van (ninlmer
verzonden) brieven aan zijn vrouw [aanwezig op het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie te Amsterdam], 2 dIn., 1940-1945.
4) Vgl. J. A. W. Burger, Regeren in ballingschap, in Socialisme en Democratie,
jrg. 22 (1965), biz. 526-547.
6) J. van den Tempel, Nederland in Londen. Ervaringen en besehouwingen
(1946), biz. 57.
6) Enquetecomm. 3e, biz. 180.
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een uitstekende coordinator getoond, die als vanouds zeer goed met de
Engelsen overweg kon.
De N.S.H.C. was gesplitst in twee onderdelen, de Handelsafdeling en de
Scheepvaartafdeling. De eerstgenoemde afdeling, onder leiding staande
van de spitse jurist C. C. Gischler en van G. F. Ferwerda, een echte Rotterdammer 1), had als moeilijke taak het liquideren van de 'gestrande' ladingen 2.
De schepen moesten snel worden gelost, opdat ze zo spoedig mogelijk leeg
ter beschikking van de Engelsen kwamen. Een ingewikkelde zaak was het
vaststellen van de eigendom van de particuliere ladingen; hiertoe moest een
uitgebreide administratie moeizaam worden opgebouwd. Van de in Engeland aangekomen regerings- en particuliere scheepsladingen werden door
de Engelsen, op grond van een op 31 mei 1940 met de Nederlandse regering
gesloten 'cargo agreement' 3), al die goederen gevorderd die van belang
waren voor de oorlogvoering of de Engelse economie. Het overige kwam
onder beheer van de Handelsafdeling voor opslag of verkoop. Op de
regeringsladingen is bij verkoop aan de Engelsen naar schatting 10 %
verloren; de opbrengst der particuliere ladingen, die na de oOrlOg onder de
rechthebbenden zou worden verdeeld, heeft een per saldo niet zeer grote
winst opgeleverd 4). De totale 'omzet' van de Handelsafdeling, die weI
240 man personeel heeft omvat, kan worden gesteld op een bedrag van
£ 5,38 miljoen 5). In 1948 gaf de toenmalige minister van economische
Zaken, Dr G. W. M. Huysmans, te kennen dat de behandeling door de
N.S.H.C. van de gestrande ladingen zeer zorgvuldig en in het belang van
eigenaren is gevoerd 6).
De Scheepvaartafdeling voerde het algehele beheer over de koopvaardijvloot. Met het Engelse Ministry of Shipping (later Ministry of War Transport genaamd) werden overeenkomsten gesloten betreffende het verhuren
van Nederlandse schepen aan de Engelse regering ten behoeve van de
geallieerde oorlogvoering. De vaak moeilijke onderhandelingen over de
hoogte van de huurprijzen werden meestal gevoerd door J. Olyslager, een
man toegerust met een kalm gemoed en met gedegen vakkennis, samen
met voorzitter Hudig 7). Als regel werden vrachtschepen op basis van
time charter verhuurd; alleen voor de passagiersschepen, die voor troepentransport moesten dienen, was een speciale variant van het bare boatcharter gekozen, waarbij - in afwijking van gebruikelijke condities deze schepen bemand werden vercharterd en weI met Nederlandse bemanning en onder Nederlandse viag. Tot aan de bezitsvordering door de
Nederlandse regering per medio 1942 zijn voor de 'custodian'-vloot rede1) Zie H. P. L. Wiessing, Bewegend portret. Levensherinneringen (1960), bIz. 481.
2) Hierover Nederlandsch recht in oorlogstijd in Engeland ontstaan en toegepast
(1945), bIz. 112-137.
3) Verslag enz., Bijl. 21, bIz. 42-44.
4) Enquetecomm. 3c, bIz. 204 .

•) Verslag werkzaamheden Coval Commissie voor aangehouden lading over
1947, bIz. 8-9.
6) Idem, bIz. 7.
7) Enquetecomm. 3c, bIz. 168.
ECON.-HIsT. JAARBOEK XXXI
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lijke huurprijzen verkregen, al bestaat er geen aanleiding te veronderstellen
dat belangrijke winsten zijn gemaakt 1). Dit is een kenmerkend verschil
met de situatie tijdens de eerste wereldoorIog, toen door de Nederlandse
rederijen weI uitzonderIijke oorIogswinsten werden geboekt 2).
De bijzonder moeilijke omstandigheden van het varen in oorlogstijd
hebben terecht uitvoerige beschrijving gevonden 3). De Nederlandse
zeeman heeft tijdens de tweede wereldoorlog, ver van huis en haard, in
vaak levensgevaarlijke situaties zijn werk voortreffelijk gedaan. Er waren
beruchte scheepvaartroutes, zoals de 'zwarte route' naar Moermansk.
Over het algemeen konden de bij de oorlogstransporten ingeschakelde
beheerders van de verschillende nationale koopvaardijvloten weinig invloed
uitoefenen op de bestemmingen van ,hun' schepen; uiteindelijk was het
de Engelse regering, die besliste over het inzetten van bepaalde schepen in
de vaarroutes. Wei bestond voor overleg hierover een intergeallieerde
allocatie-commissie, waarvan Hudig enige tijd deel heeft uitgemaakt.
In november 1941 nam minister Steenberghe, met wie de N.S.H.C. en
ook Hudig persoonlijk het altijd uitstekend had kwmen vinden, ontslag,
samen met zijn collega van K010nien, Welter. Na een korte interim-periode
werd in januari 1942 P. A. Kerstens benoemd tot minister van Handel,
Nijverheid en Scheepvaart, alsook van Landbouw en Visserij. Kerstens was
directeur vaneen Mulo-school geweest te Batavia. Sinds 1935 behoorde hij
tot de actiefste leden van de Volksraad; ook was hij voorzitter geweest
van de Indische Katholieke Partij. Deze welbespraakte, wat al te impulsieve
Brabander plaatste zich vooral op de bres voor de belangen van de arbeidende klasse; spoedig zou hij in emstige conflicten geraken met de N.S.H.C.
Deze commissie kwarn in het midden van 1942 voor sterk gewijzigde
omstandigheden te staan. Na de val van Nederlands Indie op 8 maart 1942
werd de gehele Indische vloot van de overgeplaatste rederijen gebracht
onder het charterverband 4) der N.S.H.C. Omstreeks dezelfde tijd kwam
het bezitsvorderingsbesluit van de Nederlandse regering, waardoor de
New Yorkse afdeling van de N.S.H.C., die tot nu toe met 'Londen' niet
veel te maken had gehad, ten behoeve van de landsoverheid het beheer
kreeg over de bedoelde vloot.
Het op grotere schaal betrokken raken bij de oorlogvoering, de steeds
toenemende financiele overheidshulp en de zeer ongelijke risico's die de
verschillende rederijen droegen, brachten de Nederlandse regering ertoe,
haar greep op de koopvaardijvloot te verstevigen. Op initiatief van Kerstens
1)

Enquete comm. 3c, bIz. 218.

f 53 miljoen winst
gemaakt, tijdens de tweede wereldoorlog f 17 ,5 miljoen.
3) Heel goed bij S. J. van Limburg Stirum, Varen in oorlogstijd. De lotgevallen
van de Nederlandsche koopvaardij in den tweeden wereldoorlog (1947); hierin op
bIz. 481-490 een stuk van D. Hudig, getiteld: Het werk der Nederiandsche Scheepvaart- en Handelscommissie. - Zie voorts het gedetailleerde werk van J. W. de
Roever, De 'Nederland' in de tweede wereldoorlog (1951).
4) Het betrof hier het zgn. ,demise charter', de in Amerika gebruikelijke benaming voor de reeds genoemde variant van het bare boat-charter.
2) Tijdens de eerste wereldoorlog heeft b.v. de K.N.S.M.
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kwam op 5 maart 1942 het Zeeschepenbesluit tot stand (datum van in
werkingtreding 6 juni 1942), waardoor de regering niet slechts het gebruik
- verder strekte de Zeeschepenvorderingswet van 1939 niet - maar ook
het bezit en zelfs de eigendom van Nederlandse schepen kon vorderen;
in de praktijk heeft de overheid zich beperkt tot bezitsvordering. De exploitatie der schepen voor rekening van de staat zou geschieden door de reeds
bestaande N.S.H.C., die nu als regeringsbewindvoerster zou optreden.
De regering trad in alle rechten en plichten van scheepseigenaars en nam
daarmede een zware verantwoordelijkheid op zich. AIs nieuwe rechthebbende zou de overheid ook de opgekomen assurantiepenningen tot zich
kunnen nemen, hetgeen later inderdaad is gebeurd. De reders zelf hadden
derhalve geen direct belang meer bij de exploitatieresultaten van de koopvaardijvloot. Voor de afwikkeling van de provenuen werd een Scheepvaartfonds ingesteld dat echter pas zeer laat, in april 1944, een wettelijke grondslag kreeg. V66r medio 1942 waren de exploitatierekeningen relatief niet
ongunstig te noemen, doch na de bezitsvordering zijn grote financiele
verliezen geleden.
Ten aanzien van de noodzaak tot bezitsvordering huldigden de bestuursleden van de N.S.H.C. overwegend afwijzende meningen 1). Men achtte
zichzelf volledig capabel de zaken in eigen beheer te houden, maar ook
verweet men de regering dat tevoren onvoldoende overleg was gepleegd 2).
Voorzitter Hudig yond de bezitsvordering "voor de oorlogsvoering onnoodig" 3). Uiteindelijk hadden de reders zich te schikken in het regeringsbesluit. Minister Kerstens bracht de vordering en de invoering van vaarplicht
in nauw verband met elkaar. Zijns inziens kon men geen vaarplicht onder
poenale sanctie, derhalve geen burgerlijke dienstplicht van de zeelieden
eisen, zonder dat de vloot eerst door de regering was gevorderd. De leden
van de N.S.H.C. zijn uit geheel andere motieven v66r vaarplicht geweest:
vooral als Iniddel ter bevordering van de scheepsdiscipline 4), daarnaast
uit vrees voor stakingen. Noch de regering, noch de N.S.H.C. waren
gekant tegen het uitoefenen van strenge dwang op schepelingen; enerzijds
achtte men dit door de oorlogstoestand geboden, anderzijds, de koopvaardij
was al van oudsher een seIni-Inilitair bedrijf.
AI vanaf juni 1940 bestond weliswaar een wettelijke binding van de
opvarende aan zijn schip, in de wandeling genoemd het ,permanent verklaren' van de monsterrol, doch een strafsanctie ontbrak. Door het Vaar1) Enquetecomm. 3c, bIz. 225-227.
2) Naar het oordeel van de Parlementaire Enquetecommissie was de beslissing

van de regerin'g, om met de N.S.H.C. geen overleg te plegen over de bezitsvordering
zelf, een principieel juiste beslissing, aangezien de leden van de N.S.H.C. belanghebbenden waren, terwijl de regering aile verantwoordelijkheid voor haar beslissing
moest dragen (Enquetecomm. 3a, bIz. 232).
3) Brief van 4 april 1942 in de in noot 3 op bIz. 32 genoemde verzameling; zie
echter ook Enquetecomm. 3c, bIz. 267.
4) Notulen N.S.H.C. dlX (1943), bIz. 5239; in febr. '42 werd aangedrongen op
onverwijld invoeren van het vaarplichtbesluit.
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plichtbesluit van 11 maart 1942 kon de zeeman voortaan tot zeer zware
vrijheidsstraffen en geldboetes worden veroordeeld. Vanaf die tijd kreeg
de Nederlandse Rechtbank te Londen, die al in november 1941 was geopend,
voornamelijk (en wei voor driekwart van het totale aantal vonnissen)
feiten te behandeIen, strafbaar gesteid in genoemd besluit. Het merendeel
der vergrijpen was echter niet van ernstige aard. De stakingsvrees is geheel
ongegrond gebleken. De Nederlandse zeeman heeft tijdens de tweede
wereldooriog niet gestaakt (afgezien van een incidentele werkweigering in
Amerika). De N.S.H.C. is wellicht niet altijd tevreden geweest over de
strafmaat van de Nederlandse rechters in Londen en heeft naar het schijnt
weI de neiging getoond om invioed uit te oefenen op beslissingen van de
rechtbank 1).
Van den beginne af liet de samenwerking tussen minister Kerstens en de
aan hem formeel ondergeschikte N.S.H.C. te wensen over. Er bestonden
bezwaren tegen de politieke opvattingen van de bewindsman, die ais
'links' en 'rood' werden gekenschetst, also ok tegen zijn persoon, waaraan
de nodige tact en diplomatie wei heeft ontbroken. Ook werd hem gebrek
aan ervaring in scheepvaartzaken verweten. De minister van zijn kant zag
het rederscomite uitsluitend als het bolwerk van de rechtse reactie. In
Londen kwamen de talrijke tegenstellingen vaak in ongezouten termen tot
uitdrukking. Het geheel werd meestal aangeduid als 'incompatibilite
d'humeur', een tijdens de Londense ballingschap frequent voorkomend
ziektebeeid.
De grote uitbarsting kwam in mei 1943, naar aanleiding van een op
zichzelf niet zeer schokkende gebeurtenis. Kerstens wilde namelijk een
vooroverleg met werknemersorganisaties inzake de inhoud van circulaires
over arbeidsvoorwaarden, die de N.S.H.C. deed uitgaan aan gezagvoerders,
verplicht stellen. De rederscommissie nu legde dit - overigens ten onrechte
- uit als medezeggenschap, waarvoor zij ten enenmale niets voelde en
wees telkens op het gevaar van ondermijning der discipline aan boord.
De N.S.H.C. ging zelfs zo ver, dat zij in geval van doorvoering der voorgestelde maatregelen collectief ontslag der bestuursleden in het vooruitzicht
stelde, hetgeen noodlottige stagna tie ten gevolge had kunnen hebben 2).
Na interventie van minister-president Gerbrandy werd tenslotte in juni
een compromis bereikt, waarbij Kerstens vrij wat water in zijn wijn moest
doen door toe te geven dat aangaande de inhoud der bedoelde circulaires
kon worden volstaan met het advies van een apart in te stellen paritaire
commissie.
De diepere kern van de bezwaren van de N.S.H.C. was veeleer, dat het
sociale beleid van minister Kerstens na afloop van de oorlog moest leiden
tot dusdanige veranderingen in de verhoudingen tussen werkgevers en
werknemers als door de Nederlandse reders te Londen vooralsnog onge1) Zonder succes overigens; zie Enquetecomm. 3a, bIz. 269 en 3c, bIz. 665.
2) Over deze door beide partijen wat opgeblazen zaak, zie Enquetecomm. 3 a,

bIz. 252-254 en 258; 3 b, bIz. 269-284 en 3 c, bIz. 563 en 650.
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wenst werden geacht. Op 31 mei 1944 moest P. A. Kerstens het veld ruimen 1)
en werd J. M. de Booy, een van de leden van de N.S.H.C., benoemd tot
minister van Scheepvaart en Visserij. Tijdens de moeilijke maanden van
1943 was al duidelijk geworden, dat de N.S.H.C. sinds de bezitsvordering
in feite een tweeslachtige positie had ingenomen: enerzijds was zij regeringsbewindvoerster van de vloot, doch anderzijds bleef zij de belangen der
rederijen behartigen. Het ware wellicht juister geweest om van de N.S.H.C.
direct na de bezitsvordering in '42 een zuiver ambtelijke instantie te maken,
doch dit geschiedde formeel pas per 1 augustus 1944. Voor deze structuurwijziging wisten de leden van de N.S.H.C. weinig enthousiasme op te
brengen; zij vonden het geen aangename gedachte om als commissie
"levend te worden begraven" 2). Hudig trad dus per 1 augustus 1944 af
als voorzitter. Vijf Ieden van de N.S.H.C. werden, min of meer nolens
volens, regeringsambtenaar, met de titel directeur van de bewindvoering.
De overige leden werden onder presidium van Hudig geformeerd tot een
orgaan met slechts adviserende bevoegdheden, de Netherlands Advisory
Shipping Council of Raad voor de Koopvaardij (Ravoko), die op 2 augustus
1945 werd opgeheven.
In 1946 werd Hudig benoemd tot commandeur in de orde van OranjeNassau. OfficieJe Engelse erkenning van zijn verdiensten als voorzitter
van de Nederlandsche Scheepvaart- en Handelscommissie ontving Hudig
in 1948, toen hij werd benoemd tot Honorary Knight Commander of the
Civil Division of the Order of the British Empire, hetgeen hem in Albion
- en soms ook weI binnenskamers in Nederland - de titel 'Sir' verschafte.
De N.S.H.C. werd finaal ontbonden in 1955 3).
Kort na de bevrijding, op 19 mei 1945, kwam Hudig in Amsterdam
terug. Er waren bijzonder veel herstelwerkzaamheden aan de Nederlandse
rederijen te verrichten; tot aftreden als directeur wilde de bijna 70-jarige
Hudig nog niet besluiten. In de periode augustus 1945-maart 1946 ondemam
hij zijn laatste grote reis, naar de Verenigde Staten en West-Indie, teneinde
schepen aan te kopen en de regelmatige betrekkingen met de kantoren der
K.N.S.M. in het Caraibische gebied te vemieuwen. Op 9 mei 1947 volgde
het afscheid van de K.N.S.M., de maatschappij waaraan Hudig ruim
veertig jaren was verbonden geweest, de laatste dertig jaar als directeur.
Daama werd hij opgenomen in het college van commissarissen, waarvan
hij in februari 1960 afscheid nam.
In het jaar 1907 - drie eeuwen na de geboorte van admiraal Michie!
Adriaensz. De Ruyter - was op initiatief van koningin Wilhelmina een
1) Over de crisis-Kerstens een resume bij H. C. Posthumus Meyjes, De Enquetecommissie is van oordeel ... Een samenvatting van het parlementaire onderzoek
naar het regeringsbeleid in de ooriogsjaren (1958), biz. 104-111.
2) Notulen N.S.H.C. dl. XXV (1945), biz. 3461.
3) In januari 1967 ontving de vereniging Het Nederlandsch EconornischHistorisch Archief door tussenkomst van Mr D. A. Delprat te Amsterdam een
belangrijke verzameling archiefstukken, betrekking hebbend op de werkzaarnheden
van de N.S.H.C.
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ereteken ingesteld voor hen, die zich bijzondere verdiensten hadden verworven voor de Nederlandse scheepvaart. Dit was de De Ruytermedaille,
die altijd slechts spaarzaam is toegekend. In maart 1952 ontving Hudig
dit zeldzame eremetaal (in goud), omdat hij, naar de woorden van de
toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat H. H. Wemmers, zijn
gehele leven aan de scheepvaart had gewijd. Het was een onderscheiding,
die door Hudig bijzonder hoog werd gewaardeerd.
Ondanks zijn reeds gevorderde leeftijd achtte Hudig na zijn aftreden als
directeur de tijd voor rust nog niet gekomen. In 1947 werd hij vice-voorzitter
van de Benas, reeds in de jaren 'dertig opgericbt 1) en na de oorlog omgevormd tot een stichting ten doel hebbend het verstrekken van voorschotten
aan rederijen door de Herstelbank. Dit werk duurde tot 1956. Ook vertegenwoordigde Hudig de Nederlandse rederswereld op verschillende
internationale conferenties: in 1947 nam hij deel aan de 'International
Telecommunication Convention' te Atlantic City, het jaar daarop aan de
'International Conference on Safety of life at Sea' te Londen en in 1951
aan een conferentie over quarantainemaatregelen te Geneve.
De belangrijkste functie die Hudig na 1947 beeft bekleed is weI geweest
het voorzitterschap van de Coval. Kort na het uitbreken van de tweede
wereldoorlog, op 26 oktober 1939, werd te Amsterdam door ladingeigenaren, assuradeurs en rederijen een stichting opgericht, ten doel hebbende
het behartigen der belangen van eigenaars van goederen, die ten gevolge
van de oorlogsomstandigheden door de Engelsen werden aangehouden op
verdenking van contrabande. Dit was de Comrnissie voor Aangehouden
Lading, genaamd de Coval, waarvan G. H. Crone een van de oprichters
en de eerste voorzitter was. Deze organisatie onderhield tot mei 1940 het
contact met de geallieerden teneinde vrijgave te verkrijgen van aangehouden
ladingen. Daarna werden haar werkzaamheden, wat het Engelse gedeelte
aanging, overgenomen door de Handelsafdeling van de N.S.H.C. te Londen.
Tijdens de oorlog bleef de Amsterdarnse Coval de Franse en Duitse gevallen
van aanhouding behandelen.
Na de bevrijding werd de Coval door de Nederlandse regering belast
met de afwikkeling van alle ladingszaken en het uitkeren van de schadeloosstellingen aan de zeer talrijke belanghebbenden. Dit hield ook in de liquidatie van de zaken van de Handelsafdeling van de N.S.H.C. In augustus
1948 was Hudig lid geworden van het algemeen bestuur van de Coval en
in oktober 1949 volgde hij Crone op als voorzitter. Gedurende de periode
1945-1950 hield de Coval zich hoofdzakelijk bezig met het vaststellen van
de eigendom van gestrande en aangehouden ladingen (als het ware het
completeren van het werk dat al in Londen was gedaan), het verzamelen
van vervoersdocumenten en het verstrekken van voorschotten aan rechthebbenden. Deze betalingen geschiedden voornamelijk uit de provenuen,
die door de verkoop van scheepsgoederen tijdens de oorlog onder beheer
van de Nederlandse regering te Londen waren gekomen. Pas aan het eind
1) zie bIz. 23.
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van 1950 kwam na grote vertragingen een wettelijke regeling tot stand voor
de definitieve afwikkeling van de gestrande en aangehouden ladingen.
Voor verreweg de meeste in Engeland gestrande scheepsgoederen gold een
'pooling'-regeling, op grond waarvan uiteindelijk 147 % der c.i.f.-waarde
aan rechthebbenden kon worden uitbetaald. Het eindbedrag van alle
ladingen omvatte een totaal van ruim f 70 miljoen. Hudig heeft deze
afwikkeling weI een "averij-grosse te land" genoemd, de grootste afrekening
waarbij hij ooit betrokken is geweest.
Medio 1955 werd de Coval decharge verleend van de regeringsopdrachten
uit 1945. De werkzaamheden hadden niet alleen een ingewikkelde administratie, maar ook vaak zeer moeilijke besprekingen omvat. Bij dit laatste
konden de onderhandelaars- en voorzitterscapaciteiten van Hudig wederom
duidelijk tot uiting komen. Voor zijn leiding van de Coval ontving hij in
1955 de dank van J. Zijlstra, toenmaals minister van Economische Zaken.
Aan het einde van genoemd jaar was het werk van de Coval nagenoeg
beeindigd. De formele liquidatie van deze stichting yond pas in het najaar
van 1966 plaats 1).
Overziet men het lange leven van de reder in hart en ziel, die Hudig is,
dan komen enkele hoofdlijnen naar voren. Allereerst zijn onbegrensde
trouw aan de scheepvaartmaatschappij, die hij meer dan veertig jaren
actief heeft gediend: de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij. De man, tegen wie Hudig altijd heeft opgezien, Ernst Heldring, heeft
in zijn dagboek Hudigs grote toegewijdheid aan de belangen der K.N.S.M.
herhaaldelijk gereleveerd. Ondanks deze toewijding domineerde Hudig aldus Heldring - echter niet binnen de directie van de K.N.S.M. Dit is
wellicht toe te schrijven aan de ornstandigheid, dat Hudigs soms al te
soepele en geheel op de dagelijkse praktijk ingestelde persoon de krachtiger,
grotere samenhangen scherper doorziende figuren van Heldring en Van
Hasselt naast zich yond. Toch was Hudig binnen dit directieverband een
zeer waardevolle en markante figuur. Hij is het type van de begaafde algemene bedrijfsleider, die altijd deed wat zijn hand te doen yond. Zijn kracht
lag minder in het uitstippelen van grote beleidslijnen, dan weI in het uitvoeren van concrete initiatieven. Men denke aan de geslaagde aankoop van
schepen in Engeland na 1918 en de daarmede verband houdende oprichting
van de David Steamship Cy.
Hij was een vlotte onderhandelaar met durf en allure, die men om een
boodschap kon sturen. Door zijn innemendheid en onverwoestbaar optimisme wist hij beter dan anderen allerlei bezwaren te overwinnen, ondanks
de inexactheid en een zekere mate van vluchtigheid, die hem in zijn werk
1) Over de Coval zie de Jaarverslagen 1940-1955, alsook Kort historiseh overzieht van de werkzaamheden der Stiehting Commissie voor Aangehouden Lading
enz., 30 nov. 1939-1 juli 1955. - In oktober 1966 werden door de voormalige
ondervoorzitter Mr. L. C. van Eeghen arehivalia betreffende de Coval overgedragen aan de vereniging Het Nederlandseh Economiseh-Historiseh Arehief te
's-Gravenhage.
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eigen was. Hudig heeft de gave van het juiste woord op de juiste plaats;
zijn toespraken bij vele gelegenheden waren vol speelsheid en warme
menselijkheid, hoewel SOIns niet vrij van pathos. Hij is een man met een
ongecompliceerd en open karakter, die geen vijanden kon rnaken. Diverse
anecdotes, waaruit met name zijn grote aanpassingsvermogen blijkt, doen
bij vrienden en bekenden nog de ronde.
Opvallend is ook dat bij een man is, die pas op latere leeftijd in een
onverwachte, moeilijke situatie als een geboren coordinator in het volle
licht is getreden. Op 64-jarige leeftijd, toen hij tevoren al aan aftreden als
directeur had gedacht, zag bij zich nog bekleed met het veeleisende voorzitterschap van de Nederlandsche Scheepvaart- en Handelscommissie te
Londen gedurende de jaren 1940-1944, een taak die bij door zijn specifieke
karaktereigenschappen tot een goed einde wist te brengen. In het intermenselijke verkeer is Hudig een uitgesproken positieve persoonlijkheid.
Ook na de oorlog toonde hij, als voorzitter van de Commissie voor Aangehouden Lading, met elan zijn onderhandeIaarstalenten.
Grote gevoeligheid voor officieIe erkenning van verdiensten wekt bij
een natuur als die van Hudig niet zozeer de indruk van ijdellieid, doch
veeleer van een flinke dosis persoonlijke zelfverzekerdheid, getemperd door
milde humor en onomwonden lof voor de prestaties van anderen. Voorts
kan aan Hudig een gevoel voor continulteit en historie niet worden ontzegd,
getuige zijn levenslange lust tot het systematisch bewaren van talrijke brieven
en andere documenten, die op zijn loopbaan betrekking hebben. Dit is een
gedragslijn die navolging verdient, tot meerdere bloei van het genre van
de ondememersbiografie. Helaas bestaat bier te lande vanouds nog veel
schroom voor het openhartig te boek stellen en publiceren van herinneringen, zodat latere gescbiedschrijvers veel zullen moeten gissen.
Een uiting van Hudigs extraverte aard is zijn grote belangstelling voor
bestuursfuncties in het verenigingsleven; burgerzin en verantwoordelijkheidsgevoel spelen bier evenzeer mee. Respectabel is het aantal organisaties,
waaraan Hudig gedurende lange jaren veel tijd en energie heeft geschonken.
Ret is hem gegeven om tot op zeer hoge leeftijd op velerlei gebied actief
te blijven. Zoals anderen in zijn wijdvertakte voorgeslacht, die eveneens
een krachtige ouderdom bereikten, is bij toegerust met een ijzersterk gestel.
In 1966 kon hij negentig jaar worden, een leeftijd die hij met ere draagt.
Op Dirk Rudig mogen de woorden van toepassing zijn, die Brugmans
eens gewijd heeft aan Op ten Noort: "De zeevaart had zijn liefde ... bij
was een eerlijke ronde zeeman, maar tevens een man van fijne distinctie;
hij bezat doorzettingsvermogen en flinkheid, maar tegelijk een goedlachse
opgeruimdheid ..."

II

DE HEFFING VAN DE IOOe EN 200e PENNING VAN HET
VERMOGEN TE GOUDA, 1599-1722
door
Dr P. W. KLEIN
Er bestaat tot op heden nog betrekkelijk weinig inzicht in de ontwikkeling
der inkomens- en vermogensverhoudingen in Nederland tijdens de 17e en
18e eeuw. Het gebrek aan kwantitatieve gegevens hieromtrent doet zich pijnlijk gevoelen, te meer waar zij van het grootste belang moeten worden geacht voor het onderzoek van de economische ontwikkeling tijdens deze perio de. Ook de sociale geschiedschrijving vraagt trouwens om meer kennis
van kwantitatieve aard omtrent inkomens- en vermogensverhoudingen. De
sociale structuur van een samenleving is immers in belangrijke mate gekoppeld aan de verdeling van het inkomen of het vermogen over de bevolking.
Met de publicatie van het hier te berde gebrachte materiaal over vermogensheffingen te Gouda wordt beoogd een, uiteraard beperkte, bijdrage te leveren tot de geschiedenis der vermogensontwikkeling en -verhoudingen.
De beperkte aard van deze bijdrage schuilt in de eerste plaats in de omstandigheid, dat het niet zeker is in hoeverre de Goudse vermogensontwikkeling en -structuur overeenkwamen met de algemeen landelijke. De economische structuur van Gouda week waarschijnlijk in niet onbelangrijke
mate af van die der zgn. zeesteden. Deze vertoonden wellicht een grotere
economische dynamiek dan Gouda, dat als Hollandse binnenstad in overwegende mate industrieel was georienteerd. Dit betekent niet dat de stad
niet door economische verandering werd beroerd. Tijdens de onderzochte
peri ode voltrokken zich namelijk belangrijke wijzigingen in het Goudse industrieIe produktiepatroon, zoals de neergang der aanvankelijk nog zeer
omvangrijke bierbrouwerij en de opkomst der pijpenindustrie. Aldus is het
denkbaar, dat de Goudse vermogensstructuur en -ontwikkeling een geheel
eigen, specifiek aanzien bezat.
Hiertegen zou misschien kunnen pleiten, dat althans de kapitaalkrachtigste groep van de Goudse bevolking een betrekkelijk hoge geografische
mobiliteit vertoonde, hetgeen niet wijst op een grote rigiditeit van het kapitaalverkeer, waarin Gouda dan een getsoleerde positie zou hebben ingenomen. Tegenover de grote honkvastheid van op locaal terrein economiscb
en/of politiek sterk op de voorgrond tredende families als Van Abbesteech,
Bonser, Cinq, Crabeth, Houtman, Van Immerzeel, De Lange, Vlacq, De
Vrije e.a., die soms al eeUwen te Gouda gevestigd waren, stond immers de
uittocht van daarmee vergelijkbare personen en families, waardoor belangrijke vermogens naar elders werden overgebracht. Aldus werd bijvoorbeeld
in 1644 blijkens fiscale gegevens door bet vertrek van tenminste 3 personen
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een vermogen van/105 .000 naar elders overgebracht. Ook door vererving
vloeide vermogen naar andere plaatsen. Van het zeer aanzienlijke vermogen
der familie Van Ryetwijck kwam op deze wijze kort na 1625 niet minder
dan/60.000 in Brussel ten~cht, waar een telg van het geslacht gevestigd was.
Anderzijds was de toestrorning van nieuw vermogen van beiang, zowel door
rniddei van imrnigratie als door rniddel van vererving. De iakenhandelaar
Gerrit Gerritsz Verheuvel, van oorsprong waarschijnlijk Rotterdammer,
werd in 1598 poorter van Gouda. Het jaar daarop reeds werd hij voor een
vermogen van /50.000 aangesiagen. Een kwart eeuw later was het tot
/124.000. gestegen. De rijke Amsterdamse koopman Meyndert Florisz
Cant huwde een afstammelinge van de Goudse regentenfarnilie Loncq en
vestigde zich omstreeks 1603 in de woonplaats van zijn echtgenote. Ais bierbrouwer werd zijn vermogen op /30.000 geschat, hetgeen later door zijn
weduwe en erfgenamen nog tot/56.000 werd opgevoerd. Hij werd de stamvader van een vermogend en aanzienlijk Gouds regentengeslacht. De zeer
rijke farnilie Van der Dussen - met fiscale vermogens van o.a. /68.000,
f78.000 en /31.000 - vertrok omstreeks 1660 uit Schiedam naar Gouda.
Ook de Van der Dussens ontpopten zich zeer snel als regenten van de eerste
rang. Daniel Lestevenon, wiens fiscale vermogen in 1692 op /30.000 werd
getaxeerd en in 1722 op /78.000, stamde uit een bekende Amsterdamse handelsfamilie, evenals Jacob Slicher, die omstreeks 1700 met een vermogen van
ongeveer /23.000 naar Gouda trok.
In dit verband kan voorts worden gewezen op de omstandigheid, dat de
daadwerkelijke vermogensaccumulatie der belastingplichtigen te Gouda
niet steeds voortsproot uit in deze plaats ontplooide activiteiten. Het meest
sprekende voorbeeld in dit opzicht vormt de bekende diplomaat en politicus
Hieronymus van Beverningh, die de spectaculaire groei van zijn fiscaal vermogen van/6.000 in 1644 tot/106.000 in 1675 - daama bleefhet stabiel tot
zijn overlijden in 1690 - ongetwijfeld dankte aan zijn diplomatieke carriere,
die hem geen windeieren legde. Blijkens de registers van aanbreng voor het
recht van successie1) bezat hij bij zijn overlijden zelfs een vermogen van
/172.000, nog afgezien van zijn residentie, het slot Teylingen, dat te Gouda
in de desbetreft'ende belasting slechts pro memorie werd opgevoerd. Van
Bevemingh stamde overigens zelf niet uit een oorspronkelijk Goudse farnilie.
Zijn grootvader - ook al gehuwd met een "Loncqen-dochter" - was afkomstig uit Koningsbergen. Hij was slechts tijdelijk in Gouda gevestigd,
maar zijn zoon Melchior, als kapitein der infanterie in 1632 in Maastricht
begraven, bezat in Gouda een vermogen van /20.000.
In hoeverre het voorgaande heeft aangetoond, dat de Goudse vermogensStructUUf niet afweek van die der andere Westelijke steden blijft echter toch
ongewis 2) . Maar zelfs indien er in dit opzicht verschil bestaat, gaat het hier
1) Gem. Arch. Gouda, nr. 3859.

•) Getracht werd aan de hand van het beschikbare bronnenmateriaal een
systematische analyse van de geografische mobiliteit der belastingplichtigen
te geven. Dit bleek niet uitvoerbaar, evenrnin als een systematisch onderzoek
naar hun beroepsstructuUf. Vit een vluchtig onderzoek der talrijke en ontoegan-
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verwerkte materiaal toch het belang der puur locale geschiedschrijving te
boven. Indien immers zou blijken, dat de vermogensvorming te Gouda een
specifiek karakter droeg, dan rijst de vraag in hoeverre dit veroorzaakt werd
door onevenwichtigheden inherent aan het economische bestel der Republiek.
Een tweede beperking van deze bijdrage tot de kennis der vermogensverhoudingen vloeit voort uit de aard van het gebruikte materiaal, dat gevormd
wordt door kohieren van de heffing van de l00e en 200e penning van het
vermogen. Ten aanzien van beide belastingen, die op dezelfde grondslag
werden geheven, is in het gemeente-archief van Gouda een overvloed van
bronnen aanwezig: in totaal 103 bandenl ). Daar het ondoenlijk was aIle
delen nauwkeurig te onderzoeken, werd gekozen voor een bewerking der gegevens met een tijdsinterval van vijf jaar. De bronnen lieten echter eerst
met ingang van 1687 een interval van precies vijf jaar toe. Op zich genomen
is dit geen bezwaar, al is het te betreuren, dat na 1602 een lacune van niet
minder dan 23 jaar optreedt. Het materiaal over 1599 en 1602 is trouwens
niet geheel gelijk aan dat der volgende jaren, omdat toen personen met een
vermogen tot /3.000 resp. /2.000 vrijgeste1d waren, hetgeen met ingang
van 1625 tot /1.000 werd teruggebracht. Desgewenst kan de vergelijkbaarheid van de in tabel J opgenomen gegevens door middel van extrapolatie
worden vergroot. Het vermogen werd destijds namelijk, op zeer enkele uitzonderingen na, in de kohieren steeds op hele duizendtallen geschat. In
1625 zowel als 1631 bezat ongeveer 26% der belastingplichtigen een vermogen van /1.000, terwijl in beide jaren ongeveer 18% op een vermogen van
/2.000 werd geste1d. Hieruit is te berekenen, dat deze categorieen in de genoemde jaren 4 % resp. 6% van het totale fiscale vermogen voor hun rekening namen. Extrapoleert men deze gegevens over 1599 en 1602 dan resulteert als uitkornst, dat een fiscaal vermogen van /2.573 .000 in 1599 verdeeld
was over 622 personen. Voor 1602 bedragen deze cijfers /2.976.000 resp.
670.
Het is natuurlijk de vraag in hoeverre vermogensschattingen voor fiscale
doeleinden overeenkwamen met de reele vermogensvorming. In hoeverre
belastingontduiking optrad is niet uit te maken. Ook kunnen veranderingen
zijn opgetreden in de mate van belastingontduiking. Wat dit betreft zou men
kunnen verwachten, dat de belastingontduiking toenam naarmate de zwaarte der belasting werd vergroot. Niets wijst er echter op, dat als gevolg van
kelijke Goudse notarisprotocollen werd voor de periode 1610-1620 t.a.v. 31 personen, behorend tot families wier omvangrijk vermogensbezit buiten twijfel stond,
een beroep vastgesteld. Aangetroffen werden: lakenkopers (5), olieslagers (5),
brouwers (3), steenbakkers (3), herbergiers (3), kaaskopers (2), (koeke)bakkers
(2), kaas-/hennipkoper/lijndraaier (1), tinnegieter (1), apotheker (1), goudsmid (1),
hennipkoper (1), advocaat (1), hoedemaker (1), "doosemaecker" (1). Het spreekt
vanzelf, dat dit zeer gevarieerde beeld eer illustratief dan representatief moet worden opgevat.
1) Gem. Arch. Gouda, nrs. 1947-1970, Kohieren van de 200e penning van het
vermogen voor het kwartier Gouda, 1599-1669; nrs. 1793-1998, Kohieren van de
200e penning van het vermogen voor de stad Gouda, 1672-1689 en 1722; nrs.
2068-2120, Kohieren van de l00e penning van het vermogen 1673 en 1689-1721.

44

lOOe en 200e PENNING VAN

HET VERMOGEN TE GOUDA

1599-1722

de overgang van de 200e naar de l00e penning in 1672 verandering kwam in
de omvang der individuele vermogenstaxaties.
Evenmin is duidelijk in hoeverre de gebruikelijke wijze van taxeren, waaromtrent bijlage 1 nadere informatie verschaft, inderdaad de werkelijke vermogensomvang weergaf. Wellicht trad bovendien officieus variatie op in de
wijze van schatten doordat niet aIle daarmee belaste personen dezelfde maatstaven hanteerden. Misschien werden ook niet op aIle personen of groepen
vermogensbezitters dezelfde maatstaven toegepast. Rekening houdend met
deze onzekerheden kan slechts worden opgemerkt, dat de aangetroffen vermogensopgaven zeer waarschijnlijk te laag zijn in verhouding tot de werkelijke vermogensvorrning.
Tenslotte rijst de vraag in hoeverre de belasting in de loop der tijd op dezelfde vermogensbestanddelen bleef drukken. Volgens de als bijlage opgenomen instructie voor de heffing van de 200e penning in 1625 werd deze berekend "van de waerde van aIle goederen ... geene uytgesondert". Ook de
resolutie der Staten van Holland, waarbij deze heffing werd toegestaan sprak
van alle goederen, "Meuble ende Immeuble"l). Dit kwam overeen met de
grondslag in 1599 en 16022). Waarschijnlijk werd deze grondslag ook in de
jaren na 1625 nog lange tijd gehandhaafd, al blijven de talrijke, op de heffing betrekking hebbende resoluties, daaromtrent veelal in het vage. Na
1654 werd in de desbetreffende besluiten vaak verwezen naar de heffing van
de l000e penning in dat jaar3), die nog steeds op dezelfde basis werd berekend. Toch valt op te maken, dat in de werkelijkheid de taxatie in hoofdzaak beperkt bleef tot die van vaste eigendommen en vermogenspapieren 4).
Met ingang van 1680 bleef de vermogenstaxatie in ieder geval beperkt tot
de vaststelling van de waarde van obligaties, los- en lijfrenten, aandelen,
huizen, heerlijkheden, tienden, visserijen en andere in de verponding aangeslagen goederen.>}. Sedert 1687 werd de belasting door rnidde1 van de publicatie van plakkaten geregeld in het openbaar gebracht6). Daarbij bleef de in
1680 vastgestelde basis gehandhaafd.
Ogenschijnlijk bracht de officiele koerswijziging van 1680 een drastische
verandering te weeg. Voorheen vielen immers alle vermogensbestanddelen
onder de regeling, maar thans had deze nog slechts betrekking op een beperkt en welomschreven aantal. Het valt echter sterk te betwijfelen dat de
hemieuwde regeling veel verschil bracht. De officiele beperking van de belasting tot onroerende goederen en vermogenspapieren zou immers vooral
ten goede moeten zijn gekomen aan de categorie der laagst aangeslagenen,
wier vermogen voor een belangrijk deel uit roerende goederen, zoals huisraad, zal hebben bestaan. Hun aantal zou dus van 1675 op 1680 in de be1) Res. 8t. v. Holl., 26-3-1625. De als bijlage opgenomen instructie is ontleend
aan het desbetreffende kohier over 1625.
2) Res. 8t. v. Holl., 16-2 en 5-3-1599.
3) Groot Placaet-Boeck, I, bIz. 1531, 9-8-1653.
4) Bijv.: Res. 8t. v. Holl., 22-2-1659.
5) Res. 8t. v. Holl., 31-5-1680.
0) Groot Placaet-Boeck, V, bIz. 921 e.v.

Aantal.
I

1000

ft. Milj.

'\

/
I

/

/\

\ Aantal.
\

\

900

/

\

I

7
I

I

\

/
I

1\

\

I

\
\\

/

I

\

"

6

I
I
\

I /

/

I

,

/

I

,

\

I
\

I

I

\

/I

I
\

/

\
\
\\

800

I

--

1

" I

/

I \

I

\

\

\

\

\

\

700

-

\....... .. "

I
\

J

\

I

600

~

I
~

z

~
~
:::
o

\

~

\

4

\

\

' ....

" ..........

500

""',

"

'

.... ............

-.. -

400

;l

o

-~
VI

-

\0

'P

2

Z

~

o

,

......

\

-~

- .J

1600

1625

1650

1675

Grafiek I. Vermogensontwikkeling te Gouda volgens de lOOe en 200e penning.
Met extrapolaties over 1599 en 1602.

1700

5

tv
tv

1725
.j:>.

VI

46

lOOe EN 200e PENNING

VAN HET VERMOGEN TE GOUDA

1599-1722

lastingaanslag drastisch moeten zijn verminderd, maar dat was geenszins
het geval (zie tab.
Waarschijnlijk hield de nieuwe regeling van 1680 niet veel meer in dan
dat thans officieel de reeds in gebruik zijnde praktijk der vermogenstaxaties
werd gevoIgd. Ben soortgelijke opmerking kan worden gemaakt ten aanzien
van de beIasting van inkomsten uit ambten, die - men vergelijke art. IV
der bijIage - eveneens onder de vermogensheffingen vieIen. Waarschijnlijk
kwam daar niets of weinig van terecht, zodat later herhaaIdelijk een afzonderlijke taxatie van deze inkomsten, die gekapitaliseerd onder de belastingopgaven werden gebracht, werd voorgeschreven. Deze afzonderlijke taxaties treft men inderdaad in de Goudse kohieren aan. Om voor de hand liggende redenen zijn zij echter niet in de hier opgenomen totaaltellingen verwerkt.
AI met aI lijkt de beIastinggrondsIag in de werkeIijkheid gedurende de gehele peri ode niet fundamenteeI te zijn gewijzigd, waardoor de onderlinge
vergelijking der fiscale vermogens uit de verschillende jaren mogelijk is.
Ben andere zaak is, dat herhaaIdelijk verschillende personen of groepen
personen en instellingen van de beIasting werden vrijgesteId. Op het geheeI
maakte dit echter weinig uit. BeIangrijker is, dat met name na 1687 bepaaIde
vermogensbestanddeIen - t.w. sommige overheidsleningen - gedurende
kortere of langere tijd be1astingvrij waren. In dit verband wees De Muinck
er op, dat het voor de vermogensbezitters zeer weI mogelijk was een aanzienlijk deel van hun vermogen belastingvrij te beleggenl). In hoeverre
een dergelijke beleggingspolitiek in Gouda werd gevolgd is niet te zeggen.
Indien dit het gevaI was, ligt het voor de hand, dat vooraI de grote vermogensbezitters hiervan profiteerden. Dit zou betekenen, dat hun aandeel in
het werkelijke vermogen der stedelijke bevolking nog sterker was toegenomen dan in tabel I tot uitdrukking kon worden gebracht. Tcvens zou daardoor het totale vermogen der bezittende klasse rninder zijn afgenomen dan
de tabel suggereert. Het is echter onwaarschijnlijk, dat de sedert 1680 regelmatig tot uiting komende teruggang in het totale fiscale vermogen der bevolking - van ruimj6,6 rniljoen tot iets meer dan de helft daarvan in 1722
- geheeI op rekening kan worden gesteld van de gevoerde beleggingspolitiek der grote vermogensbezitters. De teruggang wijst in ieder geval mede
op een verslechtering van de econornische situatie.
Wat betreft de ontwikkeling van het totale fiscale vermogen over het geheIe tijdvak 1599-1722 kunnen vijf fasen worden onderscheiden. De perioden
1599-1625 en 1653-1680 werden gekenmerkt door vermogensaanwas. Achteruitgang trad op in de jaren 1625-1631 en 1680-1722. Tijdens de periode
1631-1653 bIeef het fiscale vermogen betrekkelijk stabiel. Opmerkelijk is,
dat de curve, welke het verloop weergeeft van het totale aantal vermogensbezitters (graf. I) niet geheel hetzelfde beeld vertoont. Na 1631 zette de vermindering van het aantal belastingplichtigen door tot 1644, terwijl het totale

n.

') B. E. de Muinck, Een regentenhuishouding omstreeks 1700, Den Haag,
1965, bIz. 83.

HEFFING VAN DE

Vermogens kleiner dan
110.000.-2 )

Totaal

Jaar
1599
1602
1625
1631
1638
1644
1653
1659
1665
1669
1675
1680
1687
1692
1697
1702
1707
1712
1717
1722

aantal

vermogen x
aantal 1 1. 000.337
495
1003
773
699
559
724
734
873
767
651
656
610
521
476
459
420
388
375
377

TABELI
l00e EN 200e PENNING VAN HET

tot. I %

2.316
2.867
6.117
4.834
4.603
4.578
4.741
5.358
5.978
5.978
6.484
6.617
6.128
5.494
4.856
4.433
4.117
4.060
3.635
3.507

266
413
798
617
546
400
586
585
699
588
469
459
426
365
334
329
300
274
279
283

-

79
80
78
72
81
80
80
77

72
70
70
70
70
72
72
71
74
75

1.187
1.533
2.422
1.908
1.740
1.361
1.771
1.920
2.088
1.676
1.445
1.402
1.330
1.139
998
988
882
806
787
803

1599-17221)

Vermogens van 1 10.000.tot 130.000.-

vermogen
totaal
x 11.000.-

VERMOGEN TE GOUDA,

I% Igem.
-

-

39
40
38
30
37
36
35
28
22
21
22
21
21
22
21
21
22
23

3.000
3.100
3.200
3.400
3.000
3.300
3.000
2.800
3.100
3.100
3.100
3.100
3.000
3.000
3.000
3.000
2.800
2.800

aantal
tot. I %
65
74
176
137
133
127
104
110
133
139
129
147
138
111
99
100
90
79
63

-

18
18
19
22
14
15
15
18
20
22
23
21
21
22
21
20
17
64 17

vermogen

I I

totaal
x 11.000.- %
893
1.014
2.507
2.133
2.045
1.928
1.592
1.731
2.045
2.367
2.227
2.548
2.368
1.895
1.668
1.772
1.589
1.364
1.122
1.191

aantal
gem.

-

-

42
44
44
42
34
32
34
40
35
39
38
34
34

14.200
15.600
15.400
15.200
15.300
15.700
15.400
17.000
17.300
17.300
17.200
17.100
16.800
17.200
17.800
17.300
17.800
18.100

40

39
33
31
34

Vermogens van/30.000.en hoger
vermogen

I I

totaal
tot 1% x 11.000.- % gem.
6 8 29 3
19 2
20 3
32 6
34 5
39 5
41 5
40 5
53 8
50 8
46 7
46 9
42 9
30 6
30 7
35 9
33 9
30 8

236
320
1.188
793
818
1.289
1.378
1.707
1.845
1.935
2.812
2.667
2.430
2.460
2.190
1.673
1.646
1.890
1.726
1.513

-

-

19
16
18
28
29
32
31
32
43

41.000
41.700
40.900
40.300
40.500
43.800
45.000
48.400
53.100
53.300
52.800
53.300
52.100
55.800
54.900
54.000
52.200
50.400

40

40
45
45
38
40

46
47
43
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1) De 200e penning werd geheven in 1599-1687 en 1722
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,,1692-1717
.) Ret minimaal belaste vermogen bedroeg in 1599/3.000.-, in 1602/2.000.- en in de overige jaren 1 1.000.-. Vgl. bIz. 43.
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vermogen stabiel bleef. Met ingang van het Iaatstgenoemde jaar steeg het
aantal belastingplichtigen weer, zonder dat dit vooralsnog zijn weerspiegeling yond in de totale vermogensvorming. Reeds sedert 1665 trad daarna
een vermindering der belastingplichtigen op, hetgeen echter eerst 15 jaar
later door een structurele inkrimping van het totale vermogen werd gevolgd.
Deze discrepanties tussen het verloop der vermogenswaarde en dat der
belastingplichtigen wijzen op veranderingen in de vermogensverdeling over
de bevolking. Deze droeg gedurende de eerste decennia van de 17e eeuw ongetwijfeld een evenwichtiger karakter dan later het geval was. Teneinde dit
tot uitdrukking te brengen zijn in tabel I de belastingplichtigen verdeeld in
drie groepen: zij, wier vermogen op minder dan /10.000 werd getaxeerd;
zij, die volgens de aanslag een vermogen bezaten van /10.000 tot /30.000;
en tenslotte de zeer rijken, die op [30.000 en hoger werden gesteld.
Het is volgens de tabel zeer duidelijk, dat deze laatste categorie naar verhouding het minst had te lijden onder de structurele teruggang sedert 1680.
Reeds gedurende het eerste drie kwart van de 17e eeuw was haar positie
nagenoeg voortdurend versterkt: haar aandeel in het totale fiscale vermogen
steeg toen sedert 1599 tot meer dan het drievoudige, zodat in 1669 bij slechts
5 % der belastingplichtigen reeds 32 % van het fiscale vermogen was geconcentreerd. Na 1669 daalde het aandeel van deze groep slechts een maal onder 40%. Hoewel na 1680 ook het absolute aantal der zeer rijken verminderde, bleven zij in relatief opzicht talrijker dan v66r de periode van structurele achteruitgang. De groep der zeer rijken werd bovendien steeds rijker.
Het gemiddelde vermogen van deze categorie vertoonde immers sedert 1625
nagenoeg onafgebroken een toeneming tot 1702. Berst daarna trad een lichte
terugval op. Desondanks lag het gemiddelde vermogen der zeer rijken in
1722 nog steeds 23% hoger dan in 1625. Vooral in het tijdvak 1653-1675toen het gemiddelde vermogen der zeer rijken met niet minder dan [12.600
steeg - en de jaren 1692-1697 waren in dit opzicht gunstige perioden voor
de rijkste categorie.
Tegenover deze ontwikkeling stak die in de vermogenspositie der laagst
aangeslagen belastingplichtigen sterk af. In de eerste plaats vertoonde deze
groep, vooral na 1665, naast een absolute ook een relatieve achteruitgang
wat aantal betreft. Belangrijker is in de tweede plaats, dat de tot deze klasse
behorende belastingplichtigen blijkens hun nagenoeg gelijkblijvend gemiddeld vermogen geen kans zagen binnen het kader van hun categorie hun
welstand te vergroten. Aldus vertoonde het aandeel van deze groep in het
totale fiscale vermogen over het gehele tijdvak bezien een zeer drastische vermindering van om en nabij 50%.
Deze ontwikkeling deed zich niet voor ten aanzien van de middengroep,
wier leden zelfs in iets sterkere mate dan de rijkste klasse hun welstandspositie konden verbeteren. Over de gehele periode genomen steeg hun gemiddelde vermogen met ongeveer 27%. Desondanks bleef het aandeel van deze
categorie in het totale fiscale vermogen na 1644 onder dat uit de daaraan
voorafgaande peri ode, mede omdat zij qua aantal in verhouding tot het
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totale aantal belastingplichtigen, niet zoals de rijkste klasse een stelselmatige
en uitgesproken groei vertoonde.
Vit het voorgaande vloeit de conclusie voort, dat de verandering in de
structuur der fiscale vermogensverdeling in de vorm van vermogensconcentratie in hoofdzaak is te herleiden tot de aan elkaar tegengestelde ontwikkelingen van de vermogensvorrning der laagst en hoogst aangeslagenen. Deze
aan e1kaar tegengestelde tendenties kunnen het beste worden gelllustreerd
aan de hand van het verloop van de afwijkingen in de procentuele bijdragen
van beide categorieen ten opzichte van hun gemiddelde procentuele bijdragen tot het totale fiscale vermogen. Eenvoudigheidshalve werd daarbij afgezien van extrapolatie over de jaren 1599 en 1602, tengevolge waarvan het
verkregen bee1d eer versterkt dan verzwakt zou worden (tab. II, graf. II).
Duidelijk blijkt hieruit de snelle relatieve toenerning van het grote vermogensbezit tijdens het eerste driekwart van de 17e eeuw. Derelatieveomvang
TABELII
AFWIJKINGEN IN DE PROCENTUELE BIJDRAGEN DER DRIB GROEPEN BELASTINGPLICHTIGEN T.O.V. HUN GEMIDDELDE PROCENTUELE BIJDRAGE TOT HET TOTALE FISCALE
VERMOGEN

Fiscale vermogens
Jaar

1625
1631
1638
1644
1653
1659
1665
1669
1675
1680
1687
1692
1697
1702
1707
1712
1717
1722

vanfl.000

vanflO.OOO

totfl0.000

totf30.000

afw.

afw.

+11
+12
+10
+ 2
+ 9
+ 8
+ 7
0
- 6
- 7
- 6
- 7
- 7
- 6
- 7
- 7
- 6
- 5

+
+
+
+
-

-

+
-

+
+
+
+

5
7
7
5
3
5
3
3
2
2
1
3
3
3
2

-4

- 6
- 3

vanf30.000
en hoger
afw.
-16
- 19
-17
- 7
- 6
- 3

-4

- 3
+ 8
+ 5
+ 5
+10
+10
+ 3
+ 5
+11
+12
+ 8

Gem. bijdr.
Gem. afw.

28%
6,8

37%
3,7

35%
8,3

Variatiebreedte

19

13

31
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der kleine vermogensbezitters blijkt met name tussen 1665 en 1675 drastisch
te zijn verminderd. De hieruit voortvloeiende vermogensconcentratie is in
grafiek III weergegeven, waarbij tevens rekening werd gehouden met de invloed van de vermogensvorming der middengroep, die in dit opzicht toch
niet geheel kon worden verwaarloosd.
De inkrimping van het totale fiscale vermogen, gepaard gaande met een
vooral in relatief opzicht sterk geprononceerde verschuiving in de we1standspositie ten gunste van de rijkste klasse, wijst op een aanzienlijke verslechtering, zowel in absolute als in relatieve zin, van de economische positie van
het overgrote deel der bevolking. Deze was over de duur van de onderzochte
periode als geheel waarschijnlijk eer toe- dan afgenomen. Volgens de beschikbare schattingen telde Gouda in 1622 ruim 14.600 inwoners. Daama
trad weliswaar een lichte daling op tot ongeveer 13.300 inwoners in 1632,
maar dit cijfer was omstreeks 1720 tot iets minder dan 20.000 gestegenl).
Dit houdt in, dat het vermogen per hoofd van f 420 in de jaren twintig van
de 17e eeuw honderdjaar later totf175 zou zijn gedaald.
TABELIII
FISCALE VERMOGENS DER GOUDSE VROEDSCHAP

jaar

aantal

ft

tot.
1625
1675
1722

vermogen

40
28
28

I

Proc. aand.
in tot. yermo

%
4

4
7

508.000
829.000
654.000

8
13
19

vroedschapsleden met
een vermogen kleiner
danflO.OOO
aantal

Ivermogen (ft)

20
8
11

110.000
30.000
37.000

Alvorens in te gaan op een enigszins gedetailleerde analyse van het vermogensbezit der rijkste klasse zal worden nagegaan in hoeverre de hierboyen geschetste ontwikke1ing der vermogensverhoudingen zijn weerslag yond
op de economische positie der Goudse regenten. Evenals dit in andere steden het geval was droeg het bestuur van Gouda een uitgesproken oligarchisch stempel. Gouda was zelfs de stad, waar zich in 1650 het oligarchische
bestel voor het eerst nadrukkelijk manifesteerde in de vorm van de reductie
der vroedschap van 40 tot 28 leden. Andere steden zouden dit voorbeeld
spoedig volgen 2). In hoeverre was het stadsbestuur evenwel ook plutocratisch van aard ? Uit tabel III lijkt oppervlakkig bezien de plutocratie in de
1) J. G. van Dillen, Summiere Staat van de in 1622 in de provincie Holland gehouden volkstelling, Ec.-Hist. Jrb. 21 , bIz. 177; H. F. Wessels, Gouda, Proeveener
Stadsmonographie, Utrecht, 1939, bIz. 211.
2) D . J. Roorda, Partij en Factie, Groningen, 1961, bIz. 51.
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loop der onderzochte periode veld te winnen. Het aandeel der vroedschap
in het totale fiscale vermogen steeg namelijk van 8 % in 1625 tot 19 % in 1722,
ondanks de reductie van 1650. Het opvallende daarbij is echter, dat de groep
der kleine belastingplichtigen na 1625 weliswaar in aantal, zowel absoluut als
naar verhouding, minder talrijk in de vroedschap was vertegenwoordigd,
maar toch volstrekt niet als uitgeschakeld kan worden beschouwd. In 1675
en 1722 werden van de 28 vroedschapsleden nog resp. 8 en 11 personen in
het geheel niet of voor een vermogen van minder dan f 10.000 belast. Het
aandeel van deze categorie in het totale fiscale vroedschapsvermogen bedroeg echter nog slechts 4% resp. 6%. In 1625 behoorden nog 20 van de 40
vroedschapsleden tot deze groep, terwijl hun aandeel in het fiscale vermogen
der vroedschap toen nog 22 % bedroeg. Ook binnen het kader van het Goudse regentenbestel kan derhalve worden gesproken van een toenemende
kIoof tussen rijk en arm. Tussen 1625 en 1722 hadden in totaal 181 personen
zitting in de Goudse vroedschap. Hiervan bezaten 46 personen een vermogen
van tenminste f 30.000, hetgeen er toch op wijst dat de rijkste klasse in Gouda verhoudingsgewijs de meeste regenten voortbracht. Ret ligt voor de hand
te veronderstellen, dat zij ook de invloedrijkste stadsbestuurders leverde.
Ret aantal vroedschapsleden, dat in enigerlei familierelatie stond tot een of
meer leden van het rijkste deel der Goudse burgerij, was uiteraard nog veel
hoger.
Wat dit rijkste deel betreft werd in het bronnenmateriaal tussen 1625 en
1722 in totaal 649 maal een fiscaal vermogen van tenminste f 30.000 aangetroffen. In feite ging het echter slechts om 187 afzonderlijke vermogens, verdeeld over een niet nauwkeurig te bepalen aantal personen1). Deze vermogens waren voorzover kon worden nagegaan geconcentreerd binnen slechts
103 families. Het spreekt vanzelf, dat deze families op hun beurt veelal ten
nauwste door verwantschapsrelaties waren verbonden. In hoeverre dit precies het geval was kon helaas niet in voldoende mate worden nagegaan.
Het blijkt dat van de 187 vermogens 43 slechts een maal werden vermeld.
Dit houdt in dat deze vermogens hetzij slechts maximaal negen jaar - v66r
1687 eventueel enkele jaren langer - als fiscale eenheid in stand bleven,
hetzij door inkrimping aan het bezit der meest vermogende kIasse werden
onttrokken. De overige 144 vermogens werden meer dan een maal vermeld. Daarbij was in 73 gevallen sprake van vermogensaanwas tussen het
tijdstip, waarop het desbetreffende vermogen voor de eerste maal als groot
vermogengsbezit werd vermeld, en dat waarop dit voor de laatste maal het
geval was. In 57 gevallen veranderde het vermogen niet. Slechts in 14 gevallen bleek het vermogen op het moment der laatste vermelding ten opzichte van dat der eerste te zijn verminderd. Naarmate een vermogen langer
1) Ret vermogen van een bepaalde vermogensbezitter bleef zeer vaak ook na
diens overlijden - geheel of gedeeltelijk - als fiscale eenheid in stand. Als bezitters werden dan genoemd de erfgenamen, de weduwe en/of kinderen van de desbetreffende erflater. Ret was in deze gevallen niet duidelijk om hoeveel personen
het ging.
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als fiscale eenheid in stand bleef nam in de grote Iijn de vermogensaanwas
en daarmee dus tevens het individuele vermogensbezit toe.
Het verloop van het grote vermogensbezit over 1625-1722 is weergegeven
in de tabellen IV A en IV B. Het blijkt dat in het bijzonder de eerste helft
van deze periode gunstig is geweest voor de totstandkoming van nieuwe grote vermogens. In de halve eeuw na 1625 werden in totaal 99 vermogens met
een totale waarde van ruim/3,9 miljoen aan het bezit der rijkstekIasse toegevoegd, terwijl slechts 75 vermogens ter waarde van ongeveer /1,3 miIjoen
daaraan werden onttrokken. De decennia na 1675 laten daarentegen een
veel ongunstiger beeld zien. De nieuwe vermogensvorming was met een aantal van 59 en een waarde van/2,4 miljoen aanzienlijk minder dan voorheen.
Daarentegen verdwenen meer vermogens dan voorheen uit het fiscale bestek. De omvang hiervan - t.w. 82 vermogens ter waarde van!3,7 miljoen
- overtrof in deze periode de omvang der nieuw gecreeerde grote vermogens.
Daarbij dient voorts te worden bedacht, dat hier slechts in fiscaIe zin kan
worden gesproken van nieuw gecreeerde vermogens. Het is nameIijk zeer de
vraag of daaraan daadwerkelijke economische activiteit ten grondslag lag,
gezien het feit dat ongetwijfe1d het leeuwendee1 der aan het totale fiscaIe vermogen toegevoegde bedragen voortvloeide uit vererving. Hierop wijst de
omstandigheid, dat van de 59 genoemde nieuwe vermogens voorzover kon
worden nagegaan niet minder dan 36 in handen waren van personen, wier
famiIie1eden reeds v66r 1675 tot de meest vermogende kIasse van Gouda
hadden behoord.
Aldus kan worden geconcludeerd, dat de Goudse vermogensstructuur
niet sIechts een toenemende onevenwichtigheid vertoonde, maar tevens dat
zeker na 1675 grote barrieres de toetreding van nieuwelingen tot de rijkste
kIasse belemmerden.
P.W.K.
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BIJLAGE 1
Instructie waer naer (de commissarissen?) gaende in den quartier van
der Goude opt maecken van de quotisatie van de twee honderdsten pen
van de waerde van alle goederen,
renten, rechten, actien, schulden,
credyten, scheepen, coopmanschappen, gelt, wissel en, juweelen, meubelen, gagien, tractementen ende andere goederen, geene uytgesondert
van alle degene, die in de landen van
Hollandt ende Westvryeslandt wonende ofte goederen aldaer gelegen
hebbende, soo weI in de Steden als
ten platten Lande, der gener dije gegoet sijn tot een duysent ponden van
XL grooten tpont ende daer boven,
voor t10pende jaer.
Tselve quartijer bestaet in de Stadt Goude, Nieuwkerck, Moordrecht,
Haestrecht, Waddincxveen, Brouckhuijsen, Brouck, Thuyl, Tweechgen,
Boscoop, Middelburch, Raemburch, Stompwijck, Reeuwijck, Steijn, Willens ende Cortehaerlem; item de Stede van Wourden mette Dorpen als Bodegraven, Waerder, Indyck ende Toecoop; noch de Stede van Oudewater metten aenc1even van dijen, als Heeckendorp, Linschoten, Snellerwaert, tlant
van Vlijet en Rosendaal.
Tot executie van dese lnstructie s)-n
gecommitteert de Heeren dr. Gerrit
Lantschott, Schepen der Stadt Leijden ende Seger Symonsz, oudt Burgermr der Stadt Hoom.

I

In den eersten sullen in de voorsz. Steden ende plaetsen daer sij gesonden
werden tot uytvoeringe van hare last naer (voorgaende?) communicatie met
den Burgermrn ende magistraeten aldaer, versoucken, dat dselve eenige gequalificeerde persoonen vuyten haren, in gelijck getal, willen committeren,
dije met henluyden in alles sullen besogneren, sulcx dat sij tsamen gecommitteerde van de Staten in desen sullen wesen. Ten ware dselve magistraten
goet vonden meerder getal te committeren, dije mette gecommitteerden van
de Heeren Staten met gelijcke stemmen by inductie sullen besoigneren. Tot
we1cken eynde aIle dselve gecommitteerden van de Steden dyenvolgenden
eedt sullen moeten doen aen handen van de gecommitteerden van de Heeren
Staten opt getrouwel. volbgrengen van dese last. Ende sullen theurder assistentie nemen een secretaris van deselve Stadt ofte plaetse, by henluyden
mede te eedigen naer behooren.
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II

Van den voorsz. twee hondertsten penninck en sal nyemant exempt wesen
dan sijne furst. gen. den Heere Prince van Orangien, zijne Excie. Prince
Henrick, den Heere Prince van Portugael ende den Grave Ernst Casimir van
Nassouw, Stadhouwer van Vryeslandt ende geene andere. Gelyck oock mede
nyet vrij en sullen wesen die in dyenste van de selve heeren sijn. Maer de
Godthuijsen sullen mede vrij zijn. Ende degene dije soo te water als te lande
in Chrijchsdijenst sijn als de oversten, colonellen, ritmrn, cappiteynen en
soldaten voor soo veel haer gagien ende tractementen aengaet. Blijvende
nochtans hare andere goederen tacxabel, gelijck als aIle andere ingesetenen
ende onderdanen onder dese provincie behoorende.
III
In denselven impost sullen (mede?) getogen werden de tractementen van

de Heeren ambassadeurs buy tens Landts residerende voor soo veel dselve
opte repartitie van dese provincie sijn gerepatrieert, mitsgaders hunne goederen in dese provincie gelegen.

IV
De tractementen van de Commissarissen van Monstering, van de Commisen, contrelleurs, opsijenders van magasynen ende dijergelijcke sullen aIle getaxeert ende in den twee hondertsten penninck gestelt werden.
V

De tractementen van de voorsz. ambassadeurs sullen getaxeert werden
bij de Heeren gecomitteerde raden daer dije heur tractementen trecken ende
gereguleert in sulcken quoijer als dselve goetvinden sullen.

VI
Ende opdat de voorsz. Commissarissen heur besoigne met vrucht mogen
doen sullen deselve eerst doen leveren de voorgaende quoijeren van twee
hondertsten penninck ende dselve perfectel. examineren omme dije gene
dije te laech daer opgestelt mogen sijn te verhoogen. Ende dye in de selve
quoijeren vermist zijn ofte nijet gestelt ende nochtans gegoet sijn tot duysent
guldens ende daerover, daer op te stellen naer die waerdije ende gelegentheijt van heure goederen als vooren. Gelijck sij oock in de voom. quoijeren
stellen sullen aIle dije gene dije tsedert de jonghste taxatie gehuwt ofte in
hare eijgen voochdije gestelt sijn ; oock uijt de quoijeren te doen dije gene
dije versturven ofte vertrocken sijn ende letten dat dije kinderen van die
verstorven, mitsgaders dye tsedert in dye plaetsen commen woonen syn,
van nieuws op de selve quoijeren gebracht werden ende in derselver Regardt
haerluyden by aIle bequaeme middelen den jegenwoordigen staet der landen
representeren dselve civijlicken induceren ende bewegen ten eijnde sy den
gemeenen Vaderland ten besten en omme die gemeente een goedt exempel
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te helpen geven henluyden alsnoch liberal. willen verclaren ende tauxeren
naer gelegentheyt van hare goederen, ten minsten van de waerde van den
tweehondertsten penninck vant geene dselve waerdich sijn, sonder onderscheydt te maecken van wat natuijre ofte conditie ofte tot wat plaetse binnen
ofte buyten dese landen dselve gelegen syn. Ende soo veel hooger als sy met
gunst ende affectie tot de gemeene saecke sullen goet vinden. Daer toe de
voorsz. Commissarissen denselven persoon sullen mogen doen een redelicken voorslach ende sullen op hare willige verclaringe ofte in cas van excuse
ofte weygeringe naer genomen informacie naer hare discretie ende kennisse
denselven setten ende tauxeren te betalen van elcke duysent gulden vijf gulden. En sullen daer vooren genyeten ses jaren langh intresse tegen drije ten
hondert int jaer ende daer naer renten tegen den penninck sestijen indijen sij
haren twee hondertsten penninck betalen naer het uytsenden van de bilietten
binnen den tijt van twee maenden. Ende dije binnen den tijt van twee maenden nijet en betalen sullen geen renten genyeten ende eventueel daer vooren
paratel. geexecuteert werden.

VlI
Sullen in haren handen doen leveren voor soo veel noodich is bij de Regenten van de steden ende dorpen respectijve de registeren, boucken en
quoijeren van den lesten twee hondertsten penninck, doende daer bij stellen
aIle den geenen soo presenten als absenten, dije in desen taxabel syn ende
voorgaende nyet en gestelt syn geweest.
VIII
Sullen uijt elcke wijcke ofte quartijer naer voorgaende ondersouck, by
advijs van de magistraten ende officijeren als vooren, verkyesen, tsij van de
jegenwoordige Regyeerders ofte gerechten oft andere drije gequalificeerde
mannen, de gemeene saecke ende de gereformeerde Religie wei toe gedaen.
Ende daer bij vougen een Secretaris, notaris ofte Clercq, dwelcke sij in handen stellen sullen het quoyer van de namen van de inwoonderen van deselve
wijcken ofte quartijeren, omme daer by te vougen aIle degene dye tot betalinge van den twee hondertsten penninck syn gegoet ende inde quoyeren
nijet bekendt, omme opte quoijeren mede gebruijckt te werden ende dselve
na haer gemoet behoorl. tacxeren. Tot welcken eynde de commissarissen
de voom. tacxateurs ofte wijckmrs sullen affnemen den navolgenden eedt.
IX
Wij bel oven ende sweren, dat wy alle dgene dye wonen in de quartijeren
ende wycken ons geassigneert, soo weI dye ons bij quoijer overgelevert sijn,
als andere dije wij aldaer meer sullen bevinden, tsy dselffe gehoude persoonen, weduwenaars, weesen, eenloopende, halff, heel verstorven ofte andere
persoonen sijn, tsij dselve op voorgaende quoijeren gestelt ofte noch nyet
ofte te laech gestelt sijn, gegoedt tot de waerde van een duysent guldens in
capitael eens ofte meer sijn in roerende ofte onroerende goederen, renten,
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gelt, juwee1en, pensioenen, gagien, vasellen, coopmanschappen, scheepen,
actien, crediten ofte andere rechten ofte goederen geen uytgesondert soo
binnen als buijten dese landen wesende, na onse beste wetenschap, oprechtelijck ende getrouwelijck sullen setten tot wat somme sy gegoet syn, sonder
daerinne eenige gunste ofte ongunste te gebruycken.

x
Dat wij oock sullen aenteyckenen wat persoonen boven de een duysent
gulden gegoet, aldaer woonende, althans buy ten dselve lande sijn, ende hoe
hooch dije gegoet sijn; ofte buijten dese landen woonende ende alhijer gegoet. Ende dat wij onse besoinge in diligentie affgedaen hebbende, tselve bij
ons geteeckent sullen overbrengen in handen van de commissarissen, sonder
daer van yet onder ons te houden. Soo waerlyck helpe ons Godt Almachtich.
XI

De voorsz. overleveringe gedaen sijnde sullen de commissarissen resumeren ende rijpel. letten off dije behoorl. is gedaen ende dselve waer het
behoort dresseren conform de resolutie. Doende van deselve taxatie ende
vant voorgaende geresumeerde en gedresseerde quoijer van nijeuws maecken
een pertinent quoijer, twelck sij tesamen sullen teeckenen.

XII
De taxa tie gedaen sijnde, sullen eenen ijgelicken een billiet toe seijnden,
naer het formulier daer van gedruckt, inhoudende de namen en somma van
de settinge, wesende tselve billiet bij de voorsz. commissarissen geteyckent.
Maer sullen echter staet van de middelen en facuIteyten van de gestelde persoon voor soo veel doenlick is secreet houden . TweIck de ontfangers dye
gesteldt sullen werden mede op heure eedt serieuselijck geinjungeert sal
werden.
XIII

Ende soo yemant hem over de gedane settinge sal willen beclagen, dye
sal ghehouden wesen tselve te doen binnen acht dagen daer naer. Ende by
eede te verclaeren tot wat somme hij alle sijn goederen, geen uytgesondert,
soo binnen als buy ten de provincie begroodt, waer naer hij getacxeert sal
werden. Midts dat hij ghehouden sal werden voor eerloos ende mijneedich
indijen hij quade verclaeringe doet, ende schuldich wesen te betalen vyermael soo veel als hij eerst gesteIt is geweest. Daer van hem onderrechtinge
gedaen ende pertinente notitie van sijne verclaringe gehouden sal werden
voor de veranderinge van de taxatie, daer toe de commissarissen de acht
dagen in de plaetse sullen moeten blyven. En naer de voorsz. acht dagen en
sullen geen clachten ontfangen werden, ten ware ijemant wettelicke redenen
van absentie hadde. In we1cken gevalle diegene dije op twaelff duysent gulden capitaels en daeronder Syn getaxeert haeren eedt sullen mogen doen
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voor de magistraten, daer die quoijeren gemaeckt sijn, dije de heeren gecommitteerde Raden respectijve daer van sullen adverteren. Maer dye daer
boven getacxeerdt sullen sijn, sullen haer moeten adresseren aen de gecommitteerde Raden van de respective quartijeren, omme aldaer tot heuren eedt
geadmitteert te werden, alles binnen den tijdt van een maendt, sonder daer
na te mogen werden ghehoordt.
XIV

Ende soo veel de Mennogesinde aengaet, dselve sullen mogen gestaen
met verclaringe op heure manne ende vrouwe waerheyt ofte bij ware woorden in plaetse van eede, naer gewoonte van de plaetse heurer Residentie,
doch met dyen verstande, dat sulcx in cas van defroudatie sal ghehouden
ende gestraft werden als menedicheyt in vougen als vooren.

xv
Sullen voorts ondersouck do en in de respectijve quartijeren wat roerende
goederen, renten ofte incomsten aldaer hebben eenige persoonen, wonende
buijten de provincie ende in voorgaende quoijeren nyet gebracht. Ende daer
van mede maecken een pertinente declaratie en dselve teeckenen.
XVI

Maer wat aengaet de schouten ende gerechten van de dorpen, dije ontboden sullen werden, dselve sullen hare vacatien getaucxeert werden by de
commissarissen ende dije van de magistraet van de quartijeren van dyenvolgende bij den ambachten betaelt te worden, gelijck mede de boden dije in
elcx bedrijff gebruijckt sullen werden.
XVII

Nopende de goederen bij ijemant in tocht beseten dselve sullen getaucxeert werden na de waerde van dyen in den twee hondertsten penninck die
de lijfftochters sullen moeten betalen als off het haer eygen goederen waren.
XVIII

In de taxatie van desen impost sullen aile tractementen, pensioenen, wedden, ampten ende officien gereeckent werden tegen lijffrenten den penninck
negen, soo dat een hondert gulden tsjaers genomen sal werden in capitael
voor negen hondert guldens ende meerder ofte minder naer advenant.
XIX

De magistraten van de steden daer quoijeren gemaeckt sijn sullen met advijs van de commissarissen van de Heeren Staten continueeren de voorgaende ontfangers ofte collecteurs van de twee hondertsten penninck tot de ontvanchste ofte collecte van desen, ofte andere stellen, indijen het haer goet
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dunckt, op voorgaende salaris van een ten hondert, weI minder rnaer nyet
rneerder, achtervolgende voorgaende resolutie van de Heeren Staten.
Formulyer van eedt van de commissarissen:
Wij beloven bij den eedt by ons gedaen, dat wij getrouwelick sullen naercornen ende naer ons vermogen doen naercommen de resolutie ende instructie van de Heeren Staten op de quotisatie van de twee hondertsten
penninck gernaeckt ende ons in handen gelevert, sonder daerinne eenige
gunst ofte ongunst te gebruycken in eeniger rnanijeren. Soo waerlick helpe
ons Godt Almachtich.
Aldus gedaen ende gearresteert bij de Ed. Mo. Heeren Staten van HoIlandt ende Westvrijeslandt in heure Ed. Mo. Vergaderinge opten XXVIn
Martij anno XVIC vijffentwintich. Onderstondt: Ter ordonnantie van de
Staten.

III
EEN NOTA VIT 1880 BETREFFENDE HET NATIONAAL
NIJVERHEIDSKAPITAAL
medegedeeld door
Dr J. H . VAN STUlJVENBERG
Onder de titel "Het nationaal nijverheidskapitaal of geldbelegging in binnenlandsche industrieele ondememingen" schreef de technoloog B. van der
Pot in 1880 een verhandeling. Blijkens de daarin voorkomende inleidende
beschouwingen lag het in zijn voomemen deze te publiceren. Naar mag
worden aangenomen is dit niet gebeurd ; nasporingen op dit punt hebben
tenminste geen positief resultaat opgeleverd. Zijn uiteenzetting werd, in
handschrift, enkele jaren geleden in een oude secretaire bij een van zijn dochters aangetroffen. Zijn zoon, J. E. van der Pot, oud-directeur van het Rotterdamsch Leeskabinet, was zo welwillend deze voor publikatie in het Economisch-Historisch Jaarboek af te staan.
Alvorens nader op de betekenis van de beschouwingen van B. van der
Pot in te gaan is het gewenst enig licht te doen vallen op zijn leven en op het
milieu, waarin hij werkte.
Barend van der Pot werd op 13 december 1849 te Leiden geboren als zoon
van een Remonstrants predikant. Na in 1869 te zijn geslaagd voor het eindexamen H .B.S.-5 j. C. , liet hij zich in datzelfde jaar als student aan de toenmalige Polytechnische School te Delft inschrijven, waar hij op 20 juni 1872
voor het examen in de technologie slaagde. Na in Gorcum en Naarden als
volontair werkzaam te zijn geweest, werd hij in 1873 aan de suikerfabriek
"Phoenix" te Zevenbergen als mede-directeur verbonden. Aan deze fabriek
werkten in 1880 ongeveer 40 man het gehele jaar door en 100 man tijdens de
campagne, die drie maanden duurde. Aan "out of pocket expenses" werd
jaarlijks /200.000.- uitgegeven.
Per 1 januari 1882 verwisselde Van der Pot van werkkring. Hij werd toen,
met de heer B. R. de Bruijn, eveneens technoloog, met wie hij in zijn studententijd vriendschap had gesloten, mede-directeur van een kleine fabriek
van machine-olien in Zwolle, die gedreven werd onder de naam "Fa. Parker
en Co.". De Bruijn was daar al werkzaam. Het vennootschapscontract dat
zij sloten geeft geen aanleiding tot bijzondere opmerkingen. Vit de des betreffende acte blijkt, dat beiden kapitaal inlegden en gelijke rechten hadden.
De Bruijn trad in september 1892 uit de vennootschap in verband met zijn
benoeming tot agent van de Nederlandsche Bank te Zwolle. Van der Pot
werd toen alleeneigenaar van de fabriek.
Dit is een groots woord. In de fabriek, die achter bomen en struikgewas
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verscbolen lag op de buitenplaats "Overenk", waar Van der Pot zicb bad
gevestigd, werkten slecbts 3 arbeiders. Een deel van de dag besteedden zij
aan bet onderhoud van de tuin, die 3 ha. groot was.
Van der Pot, een vroom man, leidde hier in de rust van zijn gezin - hij
was in 1876 getrouwd - een wat teruggetrokken bestaan. In het sociale leven
van Zwolle bleef hij sterk op de achtergrond. Uit niets blijkt, dat hij een expansieve bedrijfspolitiek heeft gevoerd. Traditie beheerste blijkbaar zijn bedrijfsbeleid. Tijdens de eerste wereldoorlog zag hij er bewust van af extra
winst te maken. Dit alles wijst erop, dat wij te doen hebben met een vertegenwoordiger van het vroeg-kapitalistische ondernemerstype. Zijn zaak ging
als een nachtkaars uit. Hij vertrok in 1920 uit Zwolle en overleed in 1932.
Van der Pot hield correspondentie met tijd- en c1ubgenoten waaronder er
blijkbaar waren, die aan de slag wilden maar moeilijk het daarvoor benodigde kapitaal konden vinden. Tegen deze achtergrond dient de inhoud van
zijn memorandum te worden gezien. De eerste paragraaf betreft "De grote
behoefte aan fatsoenlijke en goed bezoldigde werkkringen", meer speciaal
voor abiturienten H.B.S. en voor technologen.
De betekenis van zijn verhandeling ligt in de verklaring die hij geeft van de
late industrialisatie van ons land in de vorige eeuw. Zoals bekend worden
daarvoor in de literatuur twee complexen oorzaken naar voren gebracht nuanceringen en tussenstandpunten terzijde gelaten.
Van Dillen, die het begin van "de grote opleving" steIt op omstreeks 1895,
scbrijft de stagna tie toe aan de omstandigheden. Hiertoe rekent hij o.a. gebrek aan grondstoffen (ijzer en steenkool), de verbreking van de handelsrelaties in de z.g. Franse tijd, de overgang van de speciehandel naar Londen en
Hamburg, de verrnindering van het kapitaalbezit en de verscbrompeling van
het bankwezen, de onmogelijkheid van concurrentie tegen de Engelsen in
Oost-Indie en de technische en financiele moeilijkheden, die de bodemgesteldheid bij de spoorwegaanleg veroorzaakte. Hij ontkent dat de stagnatie
moet worden toegescbreven aan gernis van energie of bekwaamheid. Daar
ontbrak het de Amsterdamse kooplieden niet aan. WeI was er een zekere
mate van verslapping van energie opgetreden, maar deze moet meer als gevolg dan als oorzaak van het gebrek aan industrialisatie worden gezien. Als
secundaire factor oefende zij zeer zeker een remmende invloed op het econornische herstel uit, doch "meer dan aan gebrek aan geestkracht is de langzaamheid van het econornisch herstel van Nederland in de 1ge eeuw te wijten
aan de grote materiele moeilijkheden, die overwonnen moesten worden"l).
Wieringa neemt een ander standpunt in. "Dat technische moeilijkheden
de voornaamste factor zouden zijn geweest, lijkt rnij niet aannemelijk", betoogt hiY). Hij legt, ter verklaring van de late herorientering van de Neder1) J. G. van Dillen, Omstandigheden en psychische factoren in de economische
geschiedenis van Nederland, Groningen-Batavia 1949.
2) W. J. Wieringa, Economische herorientering in Nederland in de 1ge eeuw,
Groningen-Djakarta 1955 ; Arbeid en samenleving in historisch perspectief, in :
Arbeid op de tweesprong, 's-Gravenhage 1965.
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Iandse economie in de richting van de industrie, die volgens hem eerst tegen
het einde van de vorige eeuw optrad, de nadruk op psychische factoren . Na
het herstel in 1813 heerste er in ons land een sfeer van lusteloosheid; de gedachte leefde, dat Nederland was voorbestemd een land van handel te zijn;
routinezucht en de z.g. vroeg-kapitalistische geest stonden de ondememers
in de weg; onwetendheid en gebrek aan theoretische opleiding kwamen daar
nog bij: het wetenschappelijk onderwijs was te klassistisch en te weinig modem; de handelaren waren te huiszittend en gaven de voorkeur aan de effectenhandel; de accijns op de brandstof en het gemaal remden de economische expansie eveneens.
Van der Pot schreef in 1880. Rij gaat op het hier aan de orde gestelde probleem in als ontwikkeld man en tijdgenoot van wie mag worden aangenomen, dat hij over voldoende connecties in het bedrijfsleven beschikte om
daarover een verantwoord oordeel te geven. Daarom heeft zijn mening
waarde. Welke die is? Het zij de Iezer overgelaten daarvan in de nota kennis te nemen.
Nog over een tweede vraagstuk, dat in de latere economische geschiedschrijving tot verschil van inzicht aanleiding zou geven, laat Van der Pot
zich als tijdgenoot uit. Wanneer yond in ons land de industriele revolutie,
de "take-off" plaats? Omstreeks 1860 (Brugmans, voorts Pen en Bouman)l)
of omstreeks 1895 (Van Dillen, Wieringa)? Van der Pot schreef in 1880:
"In de laatste jaren heeft onze nijverheid zich even wei niet onbelangrijk ontwikkeld" - "Over het algemeen genomen kunnen wij echter niet op grooten
vooruitgang en flinke ontwikkeling onzer industrie roemen." De lijnen van
het latere menigsverschil blijken bij hem dus reeds terug te vinden.
Vit de beschouwingen van Van der Pot blijkt, dat hij de moeilijke kapitaalverkrijging voor industriele ondernemingen ais een belangrijke factor ziet,
waaraan de trage economische ontwikkeling moet worden toegeschreven.
In de twee laatste paragrafen ontvouwt hij een project tot het bijeenbrengen van een groot kapitaal door middel van aandelen. Dit nijverheidskapitaal dient beschikbaar te worden gesteld voor nieuwe of reeds bestaande
ondernemingen. Het zou beheerd moeten worden onder auspicien van de
Maatschappij tot Bevordering van Nijverheid, een "bekend, solide, bekwaam
en vertrouwd lichaam".
Dit plan, waarin Saint-Simonistische trekken onmiskenbaar aanwezig
zijn, en dat doet denken aan het Credit Mobilier, is niet uitgevoerd.
J.R.v.S.

1) 1. J. Brugmans, Paardenkracht en mensenmacht, 's-Gravenhage 1961; J. Pen
en P. J. Bouman, Een eeuw van toenemende weIvaart, in: Drift en Koers, Assen
1962.
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of
GELDBELEGGING IN BINNENLANDSCHE INDUSTRIEELE ONDERNEMINGEN

door
B. VAN DER POT

techno1oog

AI wie zijn land en volk liefheeft zal zich weI eens beziggehouden
hebben met eenig denkbeeld, dat hem, zoo oppervlakkig beschouwd, bevorderlijk toeschijnt voor den bloei, de welvaart, het geluk of den vooruitgang
van zijn land en landgenooten. Een invallende gedachte, waaraan bij nadere
overweging nog het een en ander gewijzigd en toegevoegd wordt, komt soms
voor als zoo belangrijk bij goede toepassing of uitvoering, dat wij ons reeds
vleien iets goeds tot stand te zuBen brengen en de verwachting koesteren,
dat de roem, de voorspoed, de vooruitgang van ons vaderland daardoor zullen toenemen. Veelal aarzelt men nog v66r men zijn denkbeeld aan anderen
toevertrouwt. Wie kent niet die dagen van spanning en slingering, wanneer
zulk eene nog niet uitgewerkte, nog niet besproken gedachte ons bezighoudt
en zich telkens aan ons opdringt te midden van andere werkzaarnheden. Zelfs
belangrijke vindingen op sociaal, industrieel en wetenschappelijk gebied
zuBen vaak onder dergelijke omstandigheden gerijpt zijn. Nu eens twijfelt
men Diet aan het succes en de schitterende gevolgen van zijn denkbeeld;
dan weder heeft men er geringe verwachting van: er zal weI een bezwaar tegen bestaan, er zuBen weI andere gevolgen aan verbonden zijn dan men zich
voorstelt. Zoo schijnen met de gemoedsstemming ook de kansen te varieeren.
Gaat men over tot het bespreken van zijn denkbeeld (laat ons dit de tweede
periode noemen), dan kan men niet spoedig toegeven dat het in de praktijk
geen groote waarde, in de toepassing te veel moeilijkheden of in de gevolgen
Diet veel belangrijkheid zou hebben. Men is partijdig bij de beoordeling.
Men kan niet dulden dat zijn geesteskind wordt geminacht en als een doodgewoon verschijnsel wordt beschouwd, nauwelijks waard om de aandacht
te schenken en onverschillig voor de maatschappelijke belangen. Een tegenstander die er zoo over oordeelt, wordt vaak vijandige bedoeling toegeschreven; maar veel gevaarlijker is een vleiend bewonderaar, die zonder de
ware beteekenis te begrijpen, onze eigenliefde streelt met de verzekering
dat wij door zulk een plan de maatschappij hervormen en onzen naam vereeuwigen zuBen. Dergelijke verwachtingen worden niet bewaarheid en het
is verkeerd aan die inblazingen gehoor te geven. Vit eerzucht wordt niet veel
goeds tot stand gebracht.
De derde periode is het publiceeren. In vele gevallen komt men daar niet
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toe, en menigeen zal het gelukkig noemen, dat aan al die denkbeeiden geen
publiciteit gegeven wordt. Toch kan men overtuigd zijn dat weI eens goede
denkbeelden voor altijd verloren gaan, omdat zij niet bekend gemaakt worden. Zonder twijfeI is dit veeIal te wijten aan vrees voor de slechte ontvangst,
die menige poging tot heil van land en yolk te beurt valt en voor te fellen tegenstand, die slechts de gebreken aanwijst en opsomt en breed uitmeet, zonder de goede bedoeling te waardeeren. Vele worden daardoor afgeschrikt
hun idee te publiceeren. Als er maar iets aan ontbreekt, zij weten wat hun te
wachten staat. Zij weten dat zij pijnlijk getroifen zullen worden door een
ongenadige en hardhandige kritiek, die het geestesproduct zoo kort na de
geboorte als met een mes gaat ontleden en aIle velletjes en beentjes door een
vergrootglas gaat beschouwen, om te ontdekken of er niets aan hapert en
dan daarop vooral de aandacht te vestigen. Er wordt niet naar gevraagd of
men slechts een goede bedoeling voor oogen had.
Dat wij ons desniettegenstaande wagen aan het publiceeren van ons denkbeeld zal dan ook bij sommigen bevreemding wekken. Ons verlangen is
echter te sterk om het aan deskundigen in overweging te geven, en te hooren
welke gebreken en bezwaren een volledige uitvoering zouden bemoeilijken,
of weI te zien hoe, met die wijzigingen, die uit de wrijving van gedachten over
het onderwerp voortvloeien, er eenig positief resultaat door ontstaat. Mocht
het met hulp of verdere ontwikkeling van goedgezinde mannen tot verwezenlijking komen, dan zouden wij ten hoogste voldaan zijn met de overtuiging, dat ons land en yolk er wei bij zouden varen.
Wij hebben reeds zoovele voorbeelden gezien hoe door eendrachtig samenwerken uit goede denkbeelden positieve feiten en resultaten ontstaan, zooals
het Roode en Witte Kruis, Afschaffing van Dagbladzegel en Doodstraf,
Wet op den Kinderarbeid, Noordpoolvaart enz. Zoo zijn MaatregeIen tot
Dierenbescherming en tegen Misbruik van Sterken Drank aan de orde van
onzen tijd. Zoo wordt nog gewerkt aan voorbereiding tot of verwezenlijking
van Lijkverbranding, Afschaffing van Dienstvervanging en Invoering van
Algemeen Stemrecht. Hoe gunstiger de publieke opinie voor zulk een denkbeeld gestemd is, des te gemakkelijker komt de uitvoering tot stand. Wij willen dus ons denkbeeld publiceeren en afwachten wat daarvan de gevolgen
mogen zijn.
Daartoe moeten wij wijzen op:
I e de groote behoefte aan fatsoenlijke en goed bezoldigde werkkringen;
2 e den toestand der nijverheid in ons land;
3e het groote nut en vaderlandsch belang van een bloeiende nijverheid;
4 e de voornaamste bezwaren om geld op te nemen voor nijverheidsondernemingen.
Na die behandeling en in verband met genoemde punten bespreken wij
dan :
5e Ons denkbeeld om in den bestaanden toestand een poging tot verandering ten goede aan te wenden. En:
6 e de belangrijke gevolgen en voordeelen van eene getrouwe verwezenlijking
van ons plan.
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Zij die hun aandacht schenken aan aanbiedingen van verschillende maatschappelijke betrekkingen, hetzij dan uit eigenbelang, hetzij tot eenige statistieke studie, worden getroffen door het wondergroot aantal sollicitanten
naar eenige fatsoenlijke, betrekkelijk veeleischende en toch zeer karig bezoldigde betrekking. De couranten melden ons dikwijls dergelijke berichten, en enkele willen wij er hier noemen ter wille van die lezers, die op dit
verschijnsel zelden of nooit hebben gelet, dus ook geen begrip van den waren
toestand hebben. Zoo noemen wij uit den aanvang van dit jaar, dat voor de
betrekking van directeur der tramweg-maatschappij te Veendam met verplichte borgstelling van /2500 en tegen een salaris van /1000.- 88 sollicitaties werden ingezonden; - dat bij de oproeping voor de betrekking van
directeur der gemeentelijke gasfabriek te Zwolle, met genot van /2000.vrij wonen, vuur en licht en eenige tegemoetkoming in de personeele belasting, ruim 70 deskundigen zich hadden aangemeld; eindelijk dat de uitnoodiging van sollicitanten voor de vacante betrekking van Mede-directeur
der Nederlandsche Stoom-Bleekerij te Nijverdal, met jaarlijksch salaris van
/2000.- en aandeel in de winst, door ruim 300 liefhebbers beantwoord is.
Hier vinden wij dus een maatstaf ter beoordeeling van het aantal dier mannen, die voldoende geschiktheid en bekwaamheid bezitten, om een betrekking als directeur van een tramweg-maatschappij te bekleeden, dus personen
uit den fatsoenlijken en ontwikkelden stand, die dankbaar zouden zijn voor
een belooning hunner werkzaamheden met /1000.-, een som waarvoor
men als vrijgezel in dien stand leven kan, maar die voor een aangroeiend gezin weI een zeer schraal inkomen is. Ruim 70 deskundigen in een bepaald
vak, specialiteiten in eene industrie vonden in de Zwolsche aanbieding een
zeer gewenschte gelegenheid tot promotie en getroostten zich moeite en kosten om voor de benoeming in aanmerking te komen. Het derde voorbeeld
van industrieele betrekking van meer algemeenen aard gaf aanleiding tot
meer dan 300 sollicitaties, terwijI toch als vereischten genoemd werden:
Technische kennis, op de hoogte van fabrieken en stoomwerktuigen te zijn,
wat kennis van scheikunde, geschiktheid om met werkvolk om te gaan, handelskennis en veel gezond verstand. - Dat groot aantal sollicitanten bij
dergelijke aangeboden betrekkingen is naar onze overtuiging een zeer treurig
verschijnsel in ons land. Er worden veelal hooge eischen gesteld en een, naar
gelang van den stand waaruit men kiezen wil, zeer lage bezoldiging toegezegd. En nog is het aantal Iiefhebbers zoo groot, dat, indien niet persoonlijken invloed en begunstiging den doorslag gaven, een waar "embarras de
choix" zou ontstaan, die misschien niet beter zou kunnen worden opgelost
dan door bij afslag van het salaris den minst biedenden te benoemen. Zij die
een gevestigde positie hebben, die niet bezorgd zijn over hun inkomen of
zelf fortuin bezitten, kunnen zich daarover vroolijk maken. Toch dunkt ons
is het hier een ernstige zaak, en hoog tijd om haar ernstig te behandelen.
Het geldt een zeer belangrijk deel van onze bevolking, die klasse van mannen uit den fatsoenlijken stand, op de hoogte van hun tijd en wetenschappelijk ontwikkeld, maar die geen eigen middelen hebben en dus van het loon
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voor hun zorg, arbeid en verantwoordelijkheid moeten leven, en dit wenschen te doen in den stand, waarin zij zelf zijn groot gebracht, opdat zij hunnen kinderen een opvoeding mogen geven, zooals zij die zelve hebben genoten. Wanneer zij niet op steun bij invloedrijke grooten kunnen roemen, is
het voor hen enorm moeilijk, ja vaak onmogelijk om een goeden werkkring,
een naar verdienste beloonde betrekking te verkrijgen. Bij vraag naar een
zoodanig persoon bieden zich eenige honderden aan. En telkens vinden wij
dit honderdvoudig overtreffen van vraag door aanbod. Waar moet dat heen?
Wat zal daarvan het einde zijn? Voortdurende vermindering van belooning,
van den prijs van fatsoenlijken arbeid, volgens de onverbiddelijke staathuishoudkundige wet is natuurlijk het gevolg. En dat in een tijd waarin de levensbehoeften moeilijker te verkrijgen zijn en de levenseischen steeds hooger
klimmen. Wordt dit weI genoeg overwogen door hen, die in staat zouden
zijn daarin eenige verandering ten goede aan te brengen? Denken zij wei
eens na over die teleursteIling bij 99 niet benoemde soIlicitanten, tegenover
de vreugde en dankbaarheid van den eenen gelukkige. Onder die 99 zijn er
wier hoop en illusies vervlogen zijn, die voor het laatst nog op die onderscheiding gehoopt hadden, teneinde zich te releveeren uit een verslappenden
toestand van werkeloosheid, of verlost te worden van een angstig vooruitzicht van geen werk dus ook geen brood voor zich en zijn gezin, of redding
te vinden in een beter bezoldigden werkkring en daarmede den dreigenden
achteruitgang te voorkomen. Voor hen stond het verlies van energie, van
eer, van goeden naam op het spel. Zoo bracht de feitelijke benoeming in
een gezin groote vreugde, tegenover diepe droefheid en teleurstelling, ja verwoesting van geluk in een tiental familien. Moeten wij dit met een onverschillig oog aanzien en ons troosten met de gedachte dat daar toch niets aan
te veranderen vaIt? Neen, zoolang het geluk van onzen naaste ons ter harte
gaat en een deel van ons geluk uitmaakt, moeten wij zoeken en trachten of er
een geneesmiddel te vinden is. Maar, werpt men ons tegen, wanneer wij er
in slagen meer betrekkingen aan te bieden, dan vermeerderen wij daardoor
die ongunstige verhouding van tienvoudige teleurstelling tegen enkelvoudige
blijdschap. Dit stemmen wij toe. Wat zal echter het gevolg wezen wanneer in
een jaar honderd betrekkingen voor dergelijke personen beschikbaar komen? Zal door het plaatsen van een honderdtal niet veel uitkomst gegeven
worden, en voor velen de hoop op de toekomst, de ambitie en energie doen
herleven? Geen ander middel kan heilzaam zijn dan dat van meer gelegenheid tot arbeid en van meer vraag naar fatsoenlijke, ontwikkelde mannen.
Door de wet op het Middelbaar Onderwijs werd een prachtige gelegenheid
geopend voor flinke, niet gefortuneerde jonge lieden om zich te bekwamen
en een wetenschappelijke opleiding te verkrijgen. Die wet voldeed aan een
groote behoefte : dit bleek uit het feit dat er van die gelegenheid een zeer
ruim gebruik werd gemaakt. En zonder onderscheid zijn aIlen, die er van profiteerden, dankbaar voor hetgeen zij geleerd hebben. Hun aantal is echter
zoo groot, dat zij, als mannen in de maatschappij optredende, elkander iedere positie betwisten, en het is niet overdreven wanneer wij beweren, dat er
voor zulk een groot aantal goed ontwikkelde personen zonder fortuin tot
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nu toe geen plaats is in ons kleine land. Voor hen, die zich op den handel toeleggen is vestiging buitenslands een schoone toevlucht en aIle aanbeveling
waard. Een ander geval is het voor hen, die zich aan de industrie wijden. In
die landen waar de industrie bloeit, bestaat geen behoefte aan vreemdelingen, omdat daar de industrie-scholen op uitmuntende schaal zijn ingericht
en vooral het vakonderwijs specialiteiten kweekt, die voor bepaalde takken
van industrie geprefereerd worden boven mannen van meer algemeene industrieele kennis. WeI zijn ons verscheidene gevaIlen bekend van hoIlandsche
jongelui die in buitenlandsche fabrieken werkzaam zijn, doch verreweg de
meeste volgden eerst een of andere cursus, hetzij aan een technisch instituut,
hetzij als assistent bij een beroemd fabrikant of chemiker in den vreemde,
en dat aIleen was daar hun aanbeveling. AI mogen ook sommigen op andere
wijze een kansje vinden, het blijft een feit, dat er geen geregelde vraag bestaat of zal komen naar hollandsche technici. Deze zijn dus in hoofdzaak
tot de grenzen van ons land bepaald en zelfs onze Oost-Indische bezittingen
komen daarvoor weinig of niet in aanmerking. Wanneer het hun gemakkelijker gemaakt kon worden, om in onze industrie een eervoIlen werkkring
te vinden, dan zou daardoor de kroon gezet worden op de weldaad van het
Middelbaar Onderwijs.
II

Het is onze bedoeling niet hier een uitvoerige schets te geven van den be staanden toestand, de uitgebreidheid enz. van onze binnenlandsche nijverheid. Voor hen, die daarvan op de hoogte wenschen te komen, bestaan zeer
voldoende gegevens. Wij wenschen aIleen den omvang, de belangrijkheid en
de ontwikkeling onzer vaderlandsche industrie met een enkel woord te beoordeelen.
Door het gemis van steenkolen, ertsen en andere minerale grondstoffen,
zijn wij voor vele takken van nijverheid in een ongunstige verhouding. Het
valt dan ook niet te ontkennen, dat wij over het algemeen op industrieel gebied achterstaan en naast de meeste landen van het beschaafd Europa een
zwak figuur maken. Men heeft zich daarover zelden bezorgd gemaakt: aan
den eenen kant stelt men onze in dat opzicht ongunstige ligging op den voorgrond, die tevens oorzaak is, dat wij ons meer op handel en zeevaart toeleggen; aan de andere zijde vergenoegt men zich met een der eerste rangen op
gebied van landbouw en veeteelt en is men overtuigd, dat wij toch niet in
aIles tegelijk kunnen uitmunten.
In de laatste jaren heeft onze nijverheid zich evenwel niet onbelangrijk
ontwikkeld. Vele fabrieken van verschillende soort werden opgericht en nijverheidsondememingen van allerlei aard tot stand gebracht. Wij wijzen
slechts op spoorweg- en stoombootmaatschappijen, drinkwaterleidingen,
meel- en broodfabrieken, melkinrichtingen, stoornhoutzagerijen, kunstboterfabrieken, enz.
Het is noodig bier een onderscheiding te maken tusschen die ondememingen, die uitsluitend locale belangen dienen, waar invoer of bediening van
buitenaf onrnogelijk is, en die welke niet noodwendig aan eene plaats ge-
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bonden zijn, maar voor algemeen binnenlandsch verbruik werken en daardoor den invoer uit het buitenland verminderen of zelfs zich op uitvoer toeleggen. Zoo brengen wij tot de eerste rubriek binnenlandsche sporen en
stoombooten, gasfabrieken, tramwegen, melkinrichtingen, drinkwaterleidingen, broodfabrieken, warmtefabrieken, telephooninrichtingen, enz. Onder
deze soort vindt men zelfs vele voorbeelden, dat bij gebrek aan ondernemingsgeest of lang talmen van landgenooten, door vreemdelingen consessieaanvraag en exploitatie wordt ondernomen, omdat zij een open oog hebben
voor en goed begrip van de voordeelen en het belang daaraan verbonden.
Het is in dit genre dat de meeste vooruitgang van onze industrie is waar te
nemen. Wij zouden bij deze soort van een noodwendige ontwikkeling onzer
industrie willen spreken in tegenoverstelling van de vrijwillige. Hier is van
concurrentie in den waren zin slechts weinig sprake, evenmin als het toenemend debiet, de bloei en uitbreiding niet direct of uitsluitend afbankelijk
zijn van de bekwaamheid en energie der ondernemers.
Ben ander geval is het met die takken van nijverheid, die voor algemeen
binnenlandsch gebruik werken, waarvan 3 of 4 fabrieken naast elkander
kunnen staan, en zelfs velen in eene plaats kunnen worden opgericht. Wij
noemen slechts Tilburg, Schiedam en enkele voorname plaatsen in Twenthe
als voorbeelden hoe een stad een centrum van een bepaalde industrie kan
zijn. Zoo was het vroeger met Haarlemsch gaas, Delftsch aardewerk,
Goudsche pijpen, enz. Voorts rekenen wij hieronder papier-, sigaren-, steen-,
suiker-, kaarsenfabrieken, bierbrouwerijen enz., waarvan in de laatste tien
jaren geen bizondere uitbreiding valt te vermelden dan aIleen bij de kunstboter-industrie, die hier tegenwoordig zeer bloeit. Over het algemeen genomen kunnen wij echter niet op grooten vooruitgang en flinke ontwikke1ing
onzer industrie roemen. Dat hier op dit terrein toch nog zeer veel te doen
yaH, leeren ons de opgaven van artikelen, die hier bij groote hoeveelheden
worden ingevoerd, hoewel zij even goed hier gefabriceerd zouden kunnen
worden. Evenzoo de staten van uitvoer van andere landen, waaronder veel
is, waarin wij wellicht met succes zouden concurreeren, om ook naar buiten
uit te voeren.
Wij willen hier niet al die artikelen opsommen, die hieronder gerangschikt
zouden kunnen worden, maar noemen als treffende voorbeelden van wat
onze nijverheid nog te doen zou vinden, dat geen enkele vensterruit, waarvan
ieder huis toch in groot getal moet worden voorzien, in ons land gemaakt
wordt, zoodat wij moeten erkennen, dat geen enkel huisje, hoe nietig ook,
zonder hulp van buitenlandsche nijverheid gereed gemaakt kan worden,
dat wij in iedere kamer door vreemd glas ons licht ontvangen en door vreemd
glas in onze eigen tuin, op ons eigen land, in onze eigen stad kijken. Voorts
dat het drukpapier dat in ons land gebruikt wordt voor 50%, dat is voor de
helft van buitenlandsche oorsprong is. En dat dit iets te beteekenen heeft,
blijkt o.a. daaruit, dat het Nieuws van den Dag 46000 vel of 15000 vierk.
meter per dag noodig heeft, dus per jaar ruim 4t millioen vierk. meter.
Deze courant, evenals de Nieuwe Rott. worden geheel op papier van buitenlandsch fabrikaat gedrukt. Onze industrie kan dus slechts voor de helft
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aan onze binnenlandsche behoefte voldoen, terwijl men zeer goed op uitvoer naar het buitenland zou kunnen werken. Zoo wordt in ons land menig
flink stuk geschreven tot opwekking van vaderlandschliefde en nationaliteitsgevoel en handhaving onzer onafhankelijkheid, dat vreemde hulp behoeft om gepubliceerd te worden. De aanmerking dat de grondstof, zooals
b.v. bij de fabricatie van glasruiten, hier niet gevonden wordt, dus van elders
zou moeten worden aangevoerd en hooge transportkosten zou veroorzaken,
is geen motief tegen invoering van die nijverheid hier te lande; vooral in dit
geval niet, waar de hoeveelheid van de benoodigde grondstof, die van het
daaruit vervaardigd artikel niet noemenswaardig overtreft, zoodat nu diezelfde transportkosten bij invoer van het artikel betaald moeten worden.
Ontegenzeggelijk is er dus nog veel te doen en kunnen wij zonder overdrijving zeggen, dat ons land in vele opzichten op industrieel gebied een zwak
figuur maakt naast zoovele andere landen van het beschaafd Europa.
III

Het is een eigenaardig verschijnse1 dat in ons land zelfs bij goed ontwikkelde lieden zoo weinig helder begrip gevonden wordt van de toch zeer duidelijk sprekende voordeelen, die aan binnenlandsche nijverheidsondernemingen verbonden zijn. Menigeen begrijpt niet hoe door elke industrie de
vaderlandsche welvaart bevorderd wordt en welk enorm verschil er bestaat
in dit opzicht tusschen het deelnemen in buitenlandsche en binnenlandsche
ondernerningen. Wanneer men in een Russische Spoorwegleening, in een
Spaansche Staatsleening, ten behoeve van Openbare Werken, 5% van zijn
geld kan maken, en eveneens 5% in een particuliere bierbrouwerij, suikerof papierfabriek hier te lande, dan zal, zelfs bij voldoende zekerheid omtrent
soliditeit en toekomst der laatstgenoemde ondernemingen, aan deze volstrekt
geen bepaalde voorkeur gegeven worden. Wanneer de kansen van zekerheid
eens volkomen gelijk stonden, dan zou men ook volmaakt onverschillig zijn
in de keuze. Dit wijst toch duidelijk op een gebrek aan besef en waardeering
van den bloei en welvaart, die door een binnenlandsche ondernerning juist
in het binnenland verspreid worden.
Wat profiteert ons yolk en ons land bij aanleg en exploitatie van een spoorweg in Rusland, bij uitvoering en nuttig gebruik van een of ander werk in
Spanje? Totaal niets! Wat zijn de gevolgen van het tot stand komen van een
binnenlandsche ondernerning? Verdiensten voor vervaardigers en leveranciers van bouwmaterialen, voor spoorwegen en scheepvaart om deze aan te
voeren, voor ambachtslieden om daaruit gebouwen, buizenieidingen, machinerien enz. samen te steIlen, voor nieuw te benoemen directeur, boekhouder, opzichter, en bij elk van de bovengenoemde bedrijven nog tal van
werklieden, waaronder zij, die in de nieuwe ondernerning een voortdurend
bestaan vinden. Wat tal van verdiensten werpt dus het oprichten aIleen af,
en hoe belangrijk is het ontstaan van een werkkring voor zoovele landgenooten, waarmede zij elk in hun stand hun brood verdienen, en daardoor
weer indirect meewerken tot verdiensten van anderen en tevens hun deel
bijdragen in de belastingen of inkomsten van den staat. Wie dus niet onver-
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schillig is voor zijn land en yolk, zal toestemmen dat het onderscheid tusschen even solide en gelijkbe10vende ge1dbelegging binnen of buitenslandsch
in zijne gevolgen in den ruimsten zin en op groote schaal, enorm groot genoemd mag worden. Toch beteekent onze nijverheid in verhouding tot den
rijkdom van ons land slechts weinig; want het is niet door gebrek aan geld
en aan kapitalisten dat onze industrie geen grooter beteekenis heeft. Immers in ons kleine landje beroemen wij ons op onze Amsterdamsche effectenbeurs en geldmarkt, die met Parijs en Londen wedijvert in belangrijkheid. Maar dit uitmunten aan den eenen kant achten wij geen gelukkig verschijnsel, zoolang de keerzijde niet meer relief vertoont. Vit het feit echter
is het duidelijk dat in evenredigheid met andere rijken het hier verdiende en
bespaarde geld tot een zeer hoog bed rag wordt belegd in buitenlandsche
fondsen, die hier te lande geen noemenswaardige verdiensten aanbrengen;
terwijl, indien dat voor binnenlandsche ondememingen van allerlei aard
werd bestemd, het nevens zijn rente, veelzijdige welvaart en bloei zou kunnen te weeg brengen. Om dit onderscheid zoo duidelijk mogelijk te maken,
wensch'en wij nog twee voorbeelden uit eigen ervaring en omgeving aan te
halen. V66r 2 jaar waren wij in de gelegenheid een klein fabriekszaakje in
onze woonplaats te vestigen, waarvoor wij ongeveer /15.000.- moesten
opnemen. Behalve de installatiekosten, die aan verschillende ambachtslieden
ten goede zouden komen, zouden wij 7 it 8 personen gerege1d winter en zomer werk kunnen verschaffen en daardoor zouden 7 it 8 gezinnen een bestaan vinden. Na een grondig onderzoek beloofde dat zaakje behalve een
vaste rente van 5% over het betrokken kapitaal, een vergoeding van alle
onkosten, waaronder leverantie en transport van grondstoffen en benoodigdheden, onderhoud en andere bronnen van verdienste voor velen; voorts
een belooning voor ons beheer en de niet onbelangrijke som van ongeveer
/3000.- voor arbeidsloon. Door bizondere en onverwachte omstandigheden moest het reeds gerijpte plan opgegeven worden; de bovengenoemde
/15.000.- werden in papieren belegd, en zullen per jaar door ornruiling aan
Commissie (behalve de rente) nog geen / 100.- verdiensten in het land afwerpen. Stellen wij den interest in beide gevallen gelijk, wat treft ons dan
niet het verschil in het verspreiden van welvaart bij die twee wijzen van ge1dbelegging.
Sedert vele jaren zijn wij werkzaam aan eene fabriek, die jaarlijks ongeveer /40.000.- aan tractementen en werkloonen uitbetaalt, waardoor 40
gezinnen van allerlei stand een geheel jaar en 100 gedurende 3 maanden,
waarin overigens weinig verdiend wordt, een bestaan vinden, die voorts
jaarlijks een kapitaal van ruim /200.000.- ornzet, welk bedrag aan landbouw, koophandel, scheepvaart en door verschillende bestellingen nog aan
vele andere industrien, dus aan hunne respectieve bedrijvers met hunne geemployeerden en werklieden ten goede komt, en dus voor een deel meewerkt aan het bestaan van 1000 andere gezinnen. Die fabriek deelt b.v. ook
gemiddeld 3% aan de aandeelhouders uit. Stellen wij voor een oogenblik dat
het betrokken kapitaal, in dit geval circa 3 ton, in buitenlandsche effecten
was belegd, wat zou dan daarvan aan onze landgenooten ten goede komen?
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Jaarlijks nog geen 1000, misschien nog geen 100 gulden. Ook hier is het
verschil frappant en zoo kan men honderden voorbeelden aanhalen ten gunste van geldbelegging in binnenlandsche ondernemingen.
Wat de oorzaak moge zijn dat dit begrip zoo weinig op den voorgrond
staat en dat slechts zelden hierop gewezen wordt, willen wij hier niet onderzoeken; maar een feit is het, dat vele, zelfs onder de goed ontwikkelde geldbeleggers, geen helder inzicht daaromtrent hebben en zich verrast en verwonderd toonen, wanneer hun dit wordt uiteengezet en aanschouwelijk
voorgesteld. Ieder die het weI meent met den bloei en voorspoed van ons
land, werke mede tot verspreiding van die kennis, dan zullen de gevolgen
niet uitblijven.
IV
Wij stellen ons even weI niet voor, dat er slechts een goed begrip noodig is
omtrent het belang van deelneming in binnenlandsche ondernemingen, om
spoedig daarop de vaderlandsche nijverheid door ruime toevloeiing van
kapitaal een hooge vlucht te zien nemen. Verre van daar. Wij ontveinzen ons
niet dat werkelijk veel bezwaar bestaat voor den gegoeden burger, dieeenige
duizenden guldens zoekt te beleggen, om aandeel te nemen in een nieuwe industrieele zaak, zelfs wanneer hij zich bewust is van het nut en belang om die
zaak tot stand te helpen brengen. Immers hij kan niet oordeelen over de
kansen van welslagen tegenover de risico dat die zaak niet opneemt; hij
weet niet of zij raison d'etre heeft, of zij aan een behoefte voldoet, of de ondernemer in staat is haar eerlijk, zuinig en verstandig te besturen, of hij zijnen concurenten het hoofd zal kunnen bieden en op de hoogte van zijn yak
zal blijven. Kortom er is voor den geldschieter zoo enorm veel risico, dat hij
veel geruster zal zijn bij geldbelegging in een of ander fonds, dat goed bekend staat. Bovendien vindt men bij zeer vele, zoowel onder groote als kleine
kapitalisten een sterken afkeer van binnenlandsche ondernemingen. Er bestaat in ons land weinig vertrouwen in onze nijverheid; en daarvoor is ook
weI eenige oorzaak. Het is ons niet onbekend dat vele proefnemingen met
nieuwe industrieen treurige resultaten hebben gehad, helaas ook dikwijls
door gebrek aan goede trouw en eerlijkheid der betrokken personen. In dat
genre zijn treurige ervaringen opgedaan. Toch spreken in dit geval tien voorbeelden niet voor het elfde. EIke zaak staat in dezen op zich zelve. Wij zijn
overtuigd, dat de industrieele ondernemingen in ons land door elkander gerekend een matige rente aan oprichters en aandeelhouders uitkeeren; want
al zijn er die in dit opzicht jaren achtereen te kort schieten, zoo zijn er genoeg anderen bekend, die een zeer hoogen intrest opleveren. Wij mogen dus
een gemiddelde van 5% rente weI aannemen. En wanneer wij de teleurstelling
in binnenlandsche industrie naar evenredigheid vergelijken met de kolossale
verliezen in effecten geleden (Spanjaarden, Amer. Sporen, Peruanen enz.),
dan zal niemand beweren dat die vergelijking ten nadeele van onze nijverheid kan pleiten. Met genoegen lazen wij dan ook in het Zondagsblad van
het Nieuws v. d. Dag, No. 14 onder het Financieel Overzicht het volgende:
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"Het financieel nieuws bepaalt zich voomamelijk tot het bekend worden van de uitkomsten over het afgeloopen jaar van de verschillende
nijverheidsondememingen, industrieele en financieele Maatschappijen.
Op dit gebied is het groote publiek dikwijls nog geheel vreemd. De
spoorwegen hebben langzamerhand het burgerrecht verkregen en de
waarde hunner Aandeelen en Obligatien wordt meer en meer met de
solide Staatsfondsen gelijkgesteld, omdat de jareniange ondervinding
heeft geleerd, dat men daaraan gerust kapitaal kan toevertrouwen. Van
zelf spreekt, dat die maatschappijen het eerst en het meest voordeel van
het krediet genieten, wier verslagen jaarlijks een goed overzicht geven
van de gang van zaken. Doch behalve deze zijn er nog tal van andere
maatschappijen en vennootschappen, die verdienden in ruimer kring
bekend te zijn, of onderzocht te worden. Dit is echter een moeilijke
zaak, waarbij men met veel omzichtigheid moet te werk gaan, omdat
een juist oordeel van velerlei omstandigheden athankelijk is. De publieke opinie beweegt zich evenwel in de richting om meer aandacht
aan de aandeelen en obligatien van particuliere maatschappijen te
schenken, en het is te verwachten, dat dit geleidelijk zal blijven toenemen" ... (voIgt een opgave van dividenden en prijzen der aandeelen van
21 binnenlandsche ondememingen)
" ... Het bovenstaande Iijstje toont genoegzaam aan, dat particuliere
maatschappijen, die met beleid worden beheerd, over 't geheel goede
uitkornsten hebben opgeleverd, en dat 't niet aangaat, in 't algemeen
het krediet van particuliere maatschappijen sterk te wantrouwen, omdat het enkele malen blijkt, dat door sommige van 't hun geschonken
vertrouwen schandelijk misbruik wordt gemaakt, welk misbruik maken
naar onze meening zeker gemiddeid niet grooter is, dan van Staatsregeeringen van tijd tot tijd wordt ondervonden."
Deze gunstig bekende financieele verslaggever beaamt dus ten volle onze
hierboven uitgesproken bewering, dat de ondervonden teleurstelling bij
geidbelegging in binnenlandsche maatschappijen de sterke mate van wantrouwen niet wettigt, die bij zoo vele onzer landgenooten tegen die geldbelegging gevonden wordt.
Wij komen nu tot een ander, een karakteristiek, een overwegend bezwaar tegen geldbelegging in binnenlandsche nijverheid, of liever tegen deelneming in nieuwe industrieele ondememingen, namelijk dat de geldbeleggers hun geld niet vast willen zetten, maar er de beschikking over willen
houden, wanneer zij het voor andere doeleinden of andere wijze van belegging wenschen te gebruiken. Immers aandeelen als bovenbedoeid zijn niet
verhandelbaar, men kan zijn geld daaruit niet gemakkelijk losmaken en bij
eventueele behoefte slechts een zeer lagen prijs, bepaaldelijk onder de waarde bedingen.
Laat men ze na een paar jaar taxeeren, wanneer de eerste resultaten nog
niet zeer schitterend zijn geweest, gebeurt het dat makelaars of andere taxateurs de waarde op 20, 10, 5 % aannemen, zoodat men geen oogenblik er
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over denken kan, om ze daarvoor van de hand te doen. Aandeelen in particuliere ondememingen van kleineren omvang zijn geen gangbare munt en
dat is in vele gevallen een onoverkomelijk bezwaar. Daarin een verandering
te brengen en een middel te zoeken om aIle moge1ijke aandeelen in de officieele noteering te doen opnemen is zeker hopeloos. Een ander geneesmiddel zou even wei den toestand veel kunnen verbeteren. Toch is het ons streyen niet, om groote industriee1e zaken in het leven te roepen, waaraan enorme kapitalen gewaagd worden, maar veel meer om de kleine industrie te bevorderen, b.v. fabriekszaakjes, waartoe 10, 25, 40, 60/m benoodigd is. Onder die vindt men vee1al zeer bloeiende, winstgevende en veel vertier aanbrengende fabrieken, waartoe dikwijls mannen van energie, praktische industrieelen het initiatief nemen, die een eigen vinding, een verbetering in praktijk
brengen, aan een langzamerhand gevormde behoefte trachten te voldoen,
een leemte aan te vuIlen, een tot nu toe uitsluitend buitenlandsch fabrikaat
ook in eigen land trachten te vervaardigen. Voor dergelijke ondememingen
is het vaak moeilijk geld te krijgen, en menige zaak zou op touw gezet kunnen worden, wanneer de ondememer wist bij wien daartoe geld kon worden
opgenomen. Het is boven bedenking verheven dat onder niet gefortuneerden, die zich zelven een carriere moeten vormen, vele mannen van energie
en bekwaarnheid gevonden worden; en waar zij niet in eigen familie, die
met hun goede trouw en soliditeit bekend is, voldoende hulp en steun tot
oprichting van een eigen zaak kunnen vinden, zullen zij slechts zelden met
goed gevolg daarbuiten pogingen tot geldopneming kunnen wagen.
Wanneer evenwel een bron beschikbaar was, om voor zulk een goed doel
hulpmidde1en te verschaffen, zou deze in bovenbedoelde gevallen ook aanleiding zijn tot het ontstaan van nieuwe industrieele ondemerningen. En
welk een zegen door welvaart, bloei, werkzaarnheid en verdiensten voor velen daardoor geboren wordt, dat hebben wij hierboven gezien. Welnu, indien het belang van zulk een beschikbare bron begrepen is, willen wij uiteenzetten hoe die naar onze meening kan worden gevonden.
V

Het rniddel, waarvan wij ons veel goeds voorstellen tot bereiking van het
boven beschreven doel, bestaat in het bijeenbrengen van een groot kapitaal
door middel van aandeelen, dat beschikbaar gesteld wordt voor nieuwe of
reeds bestaande ondememingen, hetzij uitsluitend op industrieel of ook op
ander gebied.
Wij willen nader uiteen zetten hoe wij ons de uitvoering van dit denkbeeld
voorstellen, met andere woorden hoe wij die gaame zouden zien.
Er bestaat in ons land een Maatschappij tot Bevordering van Nijverheid,
een vereeniging van invloedrijke mannen, wier doel het is de nijverheid te
ontwikkelen, vooruit te helpen, haar een steeds voomamer plaats te doen
bekleeden in ons dierbaar Nederland. Deze maatschappij heeft niet alleen
een mooien titel, maar verheugt zich ook sedert lang in een goeden naam.
Wie zal het nu een onbekend persoon euvel duiden, wanneer hij die beroemde Maatschappij een nieuwen werkkring aanbeveelt, een pad aanwijst,
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waarop zij aan hare schoone roeping waarschijnlijk krachtig kan beantwoorden? Ve1en zullen daartoe wellicht bereid zijn, maar wie het in en buiten die Vereeniging heiligen ernst is de belangen van ons vaderland te behartigen, zal ons niet beschuldigen van ongepasten overmoed of gebrek aan
eerbied voor die achtenswaardige Maatschappij, wanneer wij in het publiek
hare aandacht vestigen op een zaak, die zoo geheel en zoo eigenaardig tot
haar terrein behoort, en aIleen door haar tot oplossing gebracht kan worden.
Immers daartoe hebben wij behoefte aan een bekend, solide, bekwaam en
vertrouwd lichaam, waaraan de genoemde Maatschappij door de namen van
de meeste gewone en aIle bestuursleden in elk opzicht beantwoordt. Aan
haar verzoeken wij in overweging te nemen het volgend plan tot bevordering der binnenlandsche nijverheid.
Onder haren naam en haar toezicht wordt een kapitaal bijeengebracht
van 1 millioen gulden, in aandeelen groot f 1000.-. Voor publieke deelneming wordt een bepaalde termijn opengesteld. Het doel is op elk aandeel
gedurende het eerste jaar geen hoogere storting te vragen dan 10%, gedurende het tweede niet meer dan 20%, het derde niet boven 30% en het vierde
niet boven 40%. Zoodat hoogstens de aandeelen na verloop van 4 jaren volgefourneerd zullen zijn. Deze bepaling maakt de proef zoo voorzichtig mogelijk en de deelneming, speciaal na populaire uiteenzetting van het groote
vaderlandsche belang in binnenlandsche nijverheid, voor ieder die daartoe
mee wi! werken, gemakkelijk. Op zulke voorwaarden en vooral na eenige
welwillende ins panning om het doe1 en zijne gevolgen voor ieder begrijpelijk te maken, is het niet waarschijnlijk, dat in ons land geen duizend aandeelen geplaatst kunnen worden. Onder toezicht en met medewerking van
het Hoofdbestuur der Maatsch. tot Bev. der Nijv. wordt het dus gevormde
nijverheidskapitaal door een Commissie beheerd, welke door en zoo mogelijk uit genoemde Maatschappij gekozen wordt. Die Commissie moet bestaan uit de bekwaamste mannen op financieel, commercieel en industrieel
gebied, die bereid zijn tot eenige opoffering voor een schoon en vaderlandslievend doel, en zulken worden er in ons land gelukkig nog vele aangetroffen. Van hen zou het weislagen der zaak grootendee1s afhankelijk zijn: zij
hebben de toekomst onzer vaderlandsche nijverheid en de belangen van
duizend aandeelhouders tevens in hun hand. Zij genieten dus een groot vertrouwen, maar dragen ook een groote verantwoordelijkheid. Van hen zou,
vooral in de eerste alles beslissende jaren, veel opoffering van tijd en moeite
gevraagd worden voor geringe geldelijke belooning. Zij zouden hunne landgenooten laten profiteeren van hunne ervaring en bekwaamheid op financieel, technisch en maatschappelijk gebied, en zich tevreden moeten stellen
met het bewustzijn dat zij hun land en yolk op de meest edele wijze dienen
en weldoen. In het bizonder zou het hun werk zijn, om de aanvragen van
kapitaal voor een nieuw op te richten (of voor uitbreiding van een bestaande) industrieele onderneming nauwkeurig te onderzoeken met het oog op
soliditeit en capaciteit van den ondernemer en op kans van succes wat betreft het doel en de voorgenomen wijze van uitvoering der zaak. De commissie beslist dan of zulk een nieuwe zaak met nijverheidskapitaal gesteund
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kan worden, terwijl die nu door den grooten tegenzin bij kapitalisten, en
omdat deze zelve de omstandigheden niet kunnen beoordeelen, niet tot
stand komen kan. - Elke zaak die voor een deel met nijverheidskapitaal
wordt gedreven, zou onder eenige nader te bepalen controle van bovengenoemde commissie moeten staan, b.v. een lid daarvan als Commissaris moeten erkennen. Verder zouden vooraf regels vastgesteld moeten worden omtrent gebruik en verdeeling der winst, afschrijving op gebouwen en werktuigen, belooning van directiepersoneel, kortom zulke voorwaarden, als noodig
zijn voor waarborg van de belangen der aandeelhouders en tevens nuttig
voor aanmoediging en vooruitgang der industrie. Hier zal het een keus gelden, waaromtrent alleen kundige, practische industrieelen kunnen oordeelen, om niet door te angstvallige en bekrompen bepalingen de fabrikanten te
bemoeilijken, of door hen te weiDig van de behaalde winst te gunnen, hun
energie, hun ambitie te verlammen, en zoodoende in plaats van de nieuwe
wijze van geldopneming gemakkelijk en aantrekkelijk te doen zijn, hen af
te schrikken om er gebruik van te maken. Die verschillende belangen moeten alle in het oog gehouden worden, en daartoe zijn knappe mannen met
een helder hoofd en open oog goed in staat. Veel zou er voor te zeggen zijn
wanneer alle betrokken ondememingen aan een programma van dergelijke
verstandige en heilzame voorwaarden zouden moeten voldoen, waardoor
zij zelfs in inrichting en beheer onderling eenigszins eenvormig werden, wat
voor controle door de Commissie vooral veel waard zou zijn.
Elk half jaar, liever nog elke 3 maanden, worden aanvragen om nijverheidskapitaal ingewacht, overwogen en daaromtrent beslist. Worden door
de Commissie geene bezwaren gemaakt, een of meer aanvragen om nijverheidskapitaal in te willigen, b.v. ten bedrage van 40/m, dan wordt van de
aandeelhouders een storting van 4% of 40 gulden per aandeel gevraagd. Dit
hebben zij enkeI op de daarvoor vastgestelde termijnen te wachten, b.v. 2
of 4 maal per jaar, terwijl, gelijk boven is aangestipt, de bepaling vastgesteld
zou kunnen zijn, dat gedurende het eerste jaar niet meer dan 10% kan gevraagd worden. Dit laatste zou geschieden met de bedoeling, dat voorzichtigheid voor onze landgenooten een hoofdvoorwaarde is, dat het vertrouwen
in de nieuwe wijze van geldbelegging nog moet ontstaan, dat de eerste onderzoekingen van alle mogelijke waarborgen voor de Commissie het moeilijkst zijn, enz. enz.
Om kosten van onderzoek te bestrijden, zou het raadzaam zijn, dat elke
aanvrage van nijverheidskapitaal gepaard ging met betaling van 1% van de
aangevraagde som. In den aanvang zou die vergoeding voor de Commissie
zeer gering zijn; want wanneer het eerste jaar hoogstens lOO/m mag worden
toegestaan, zou die belooning sIechts een maximum van f 1000.- bedragen.
Eerst in later jaren zou daarvoor meer disponibel komen. De verplichte betaling van 1% heeft ook dit voor, dat onnoodige of onzinnige aanvragen
voorkomen worden. Bij weigering van nijverheidskapitaal zou b.v. de helft
van bovenbedoelde storting gerestitueerd kunnen worden.
De Commissie zou tegen te groote risico voor de aandeelhouders kunnen
waken door een maximum vast te stellen waarboven geen nijverheidskapi-
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taal aan eene zelfde zaak wordt toevertrouwd, en een relatief maximum,
wat betreft het gedeelte van het totaal benoodigd kapitaal, dat door de Commissie kan worden vergund, b.v. 40 of 50%, dat is 2/5 of 1/2 van het geheele
kapitaal dat voor de onderneming noodig is. Dit laatste vooral is raadzaam,
althans voor de eerste jaren. Daardoor komt de verantwoordelijkheid van
de zaak voor de helft of het grootste gedeelte op den ondernemer of zijn
geldschieters, zoodat onverschilligheid omtrent het kapitaal van vreemden
geen motief zou worden, om maar een of andere zaak op touw te zetten, en
daarmee te profiteeren. Het niet nakomen van de voorgestelde voorwaarden door de beheerders der betrokken ondernemingen moet natuurlijk op
een of andere wijze strafbaar gesteld worden. Zoo zou bij elk contract aan
de maatschappij van het Nijverheidskapitaal bizondere vooITechten verleend kunnen worden op eigendom van gebouwen, machinerieen, enz.,
waartoe de overige geldschieters zich bereid moeten verklaren bij sluiting
van het contract. De zorg voor de belangen der aandeelhouders is in dit geval een bizonder vereischte.
Inlossing van nijverheidskapitaal, indien van te voren door den aanvrager
wordt verzocht, zal waarschijnlijk onder zekere voorwaarden en waarborgen kunnen worden toegestaan. Hierbij zou de onafhankelijkheid van zulk
een zaak winnen, en om dergelijke flinke ondernemingen onafhankelijk te
maken, is in het belang der nationale nijverheid. De condities zouden afhankelijk gesteld kunnen worden van nieuwe aanvraag voor andere zaken,
waardoor het vrijkomend kapitaal direct weer geplaatst zou kunnen worden, en van de verhouding, waarin de bewuste zaak tot den gezamenlijken
intrest van het nijverheidskapitaal bijdroeg. Onderstellen wij dat de aandeelen Nijverheidskapitaal genoteerd staan op 110, dat de collectieve intrest bedraagt 6%, dat de zaak in kwestie voor haar dee110% rente opleverde, dan
zou een aflossing tegen 110 x 10/ 6 of 183-!-% niet onbillijk zijn. Natuurlijk
moet in aanmerking komen, dat de risico in de eerste exploitatie mede door
het nijverheidskapitaal gedragen is, dat de oprichting en wellicht nog latere
hulp en raad aan de commissie of door hare bemiddeling aan de Maatschappij tot Bevordering der Nijverheid te danken is geweest, enz. Behalve
bij liquidatie zou geen inlossing beneden pari, en zoo de aandeelen boven
pari genoteerd staan, misschien niet beneden de koersnoteering toegestaan
worden. Oogenschijnlijk zou het in het belang der aandeelhouders zijn, wanneer een zaak die 2% rente oplevert, terwijl de collectieve intrest 6% bedraagt, inlossing verzoekt iets hooger dan tegen 110 x 2/6 of 36t%. Maar
bij eenig nadenken is het duidelijk, dat het slecht rendeeren van een industriee1e zaak in een normaal geval niet samen zal gaan met verlangen naar
inlossing ' van nijverheidskapitaal. Hiertoe is Of noodig een vast vooruitzicht door veranderde omstandigheden, dat de zaak voortaan in een bloeienden toestand zal komen, en dan is het billijk dat de aandeelhouders in het
Nijverheidskapitaal daarvan profiteeren; Of men heeft om tot een lage inlossing te geraken, de zaak kunstmatig en in het geheim tegengehouden of
de uit te keeren intrest te laag gesteld - en dat moet door een vooraf bekende bepaling, zooals boven is bedoeld, onmogelijk gemaakt worden.
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Daarom spraken wij van geene inlossing toe te laten beneden pari.
Mocht de uitvoering van ons plan in aIle opzichten weI slagen, dan zouden later nieuwe serien van I millioen gulden gevormd kunnen worden.
Die eventueellater bijkomende serien kunnen dan ieder bij hun naam, b.v.
A, B, C, afzonderlijk genoteerd worden, en door hare betrekking op verschillende ondememingen zal de eene serie al spoedig hooger staan dan de
andere. Wanneer aIle reden bestaat, om na belegging van het geheele kapitaal, groot I millioen, voort te gaan met bevordering der industrie op bovengenoemde wijze, doordien zoowel van de zijde der geldbe1eggers, als
van die der industrieelen continuatie verlangd wordt, zal toch altijd tegen
unificatie van het eerste nu volgestorte en van het tweede nog aan te vragen
millioen een groot bezwaar bestaan, omdat niet aIle deelhebbers geneigd
of in staat zullen zijn het bedrag der aandeelen te verdubbelen. Bij goed succes is het ook billijk dat aan nieuwe geldbe1eggers de gelegenheid gegeven
wordt tot deelneming. In elk geval is deze kwestie van later zorg en kan dus
ook later, wanneer de proef genomen is, behandeld worden.
Bij toeneming van administratiebezigheden voor onderzoek van nieuwe
aanvragen, voor controle en vergaderingen van bestaande fabrieken, voor
nieuwe stortingen, voor rentebetaling, enz. zal het noodig worden dat de
commissie waarvan wij vroeger spraken, in een vast administratiekantoor
overgaat, waarvan de geemployeerden bezoldigd worden naar verhouding
van de rente die gemaakt wordt. Dat hiermede niet aanstonds wordt aangevangen, komt ons in aIle opzichten wenschelijk voor; vooral om in het begin
de onkosten niet te hoog te doen stijgen. Zoolang nog slechts een klein bedrag in de industrie wordt belegd, kunnen hierop geen groote onkosten gemaakt worden; daarbij zou er nog te weinig werkzaarnheid zijn voor een
permanent bureau, en het idee van proefneming, waartoe wij o.a. ook voor
het eerste jaar een maximum van f lOO/m voor belegging zouden willen
vaststellen, om daamaar de eventueele resultaten voor verdere uitbreiding
op groote schaal te beoordeelen, zou geheel verloren gaan. Wanneer in de
praktijk bezwaren bleken te bestaan tegen een volledige uitvoering van onze
denkbeelden, dan moet ook van te voren de opheffing of staking zoo gemakkelijk mogelijk gelaten worden.
Niet genoeg kunnen wij er daarom op aandringen dat eenige bekwame
mannen zich de opoffering willen getroosten en zich bereid verklaren tot
voorloopige administratie en behartiging van de goede zaak, die tot meerderen voorspoed en welvaart van ons dierbaar vaderland wellicht in ruime
mate kan bijdragen. Voor zaken van minder groot belang zijn weI vaderlandslievende vrijwilligers gevonden; daarom wanhopen wij bier ook in
geenen deele. Dat de Maatsch. tot Bev. der Nijv., die populair is en vertrouwen geniet, daartoe een oproeping of een keuze doet, is noodig en voor het
algemeen vertrouwen, en voor het eigenaardig nationale der zaak, zoodat
het minder gemakkelijk van enkele personen kan uitgaan; terwijl genoemde
Maatschappij door hare vertakkingen en connecties over het geheele land
de meeste gegevens bezit tot informatie en onderzoek, zoowel van personen
als plaatsen.

EEN NOTA UIT

1880 BETREFFENDE HET NATIONAAL NIJVERHEIDSKAPITAAL 81

VI
Ret zal natuurlijk veel aihangen van de wijze waarop het hierboven geschetst plan zal worden uitgevoerd, of het populair zal worden en veel deelneming zal vinden. Bij mannen, die zich tot zulk een schoone taak bereid
verklaren, kan men echter rekenen op goeden wi! en funk verstand. Mocht
hun streven en goede bedoeJing beloond worden en deze onderneming met
succes werkzaam zijn, dan zullen daaruit na korter of langer tijd belangrijke
gevolgen voortvloeien, die wij nog even willen aanstippen. Bij het vergemakkelijken van de oprichting van allerlei industrieele ondernemingen, zoowel
kleine als grootere, zal voor een groot aantal personen, vooral ook uit den
werkenden stand een ruimere aanbieding van werkkring of betrekking geboren worden, die volgens den tegenwoordigen stand van zaken zeer gewenscht is en heilzaam werken zal.
Onze beteekenis op industrieel gebied zal in niet geringe mate toenemen,
wanneer een hoofdbezwaar tegen oprichting van nieuwe ondernemingen
voor een groot gedeelte wordt opgeheven. Indien de bestuurders van het nationaal nijverheidskapitaal gelukkig zijn in hunne behartiging van alIer
belangen, dan zal het niet overdreven genoemd worden, wanneer wij beweren, dat zelfs in een klein land als het onze na verloop van een tiental jaren
een kapitaal van eenige millioenen voor onze industrie beschikbaar kan
komen. Ret kan niet uitblijven of door die ontwikkeling der industrie zal het
land in bloei en welvaart niet onbelangrijk toenemen; want wij zagen reeds
dat geene andere geldbelegging zoo productief is in hare gevolgen dan die in
binnenlandsche nijverheid. De ware vooruitgang is gelegen in vermeerdering
der algemeene welvaart en in verhooging van de productieve kracht der natie. We1nu, die vooruitgang zal het gevolg zijn van een goede toepassing van
het door ons aanbevolen denkbeeld.
Op de wijze als door ons is voorgesteld vallen de grootste bezwaren tegen
geldbelegging in binnenlandsche ondernemingen voor onze kapitalisten
weg. De officieele beursnoteering van een nationaal nijverheidskapitaal,
dat over het geheele land verdeeld is, zal bij voldoende sympathie niet moeilijk vallen. Daardoor kunnen de aandeelen verhandeld worden en kan men
het belegde geld zoo noodig ieder oogenblik losmaken en beschikbaar krijgen. De geldschieters hebben veel meer waarborg dan tot nu toe mogelijk
was, omdat het onderzoek van erkende deskundigen een zeer vertrouwbare
toets is, omtrent recht van bestaan en kans op succes van nieuw op te richten ondernemingen, waaromtrent bloedverwanten en vrienden van den ondernemer, meestal zelve geen industrieelen, niet in staat zijn te oordeelen.
Op die wijze zal onze industrie in het algemeen een grootere soliditeit verkrijgen en zoodoende moet ook een meerder vertrouwen in haar ontstaan.
Ret komt ons zeer wenschelijk en waarschijnlijk voor, dat het na verloop
van eenigen tijd een vereischte wordt voor bijna elke nieuw op te richten
zaak, dat zij voor een deel met nationaal nijverheidskapitaal gedreven wordt.
Wij wezen er reeds op dat een maximum zal moeten worden vastgesteld wat
betreft dat gedeeJte van het geheele benoodigde kapitaal, dat aan nijverheidskapitaal zou worden beschikbaar gesteld. Wij spraken toen van 40 of
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hoogstens 50%. Er zal dus altijd nog voor elke zaak een groote som door
particulieren moeten worden bijgedragen. Hierbij moet men evenwel niet
over het hoofd zien, dat de omstandigheden voor hen veel gunstiger en veiliger worden. Voor de twee partijen van geldscbieters wordt de waarborg
wederkeerig. De comrnissie verleent slechts de kleinste heIft, dus neemt al-"
Ieen daar deeI, waar het grootste gedeelte door den ondememer zelf of zijne
vrienden gewaagd wordt, en ziet dus daarin een waarborg voor goede trouw.
Terwijl de bloedverwanten van hun kant, die over de technische waarde
Diet kunnen oordeelen, en geen maatstaf kennen voor de kansen op weIslagen, een waarborg daarvoor zien in de bereidverklaring van de zijde der
comrnissie tot deelneming. Immers als die deskundigen bij uitnemendheid
vertrouwen hebben in het succes der zaak, dan is voor hen het grootste bezwaar opgelost, niet omdat zij den geldvrager niet vertrouwden, maar omdat zij geen zekerheid hadden of bij met den werkelijken toestand van industrie en maatschappij had gerekend zonder te veel illusies in zijn nieuwe
ondememing. Wanneer men die twee punten goed in het oog houdt, dan valt
bier geen aanmerking te maken op het anders weI vreemd klinkende: A
neemt deel als B, en B als A het doet. Ooze verwachting is daarom Diet ongerijmd, dat later in den regel geen particuliere geIdschieters bereid zullen
gevonden worden, dan wanneer de deskundigen, in dit geval de commissie
van het nijverheidskapitaal, na nauwkeurig onderzoek geen bezwaar hebben om zulk een nieuwe zaak te steunen. Daarmee zouden ook de vele aanleidingen vervallen tot die telkens herhaalde teleurstellingen voor ooze groote
en kleinere kapitalisten, die de ontwikkeling van ooze industrie reeds zooveel kwaad hebben gedaan.
Wij willen niet verzwijgen, dat wij ook veel goeds verwachten van de verschillende wenken, wijzigingen, raadgevingen, enz. waartoe de commissie
van onderzoek zeker weI bereid zal zijn, wanneer zij inziet, dat de basis van
een nieuw ontworpen ondememing gezond is, terwijl zij bezwaar heeft tegen eenige details, waarop in de praktijk toch dikwijls zooveeI aankomt.
Door hare betrekking tot een groote maatschappij van industrieelen, als
die, welke wij op het oog hebben, zullen zij ook tot vele goede en degelijke
inlichtingen in staat zijn. Zoo zou later bij eventueele uitbreiding aan het
admiDistratiekantoor een technisch bureau voor advies en informatie verbonden kunnen worden.
In de herhaalde publicatie van de verschillende ondememingen, waarin
het nationaal Dijverheidskapitaal betrokken is, en van het winstpercentage
door ieder afzonderlijk gemaakt, zien wij een zeer goed en geoorloofd middel om de ambitie der ondememers levendig te houden en hun energie op te
wekken. Althans de beste onder hen zullen daarin een prikkel vinden om in
het strijdperk der nationale industrie uit te munten. De goede bestuurde
zaken worden op die wijze meer bekend, meer gerenommeerd, en tevens komt
het publiek ongemerkt tot een eigenaardige kennis en waardeering van ooze
industrieele ondememingen. En hoe meer belangstelling op dat gebied, hoe
beter.
Wij wijzen eindelijk nog op een belangrijk gevolg, nJ. het gezamenlijk
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dragen der risico. In die gevallen waar de waarborg van het onderzoek door
deskundigen niet verhindert, dat een of andere ondememing, onverschillig
door welke oorzaak, niet bloeit en geen rente afwerpt, of zelfs met verlies
werkt, zal dit niet te voorkomen verlies op de billijkste en minst gevoelige
wijze gedragen worden, nl. door elk van de duizend aandeelhouders voor
een gering bedrag; evenals elke soort van assurantie de niet te voorkomen
schade door zeer vele personen, elk voor een bagatel, tracht te doen dragen.
terwijl zonder haar deze geheel ten laste komt van een persoon, die in vele
gevallen daardoor geruineerd zou worden.
Dat wij bij de uitwerking van ons denkbeeld in den geest van onzen tijd
handelden, daarvan werden wij op eigenaardige wijze overtuigd tijdens de
bewerking door een annonce in de dagbladen, onder opschrift: "Geen
Associes of Commanditairs meer." "Ieder kan geld opnemen tegen 5% bij
de Banque du Progres Industriel, kapitaall00 millioen. (E. Leray, Representant, Place St. Catherine 14, BruxeUes)". Het is zeer waarschijnlijk, dat hier
ook de behoefte aan geldopneming voor de industrie en aan eene gelegenheid tot productieve geldbelegging voor particulieren, de hoofdfactoren voor
de oprichting moeten geweest zijn. - Bij eenig nadenken is het echter duidelijk, dat het door ons omschreven stelsel vele voordeelen heeft en belooft
boven het eenvoudig beschikbaar stellen van geld tegen een vasten intrest.
Daarbij komt nog, dat ons denkbeeld voor een klein land als het onze zeer
weI uitvoerbaar kan zijn, althans veel beter dan voor een groot land. In
zoo menig opzicht dragen wij kosten en lasten, geringschatting en nadeel,
omdat wij slechts een klein volk uitmaken. Welnu, laat ons dan ook profiteeren van die zeldzame gelegenheid, dat het waarlijk voordeeliger is om klein
te zijn.
Lezer, indien gij instemt met ons denkbeeld, denk het, zeg het niet aIleen,
maar to on het en help de verwezenlijking ervan door Uw invloed. Daartoe
kan ieder wat bijdragen, en aIle gezamenlijk vermogen veel; want wij weten
het: "Eendracht maakt macht." - Laat die eendracht niet enkel gevonden
worden bij de bestrijders, in de doorgaans zoo goed georganiseerde oppositie; maar voor ditmaal ook eens in de gelederen der aanhangers en voorstanders.
Zoo zij het!
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INLEIDING

Er heerste na 1813 bij de Hollandse kooplieden in het Koninkrijk der
Nederlanden - en bij latere geschiedschrijvers - de overtuiging, dat de
mechanische ontwikkeling van de Engelse nijverheid een zodanige stimulans vormde voor de Britse handel, dat concurrentie bijkans onmogelijk was
geworden. Over het karakter en de omvang van die Engelse voorsprong
waren wij lange tijd onvoldoende ingelicht. Recente studies van Henderson,
Imlah en Matthews hebben ons een nauwkeuriger inzicht gegeven in de betrekkingen tussen Engeland en het vasteland van Europa. In de in 1965 verschenen delen van de Cambridge Economic History of Europe: The Industrial Revolutions and After, zijn deze onderzoekingen inzake handelsbeweging en economische ontwikkeling voorlopig "gecanoniseerd".
De hier volgende bijdrage - die het onderzoek Nederland versus Latijns-Amerika (1780-1830) afsluit - is binnen dat kader geprojecteerd. De
achteruitgang van Holland dienen wij niet zozeer te zoeken in de trage industrieIe ontwikkeling als wei in de laat ingezette modemisering van de
commerciele en financiele functies. Ben ontwikkeling die na 1713 begon en
bepaald werd door factoren van endogene en exogene aard. In mijn dissertatie heb ik de nadruk gelegd op een specifiek aspect van de handelsmentaliteit van de kooplieden: de dramatisering van het lot, dat Holland
beschoren "werd" in de 18e eeuwse strijd om de suprematie in de wereldhandel.

86

DE WINST OP BEN MARKT IN WANORDE

In deze studie zou ik willen uitgaan van de economische machtsverhoudingen binnen de zich naar Latijns-Amerika uitdijende Atlantische wereld.
In hoofdstuk VII, deel II, van mijn "Krimpende horizon van de Hollandse
kooplieden" vindt men een aanloop tot de weg, die ik hier zou willen vervolgen. Daar werden de inspanningen van Antwerpen, van de nijverheid te
Luik en Verviers, het streven en de daden van de Elberfeldse kooplieden en
fabrikanten, en de activiteiten in Hamburg vergeleken met de situatie rond
1825 op de Hollandse stapelmarkt. Thans zou ik het terrein van onderzoek
iets wijder willen uitzetten: de Atlantische handelswereld, beheerst door
Engelse en Noord-Amerikaanse reders en producten. Beheerst, doch niet
overheerst 1).
Kooplieden zoeken hun winst op de weg, die ligt tussen de fabrikant,
landbouwer of planter en de consument. Zij verzorgen een deel van deze
verbindingsroute. Uiteraard streven zij naar een lage prijs bij de aankoop
van goederen en zoeken zij voor de afzet naar de koper, die een gunstige
prijs wi! betalen in verhouding tot de gemaakte kosten van vervoer, opslag
en financiering. Zij zijn daarbij atbankelijk van de vigerende ornstandigheden: handelspolitieke regelingen, de situatie van het betalingsverkeer, de
geografische "afstand", de ontwikkelingen van het productie-proces en de
bestaande consumptieve gewoontes. Kooplieden proberen van nature 'met
deze data te "schuiven": producent en consument tot handelingen te brengen, die voor henzelf winstgevend zijn.
In het eerste hoofdstuk zal ik proberen een summiere karakterschets te
geven van de voornaamste centra. Ik ben daarbij uitgegaan van de volgende
verdeling : Groot-Brittannie, de Verenigde Staten, het vasteland van NoordWest Europa en Latijns-Amerika. Daarbij zal ik de verwachting beschrijyen, - en de rationaliteit ervan aangeven - die de kooplieden in de eerste
drie genoemde gebieden koesterden t.o.v. Latijns-Amerika. In het tweede
hoofdstuk komt deze sector van de Atlantische wereld meer op de voorgrond: de handelspolitieke situatie ter plaatse, het door de Noord-Atlantische regeringen in dit werelddeel uitgezette consulaire apparaat en de
handelseconomische situatie. Een wat verouderde term, die echter voor de
economische orde van 1825 - met zijn geringere differentiatie van economische handelingen in speciale instituties dan hedentendage - zijn betekenis behoudt. In deze paragraaf komen aan de orde: het betalingsverkeer, de
verbindingen, het karakter van de Latijns-Amerikaanse productie, de situatie van de inheemse koophandel en de voorkeuren van de bevolking aldaar
voor de goederen uit de verschillende Noord-Atlantische gebieden. Kortom,
hoe zag de concrete marktsituatie er uit voor de koopman, die er zijn goederen wilde slijten?
Verrassende fiasco's en onvermoede kansen bepaalden - naar zal blijken - het actieterrein van de koopman. Betekende dit, dat de sterkste
schakels in de keten - de Enge1se producenten en de Noord-Amerikaanse
reders - minder zorgen hadden dan de zwakkere? Door welke oorzaken
1) Zie het hoofdstuk The British Atlantic Community bij G. D. Ramsay,
English Overseas Trade during the centuries of emergence, London 1957.
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behielden de kooplieden van het Europese continent specifieke kansen?
Het beeld van de keten zal ontoereikend blijken voor de beschrijving van
de handelsbetrekkingen. Welke conclusie(s) valt daar uit te destilleren voor
de kooplieden van de secundaire handelsnaties?
Op deze wijze hoop ik met grotere relevantie de Nederlandse activiteiten
te kunnen beschrijven. Het door Groot-Brittannie en de Verenigde Staten
beheerste Latijns-Amerika behield eigen toegangspoorten voor Europese
redel'S en kooplieden. De Nederlandse inspanningen zullen worden neergezet tegen de achtergrond van de Angelsaksische machtspositie, getoetst
aan de mogelijkheden van het eigen, na 1815 vergrote territoir, vergeleken
met de activiteiten in de Europese nabuurstaten en geconfronteerd met de
wanordelijke markt in de nieuwe wereld. In de periode tot 1830 werd aanvankelijk evenveel succes verwacht van de Latijns-Amerikaanse en Aziatische markten. Daarna concentreerde Holland zich - vanaf 1827 - op
een bescheiden wereldrol binnen het kader van het koloniaal bezit in de
Oost. De rationaliteit van deze keuze zal ik in een apart slot inzichtelijk pogen te maken : geprojecteerd tegen de aan de horizon opdoemende commerciele schakelfunctie op het Europese vasteland.
Het materiaal voor deze studie werd ontleend aan consulaire rapporten
en ministeriele missives van en naar Brazilie, Mexico, Rio de la Plata, Chili
en Peru en aan de administratie van de Nederlandsche Handel-Maatschappij. Het pleit hopelijk niet tegen mijn Holland-centrische geneigdheid, dat
ik dit materiaal vooral gebruikt heb voor de toetsing van een vraagstelling,
wijder dan de nationale horizon in deze en latere perioden.
Het kost rnij weinig moeite deze studie op te dragen aan de chef van de lIe
afdeling van het Algemeen Rijksarchief, mr. A. E. W. Ribberink, aan zijn
medewerkers en aan de heer R. Looman van de Algemene Bank Nederland,
die er toe hebben bijgedragen, dat de laatste loodjes niet - zoals het gezegde
doet vermoeden - het zwaarst hebben gewogen.
Tenslotte moge ik Prof. dr. I. J. Brugmans danken voor de nuttige correcties, die hij bij deze bijdragen in het 2ge en 31e deel van het jaarboek heeft
gemaakt.
HOOFDSTUKI
DE ATLANTISCHE WELVAARTSSITUATIE

De periode 1750-1850 kenmerkte zich door een geleidelijke, doch gestadige technificering van de ambachtelijke nijverheid. Een proces, dat zich in
Engeland het eerst manifesteerde, doch zich met schokken voortplantte op
het vasteland van Europa. Voor het 18e eeuwse Frankrijk, Pruissen en
Oostenrijk heeft het verlicht absolutisme een stuwende rol gespeeld bij de
ontwikkeling van de nijverheid: mede dankzij Engelse machines en deskundigen . Op het vasteland was evenals in het 17e en 18e eeuwse Engeland de
nijverheid op het platteland tot ontwikkeling gekomen: niet gehinderd door
gilde-bepalingen en aangetrokken door water als kracht of als zuiverings-
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middel ontplooide zich de Kleineisen-, laken- en linnen-nijverheid rond
Aken, Mondschau en Kleef, in het dal van de Wupper en te Luik, Verviers
en Eupenl).
In de Napoleontische peri ode kreeg de continentale nijverheid een veilig
en ruim afzetgebied: de opkomst van Bauwens te Gent dateert uit deze jareno Engeland verloor na 1806 een belangrijk deel van zijn afzet op het continent, hetgeen gecompenseerd werd door handelscontacten met de Rio de
la Plata (1806), Brazilie (1808), de Noord-Amerikaanse en Aziatische markten. De snel van de grond komende Engelse katoennijverheid begon een
product te leveren, dat kon concurreren met de Indiase calicoes: bovendien
was de goedkope inheemse arbeidskracht niet langer de doorslaggevende
factor in de concurrentie tussen India en de nijverheid van Lancashire 2).
Groot-Brittannie begon de wereld te overheersen: het Europese continent
ontwikkelde zijn eigen nijverheid. Op beide fronten steeg de productie. In
de tweede helft van de 18e eeuw waren deze processen - rond de eeuwwisseling door het wisselvallige lot van de politieke strategie begunstigd aangewakkerd door wat men later de commercieele revolutie heeft genoemd.
Vanaf 1760 werden de schepen groter en veiliger en onderhielden zij met
meer regelmaat en intensiteit de contacten tussen de verschillende landen
en gebieden van de wereld. In Europa groeide - nadat sinds 1660 thee en
koffie bekend waren geworden - de vraag naar tropische producten: tot
1790 boekten de Europese handelshuizen belangrijke winsten, waardoor zij
konden bijdragen tot de uitbreiding en mechanisering van de nijverheid.
Het handelsverkeer concentreerde zich daarbij in toenemende mate op de
routes tussen de Noord-Amerikaanse havens en Engeland. Vandaar werd
Hamburg een veelgekozen markt voor de afzet van Engelse manufacturen
en halffabrikaten naar het Duitse en Zwitserse achterland en voor de inname van Baltisch graan, hout, en linnens uit Silezie en St . . Petersburg.
Volgens het traditionele beeld - en dat is niet geheel onjuist - werden
in 1813 en masse de in Engeland opgehoopte manufacturen en tropische
producten op de continentale markten uitgestrooid. Londen werd voor
lange tijd het centrum van het intemationale goederen- en betalingsverkeer.
Toch dient men nauwkeurig de grenzen van Engelands suprematie in het
oog te houden. Ofschoon met name de Engelse katoennijverheid tot een
grote productie in staat was, mag men daaruit niet zonder meer conclude1) W. O. Henderson, Britain and Industrial Europe 1750-1870, Leicester 1965,
geeft een minitieuze beschrijving van het Engelse aandeel aan de industrialisatie
van Frankrijk, Belgie en de Duitse landen. In eer. slothoofdstuk besteedt hij aandacht aan Oostenrijk, Zwitserland en Nederland. Voor deze laatste heeft hij slechts
twee pagina's nodig. Zie tevens Pierre Lebrun, L'Industrie de la Laine a Verviers
pendant Ie XVIIIe et Ie debut du XlXe siecle, Liege 1948, en bet artikel van Max
Barkhausen, Staatliche Wirtschaftslenkung und freies Unternehmertum im westdeutschen und im Nord- und Stidniederlandischen Raum bei der Entstehung der
neuzeitlichen Industrie im 18. Jahrhundert, in het Vierteljahrschrift flir Sozial- und
Wirtschaftsgeschichte, 45. Band, 1958, pp. 168-241.
2) David S. Landes, Technological Change and Development in Western Europe,
1750-1914, in de Cambridge Economic History of Europe, VI, Part J, pp. 274-603,
Cambridge 1965.
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ren, dat dit aanbod een gemakkelijke afzet vond. Dat gold zowel voor de
thuismarkt als voor de markt op het continent. Op de eerste plaats genoten
in Engeland de landeigenaren en West-Indische planters nog immer bescherming voor hun producten, waardoor de kosten van elementair levensonderhoud hoog bleven. Tot 1830 werd het land geteisterd door verschillende misoogsten. Beide factoren belemmerden de afzet van de manufacturen op de thuismarkt.
Een deel van de graanvoorziening - toenemend bij misoogsten - kwam
voor rekening van continentale reders. Het leidde tot transport van harde
valuta, die echter niet altijd werden gebruikt voor de aankoop van Engelse
manufacturen. Bovendien wierpen belangrijke continentale staten als
Frankrijk en Pruisen, resp. in 1816 en 1818, hoge tariefmuren op, waardoor
de continentale nijverheid zich op de eigen markten kon handhaven. Deze
afscherrning werd begunstigd door de geringe vervlechting van de markten:
locale voorkeuren bleven in deze peri ode een grote invloed uitoefenen op
de consument.
Zoals men - kijkend naar de consument - de athankelijkheid van de
prijs van de agrarische producten niet mag onderschatten, zo dient men de
"revolutionaire" werking van de gemechaniseerde productie niet te overschatten. Al was er sinds 1760 sprake van een groei van het wereldhandelsvolume, dit neemt niet weg, dat de spectaculaire ontwikkelingen voorbehouden bleven voor de peri ode na 1850. Imlah becijferde de toename van
de wereldhandel in de periode 1800-1842 op 75% tegenover een stijging van
400% in de daaropvolgende jaren tot 1872. Wat Engeland betreft steeg in
deze laatste periode de export tot het 20-voudige van de marktwaarde in de
eerste dertig jaar na Napoleon 1). Het aandeel van de gemechaniseerde nijverheid bleef relatief bescheiden, omdat een belangrijk deel van de quantitatief stijgende omzet werd afgezet tegen lage prijzen.
Tijdgenoten en latere historici hebben op basis van de door de Engelse
douane gepubliceerde cijfers aangenomen, dat de handelsbalans van Engeland met het continent permanent een overschot vertoonde. Zo zond de
Nederlandse consul te Londen, W. May, in 1826 de in- en uitvoerstatistiek
van Engeland naar zijn regering, waarin de importen van het vasteland met
£ 9.820.000 verre achterbleven bij de export van £ 26.302.100. De cijfers
werden in november 1826 gepubliceerd in het handelstijdschrift Hermes te
Amsterdam en zullen aldaar ongetwijfeld de vrees voor de Britse almacht
hebben bevestigd 2).
De herberekeningen, die met name door Albert Imlah zijn uitgevoerd,
hebben aangetoond dat deze "official statistics" de reele marktwaarde van
het Engelse goederenpakket versluierden. Onvoldoende nauwkeurig werden
de in entrepot gegeven goederen onderscheiden van de export van in Engeland zelf gemaakte producten. Bovendien werd de waarde van de verschillende stromen berekend naar prijstabellen, die meer dan honderd jaar niet
1) Albert H. Imlah, Economic Elements in the Pax Britannica, Cambridge
Mass. 1958, pp. 16 en 189.
2) A.R.A., B.Z., Inv. no 447, 23 februari 1826 no 30.
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gecorrigeerd waren. Imlah slaagde er in de reele handels- en betalingsbalansen te reconstrueren voor de 1ge eeuw. Bovendien gaf hij voor enkele
jaren een verdeling der export naar de diverse gebieden in de wereld.
Voor het jaar 1825 kwam Imlah tot een export aan Britse goederen van
38.9 mill. pond sterling. Ben waarde, die bijkans overeenkwam met de gemiddelde export in de periode 1816-1820. Voor die vijf jaar vertoonde de
geografische spreiding van de Engelse uitvoer het volgende beeld: naar
Noord-Europa ruim 25%, Zuid-Europa 18%, Azie 8%, de Verenigde Staten
17.5%, het Caribisch zeegebied 20% en naar Latijns-Amerika 7%. Met betrekking tot de vijf gebieden, die ons het meest interesseren - Europa, de
Verenigde Staten, West-Indie, Latijns-Amerika en Azie - viel er in 1835
een lichte daling te constateren voor Europa naar 40%, een sterkere daling
voor West-Indie tot 15%, en stijgingen tot 12% voor Latijns-Amerika, tot
12.5% voor Azie en tot 20% naar de Verenigde Staten. Wanneer men voor
1825 cijfers kiest die "het midden" houden tussen de gegevens van 1816 en
1835, dan zal men niet ver bezijden de waarheid zijo. Met deze correctie
hoogstens, dat Latijns-Amerika in 1825, het topjaar van de ooafhankelijkheidsroes, 15% van het Britse exportpakket tot zich trok, terwijl West-Indie
om dezelfde reden meer dan verwacht uit de gunst was als handelsstation
(16%).
Bestuderen we nu de cijfers, die onder meer door May werden overgezonden, dan blijkt dat in deze berekeningen foutieve schattingen werden
gemaakt wat de onderlinge verdeling betreft naar de vijf bovengenoemde
gebieden. De uitvoer naar Noord-Europa - de Nederlanden, de Duitse
havens, Scandinavie en Rusland - werd overschat met een percentage van
ruim 20%. Hetzelfde gold voor de export naar Latijns-Amerika. Daarentegen werd de uitvoer naar Zuid-Europa ondergewaardeerd met ongeveer
50%1).
Op de tweede plaats werd het totale export-pakket ongeveer 60% te hoog
getaxeerd, terwijl de importen in het "boom"-jaar 1825 met eenzelfde percentage zijn ondergewaardeerd. Beide reeksen gegevens zouden tot de conclusie leiden, dat er voor Engeland wat zijn handel betrof op Europa - en
dus zeker op Noord-Europa - geen sprake was van een overschot, doch
eerder van een tekort. Deze conclusie werd door ImIah op nauwgezette wijze berekend voor de totale Engelse handelsbalans. De hier gegeven uitwerking onderstreept die gevolgtrekking, doch toont bovendien aan, dat zij in
versterkte mate gold voor Noord-Europa.
Wat De Nederlanden betreft, twijfelde Demoulin reeds aan de reele betekenis van de officiele cijfers, volgens welke de Britse aanvoeren het viervoudige bedragen zouden hebben van de export van Noord en Zuid. Hij
baseerde zijn twijfel op het feit, dat met name de koloniale aanvoeren in
Antwerpen en de agrarische producten uit het Noorden een redelijk tegenwicht boden tegenover de aanvoer van Engelse manufacturen. En wat de
1) Deze uitwerking is gebaseerd op de tabellen 8 en 12 uit de Pax Britannica, de
gegevens van May en Appendix A uit de studie van R. A. Humphreys, British
Consular Reports on the Trade and Politics of Latin America, London 194Q.
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Belgische nijverheid betrof, formuleerde hij zijn indruk - niet op de hoogte
van de retouches, die Imlah later aanbracht - met de nodige voorzichtigheid als voigt: "La concurrence britannique pour l'industrie Neerlandaise
est restee grave, mais du moins la stabilisation des exportations anglaises de
1823 a 1830 marque bien la resistance que les Pays-Bas opposent a l'envahissement des marchandises etrangereS"I).
Rernieuwd onderzoek van Nederlandse zijde zou weI eens in de richting
kunnen wijzen van een nagenoeg evenwichtige handelsbalans met GrootBrittannie. Steun vindt deze veronderstelling in de cijfers van Imlah, hoeweI zij geen zekerheid bieden, omdat bij niet de gegevens voor De Nederlanden uitsplitste. Kleine - doch wellicht betekenisvolle - aanwijzingen
zou men kunnen destilleren uit een tweetal brandbrieven van de Vervierse
fabrikanten aan de regering, die handelden over de afzetmoeilijkheden van
hun producten 2). Zowel in 1820 als in 1830 werd niet voor alles de oorzaak
gezocht in de Britse concurrentie op de thuismarkt, doch veeleer in de premies, die Frankrijk verstrekte aan zijn fabrikanten en in de doorvoerrechten, die de Duitse staten hieven, waardoor de afzet op de continentale markt
verloren dreigde te gaan. Zelfs Koppeschaar te Leiden, wiens lakens na
1813 door de 30% goedkopere Engelse manufacturen uit de markt werden
gedreven, was in 1819 na de plaatsing van een "zeer kostbaar sto.omtuig
van 12 a 15 paarden kragt" van mening, dat bij slechts crediet nodig had
om de concurrentie het hoofd te kunnen bieden 3).
Grote afzetmogelijkheden vond de Engeise nijverheid evenmin in Frankrijk. Zelfs volgens de onnauwkeurige cijfers van 1825 had Frankrijk een guntige handeisbalans, terwijl de absolute aantallen niet boven 2 tot 3% van de
Engelse handelsomzet uitkwamen. Een ruimer entree vonden de Britse manufacturen via de open Ramburgse haven, vanwaar de goederen vervoerd
werden - met name halffabrikaten - naar het Duitse en Zwitserse achterland. Toch bevestigden de in 1846 door C. F. W. Dieterici verstrekte gegevens over de "Volkswohlstand" van Pruisen in gene dele het alarmerende
beeld van de almachtige Engelse industrie. Ondanks de da1ende prijzen Bondi noemt een percentage van 15 tot 20 - steeg de absolute waarde van
het Pruissische export-pakket met 10%. Wat de invoer betreft, werd 19.1%
ingenomen door koloniale producten, 49.7% door grondstoffen en halffabrikaten, waarvan 26.5% voor de textielnijverheid, en slechts 21% door
eindproducten, waarbij 13.7% voor rekening kwam van de textiel. De uitvoer daarentegen bestond voor 56.9% uit afgewerkte producten. Ret percentage manufacturen reikte daarbij tot 49.9% van de totale uitvoer').
1) Robert Demoulin, Guillaume ler et la transformation economique des
Provinces Belges (1815-1830), Liege 1938, pp. 220-221.
2) Theo P. M. de Jong, De Krimpende horizon van de Hollandse kooplieden,
Assen 1966, pp. 245-246.
3) A.R.A., Waterstaat, Inv. no 895, 7 augustus 1820 no 14. Voorts de bundel
B.Z., Inv. no 1762, 15 januari 1831 no 7. Voor het request van P. Koppeschaar,
S. S., Inv. no 1047, 10 augustus 1820 no 93.
') Gerhard Bondi, Deutschlands Aussenhandel 1815-1870, Berlin 1958, pp.
50-55.
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Dat alles nam niet weg, dat Engeland na 1815 kon bogen op de sterkst
gemechaniseerde nijverheid. Op het vasteland was er een duidelijk besef
van Engelands groeiende macht. De fabrikant op het continent, zoals de
Zwitser, J. C. Fischer, bezocht regelmatig de Engelse fabrieken en de eerste
"research-Iaboratoria". Hij was vol bewondering voor de durf van de Engelse technici, doch het zou tot 1851 duren voor hij begon te vrezen voor
zijn eigen afzet ... en voor het lot van een zo sterk geindustrialiseerde beschaving. Voor 1851 was Fischer meer bevreesd voor de concurrentie van
andere continentale bedrijven, die konden bogen op ruimere en goed beschermde markten. Hetzelfde gold voor de grondlegger van de Elberfe1dse
compagnie, Jakob Aders: hij bestreed de vrees van zijn landgenoten voor
de Engelse concurrentie en wees hen op de nationale taak om de eigen douanen-grenzen te slechten en de kracht van de Duitse exporteurs in een handelscompagnie op aandelen te bunde1en.
Men kan zich in dit verband afvragen welke economische werke1ijkheid
en wensdroom schuilging achter Cannings' bekende uitspraak: ,,1 called
the new world into existence to redress the balance of the old". Het zou kunnen slaan op de verstoorde balans tussen Engeland als producent en het continent als consument. Doch boeiend is het om te beluisteren, hoe zowel bij
Aders als in Verviers naar "emplooi" werd gezocht op het volgens velen
braakliggende land aan gene zijde van Atlantis. De Zwitserse koopman,
F. C. Zellweger, merkte in 1825 ten deze op: "Nos relations directes avec
les pays immenses du Nord en du Sud de l'Amerique sont deja si etendues,
que la diminution de nos exportations en Europe nous touche a peine" 1).
De verstoorde balans - tussen Engeland en Europa en tussen de Europese
productiegebieden - scheen gereguleerd te kunnen worden door de opname van Latijns-Amerika in het Atlantische hande1ssysteem. Die verwachting was en werd na 1813 steeds meer algemeen. Tot zij na 1825 in haar
tegendeel zou verkeren.
Wat waren daarvan de oorzaken? Het intemationale handelsverkeer
kampte, ondanks vele verbeteringen, met diverse verstorende factoren.
Daar was op de eerste plaats de nog steeds uitzonderlijke geografische afstand. De berichten over afzetmogelijkheden in Latijns-Amerika namen zeker 2 tot 3 maanden in beslag. Deze handicap kon overbrugd worden door
het aanhouden van een permanente voorraad. De Engelse kooplieden hebben tot 1825 kunnen profiteren van de aanzienlijke leningen, die de nieuwe
staten in Londen afsloten . De handelscrisis van 1825 maakte het echter voor
de kooplieden moeilijker om over ruime credieten te beschikken.
Op de tweede plaats werd de industriele revolutie die zich in de textielfabricage had ingezet, ter plaatse - op de markt - afgeremd. Ook in Latijns-Amerika - en met name daar - werd de afzet bemoeilijkt door het
gebrekkige instrumentarium van de handel en door de overschatting aan
Europese zijde van de Latijns-Amerikaanse vraag. In deze periode kampte
de handel met betalingsmoeilijkheden door het teruglopen van de zilver1) w. O. Henderson, J. C. Fischer and his Diary of Industrial England 18141851, London 1966, p. XIV.

DE WINST OP EEN MARKT IN WANORDE

93

leveranties uit de nieuwe wereld. Bovendien overschatten de kooplieden de
opname-capaciteit in Europa voor koloniale aanvoeren uit Oost en West.
Op ve1e fronten - behalve in het geval van de ede1metalen - overheerste
het aanbod de vraag. Het resulteerde in een gedrukt prijsniveau en na 1825
in wat Matthews genoemd heeft "seven years of predominantly dull trade".
De wingewesten in de wereld buiten Europa - we zullen het verschijnsel
ook tegenkomen bij de pogingen van de N.H.M. in lndie - beschikten
over onvoldoende middelen om te betalen voor de Europese manufacturen.
Klachten over overvoerde markten duiken in deze peri ode in bijkans aIle
rapporten van handelsagenten en consuls op 1).
Voor de periode 1833-1842 kwam Matthews tot de conclusie, dat Engeland gedwongen werd tot het afstoten van zijn "industrieIe" successen tegen
lage prijs op het continent. Zo ging men daar strijken met een deel van de
kostenbesparingen in Groot-Brittannie. Hetzelfde gold in analoge zin voor
de buiten-Europese gebieden, die konden profiteren van de felle concurrentie tussen de Europese producenten en van het speculatieve karakter der
internationale handel. De tropisch-agrarische gebieden hadden onvoldoende
goederen van waarde om voor de Europese textiel- en ijzerwaren te betalen.
Desondanks namen de Europese kooplieden, deels om hun groter geworden
schepen te vuIlen, deels uit de vage verwachting, dat de prijzen eens moesten stijgen, omvangrijke contingenten koloniale artikelen mee naar Europa.
Door middel van country banks en societeiten op aandelen financierden de
Europese beleggers tot 1825 de uitzetting van de goederenstroom. Toen dit
kaartenhuis ineenstortte zagen de Europese beleggers hun vorderingen de
mist ingaan van de Latijns-Amerikaanse wanorde. Vanaf dat moment werd
de export teruggebracht tot normale proporties, hetgeen betekende, dat
deze afhankelijk werd van de importen uit de buiten-Europese gebieden:
"The availability of means of remitting the proceeds appears to have imposed the most powerful restraint on the ability of overseas markets to
absorb our exports" 2).
Naast deze algemene tendenties, die voor aIle kemphanen golden, vaIlen
er na 1825 bij "nader" toezien enkele verrassende ontwikkelingen te constateren. Hoewel gesteund door minder kapitaal doorstonden de Duitse
mijnbouwsocieteiten in Mexico de proef met de Angelsaksische compagnieen. Daarnaast bestond er in Latijns-Amerika een traditionele voorkeur
voor Duitse en Franse linnens en lakens. De Engelse producten werden veelal als te grof ervaren. Franse kooplieden profiteerden van de 18e eeuwse
banden tussen Bordeaux en Cadiz. Piasters en dubloenen gingen om die reden voor een deel naar de Franse haven, waar ze gebruikt werden voor de
1) Men vgl. de door J. Tinbergen in zijn De Les van Dertig Jaar, Amsterdam
1944, verstrekte cijfers over de verhouding van de monetaire goudvoorraad, het
algemeen productievolume en het prijsniveau in Engeland in de periode 1850-1910
(p. 9). Zie tevens Arthur Birnie's hoofdstuk Het Geld, de Bank en de lnvesteringen
in zijn An Economic History of Europe 1760-1939, vert. Utrecht 1965, pp. 104-130.
2) R. C. O. Matthews, A Study in Trade-Cycle History, Economic Fluctuations
in Great Britain 1833-'42, Cambridge 1954, p. 77.
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handel op Spanje 1). Wat de Duitse goederen betrof, taxeerde Kossok het
aandeel in de aanvoeren te Vera Cruz op 20%, een cijfer dat in de buurt lag
van het Duitse "belang" in de havens van Havana, Cartagena en langs de
westkust van Latijns-Amerika. Hoe hardnekkig overigens de verwachting
was, moge blijken uit de reactie van Saksische kooplieden in 1831 op de
sluiting van een handelsverdrag met Mexico. Gelijk de Times, die in 1807 gesproken had van een "never failing market", zo meende men in Saksen, dat
men een remedie kreeg aangeboden voor de perikelen van de afzet. Men
hoopte zelfs, dat de er uit resulterende stabiliteit van de bedrijven dempend
zou werken op het radicalisme van de arbeiders: "Denn Armut ist der
Rohstoff fUr den Radikalismus, Elend der Vater der Revolution"2).
De reders hielden zich niet steeds aan hun nationale havens. Engelse en
Noord-Amerikaanse vervoerders beschouwden de vrije havens van Antwerpen en Hamburg als een geschikte losplaats voor koloniale artikelen uit
niet-Britse gebieden. Beide havens hadden een ruime actie-radius met hun
achterlanden. De marktpositie van de Nederlandse havens werd na 1824
versterkt door de activiteiten van de N.H.M. in Indie. Daamaast behield
Antwerpen een groot deel van de aanvoer uit Rio de Janeiro, na 1828 zelfs
toenemend op het moment dat de vaderlandse reders iets terugvielen.
Hoewel de Britten heersten over de zeeen hadden zij kennelijk niet overal
vrij entree tot de markt. De op de Noord-Amerikaanse markt afgestemde
verwachting botste af op de hoge tariefmuren, waarachter een eigen nijverheid tot ontwikkeling kwam. Engeland was meer afuankelijk van de katoen
als grondstof dan de Verenigde Staten van de Engelse eindproducten. In de
handel op Azie en in het Caribisch zeegebied waren de Noord-Amerikaanse
vervoerders geduchte concurrenten van de Engelse. De Noord-Amerikanen
beschouwden de Britse eilanden in West-In die als vrije handelsstations. Het
aanhalen van de imperiale banden na 1815 door Enge1and leidde tot consolidering van de West India Interest op de thuismarkt. Nadeliger werkte
echter de hande1safvloeiIng via de neutrale stations, st. Thomas en St.
Bartholomeus, en de door Spanje opengestelde havens op Cuba.
Hamilton formuleerde de rationale van de Noord-Amerikaanse politiek
in 1793 met de uitspraak: "The United States cannot exchange with Europe
on equal terms; and the want of reciprocity would render them the victim
of a system which should induce them to confine themselves to agriculture,
and refrain from manufactures ... If Europe will not take from us the products of our soil, upon terms consistent with our interest, the natural remedy
is to contract, as fast as possible, our wants of her" S). Het was deze nuchtere
1) C. C. Becher, Mexico in den ereignissvollen Jahren 1832 und 1833 und die
Reise hin und zuriick, Hamburg 1834, pp. 217-220.
2) Manfred Kossok, 1m Schatten der Heiligen Allianz, Deutschland und Lateinamerika 1815-1830, Berlin 1964, p. 175. De Pranse zaakgelastigde te Hamburg,
Bremen en Lubeck, Maraudet, berichtte in 1822 dat de fabrikanten in Pruissen,
Saksen en op de rechter Rijnoever vertrouwen hadden in de concurrentie met de
Engelse huizen in Latijns-Amerika (p. 134).
') Sidney Dell, Trade Blocks and Common Markets, London 1963, p. 158. Zie
voor de ontwikkeling van de Verenigde Staten in het begin van de 1ge eeuw, D. C.
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taxatie, die na 1825 successen begon af te werpen, toen de Britse behoefte
aan ruwe katoen groter bleek dan de Noord-Amerikaanse vraag naar Engelse producten. De Noord-Amerikanen, o.a. Henry Clay, deden zelfs pogingen om Latijns-Amerika tot een gelijksoortige economische politiek te
bewegen, onder gezag uiteraard van Washington als de sterkst geemancipeerde loot van de Europese starn in de nieuwe wereld.
Dat onderdeel van de Noord-Amerikaanse politiek bleef voorlopig een
wensdroom. Pas na 1880 - later begunstigd door de eerste wereldoorlog slaagden de Noord-Amerikanen er in de Engelsen de hegemonie te ontnemen in Latijns-Amerika. Hoewel de Noord-Amerikanen het grootste
aantal bevrachtingen verzorgden en een belangrijk deel van de aanvoer van
droge goederen voor hun rekening namen, waren zij in deze periode geen
ernstige concurrenten voor de Britten. 1). Doch de Engelsen zelf vonden in
de nieuwe wereld onvoldoende afzet voor het snel-stijgend productie-pakket, waarvoor - naar we hebben gezien - zowel op het continent als in de
Verenigde Staten beperkte vraag bestond. Latijns-Amerika werd voor een
deel het reservoir, waarin overtollige goederen werden uitgestort: om de machines draaiende te houden 2). Benzelfde rechtvaardiging hanteerde de directeur van de Elberfeldse compagnie, C. C. Becher, om de verliesgevende
expedities uit het Rijnland voor de aandeelhouders acceptabel te maken.
De spanningen tussen productie en consumptie binnen de Atlantische
ruimte konden voor een deel gecompenseerd worden door het betrekken
van de Aziatische consument binnen het Engelse blikveld. Compensatie vonden de Engelse kooplieden in India en China, alwaar ook de Noord-Amerikanen hun in de handel op Engeland verdiende valuta gebruikten voor de aankoop van koffie en thee, die zij onder meer naar Amsterdam en Hamburg
verscheepten. Zo ontstond een nieuwe driehoek in de wereldhandel, die de
18e eeuwse kring der athankelijkheden tussen het Britse moederland, de
Afrikaanse kusten, de kolonien in West-Indie en continentaal Amerika afloste. Ben verwijding van de wereldhandel, die later in de eeuw tot een vast
patroon zou uitgroeien: het industriele Engeland, kapitaals-intensieve werken uitvoerend in Latijns-Amerika en Azie, daarbij gevolgd door het Europese continent en de Verenigde Staten, die een deel van hun achterstand
compenseerden door een vergroting van de agrarische productie. Ben NoordAtlantische arbeid, die betaald werd met een brede scala aan tropische producten en grondstoffen, waaraan de behoefte sterk was gegroeid. In het
begin van de 1ge eeuw was van dit alles nog geen sprake, mede door het
chronische tekort aan edelmetalen en een geringere stijging van de arbeidsNorth, Industrialization in the United States, Cambridge Economic History,
Volume VI, Part II, pp. 673-705.
1) Arthur P. Witaker, The United States and the Independence of Latin America,
1800-1830, Baltimore 1941, is ten deze te optimistischh.
2) Eenzelfde verwachting werd in 1834 door de kooplieden uitgesproken bij de
opens telling van de handel op China aan alle Engelsen. Zie daarvoor Michael
Greenberg, British Trade and the Opening of China 1800-1842, Cambridge 1951,
p. XI. Zie voor de rol van het huis Baring, R. W. Hidy, The House of Baring in
American Trade and Finance, 1763-1861, Cambridge Mass. 1949, pp. 65-76.
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productiviteit dan weI eens verondersteld is. Tussen 1825 en 1840 daalden
zelfs de handelsomzetten. Pas daarna zou men kunnen gaan spreken van
een industriele "revolutie", althans voor wie het oog gericht houdt op quantiteiten.

• ••
Voor de periode 1815-1830 geldt Condliffe's constatering, dat "comparative cost or comparative advantage is more complex, more flexible, less
easily determined, and more fleeting, than the simplified teaching derived
from the analysis of the classical economists often made it appear to be" 1).
Ret is zelfs de vraag, zoals Imlah veronderstelde, of een soepeler tariefpolitiek tot een ruimere afzet zou hebben geleid. Waarschijnlijk waren de verschillende partners te weinig "mutually exclusive, non-competing groups".
Onderling waren de specialisaties te gering om veel van open grenzen te verwachten. De consument, waarin Arthur Young in 1793 bij zijn bezoek aan
de Dordogne de motor zag van de nationale rijkdom, was nog nauwelijks
door de tussenhandel ontdekt 2). Becher's speculatie uit 1828 over marktmogelijkheden voor de Elberfeldse fabrikanten - nu voorwerpen van luxe
en gemak binnen het bereik van vele mensen kwamen - kon veilig worden
opgeborgen in de toekomst van Europa en dus zeker in die van de wereld
daarbuiten.
De vermogens van de consument, bedreigd mede door de onevenredig
ten opzichte van de productiviteit groeiende bevolkingen, bleven voorlopig
beneden het aanbod, waartoe de industrieel wordende nijverheid reeds in
staat was. Er was voorts sprake van te ruime aanvoeren van koloniale artikelen naar Europa, van te grote hoeveelheden manufacturen in LatijnsAmerika en Azie en van een tekort aan harde valuta in het betalingsverkeer.
Deze situatie bood bepaalde kansen aan kooplieden, die - gegeven het
gebrekkige intemationale verkeer - met hun goederen wisten te arriveren,
nadat een lichte boom was weggewaaid. Kansen ook voor kooplieden, die
op specifieke preferenties van de consument in de andere werelddelen wisten
in te spelen. Mogelijkheden doken op of verdwenen abrupt als gevolg van
de zich voortdurende wijzigende tarief- en verbodswetten in Latijns-Amerika.
Zo bleven er kansen voor hen, die zich beijverden in het onderzoek van de
markt ter plaatse en er zich vestigden.
De handel tussen de naties is afhankelijk van vele bizondere factoren.
Naarmate de verbindingen onregelmatiger zijn en de handelspolitieke wetten fragmentarischer staat de koopman bloot aan niet-verwachte mislukkingen ; doch tevens krijgt hij winsten toegeworpen, waarop hij niet gerekend had. In de nu volgende beschrijving van de handelscontacten van de
Europese kooplieden met Mexico en Brazilie komt dit beweeglijke patroon
duidelijk naar voren. Bovendien verschaft dit onderzoek een nieuwe handreiking om de in mijn vorige bijdragen - over de handelspolitieke rol van
1) J.

B. Condliffe, The Commerce of Nations, London 1951, p. 184.

2) Cambridge Economic History of Europe, art. David S. Landes, Cambridge

1965, p. 375.
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De Nederlanden in Latijns-Amerika en over Hollands We1varen in het
Caribisch zeegebied - aan de orde geste1de vraagstukken nader te toetsen.
Welke conclusies trokken de Koning en zijn onderdanen uit hun ervaringen
op de Latijns-Amerikaanse markt voor het bepa1en van de koers van de
Hollandse natie na 1830? En hoe ontwikke1de zich tot 1830 de re1atie tussen
(econornische) omstandigheden en (nationa1e) zelfvisie?

HOOFDSTUK II
NOORD-WEST EUROPA, DE VERENIGDE STATEN EN LATIJNS-AMERIKA

Over de econornische verwachtingen ten aanzien van een vrij LatijnsAmerika zijn we redelijk ingelicht: a1gemeen bestond er een bizonder ver1angen naar de rijkdommen van de nieuwe were1d. Ietwat moeilijker ligt
het bij de teleurstelling na 1825: de rationalisaties zijn ons vrij goed bekend,
doch over de invloed van het gedempte vertrouwen op de handelsactiviteit
bestaat ongewisheid. Met behulp van weinig consistente reeksen cijfers en
aan de hand van verspreide reacties moeten we ons een voorstelling proberen te vormen van de realiteit der econornische betrekkingen.
De opens telling van de Latijns-Amerikaanse havens vormde een stimu1ans voor niet-Spaanse schepen en goederen. Men sloot daarbij aan op de
reeds in de 18e eeuw gelegde verbindingen. Tijdens de Noord-Amerikaanse
vrijheidsstrijd (1776-1783) beklaagde de Spaanse vice-koning van de Rio
de la Plata zich over "the ruin of commerce in these parts, because of the
war with Great Britain has stopped trading in the European necessities
which they provide" 1). Franse kooplieden handelden rechtstreeks op Brazilie en de westkust van Latijns-Amerika, terwij1 via het Caribisch zeegebied
een belangrijke stroom van goederen het Spaanse imperium werd binnengesmokkeld.
De onafhankelijkheidsstrijd - vanaf 1810 - maakte een einde aan de
commerciele midde1aars-functie van Spanje. In stede van de a1machtige positie van de kooplieden te Cadiz, Sevilla, Lissabon en Oporto, en van de
moederlandse huizen te Vera Cruz, Acapulco, Cartagena, Coro, La Guaira,
Rio de Janeiro, Buenos Aires, Valparaiso, Coquimba, Arica, Lima, Callao
en Panama kwamen de Genuese, Franse, Engelse en Duitse kooplieden uit
hun Europese of Caribische schuilhoeken om zich te vestigen langs de Latijns-Amerikaanse kusten.
Na de rnis1ukte overva1 op Buenos Aires door adrniraa1 Popham (1806),
die onvermoede weerstanden opriep bij de bevolking, accepteerden de EngeIsen, dat zij moesten afzien van het veroveren van steunpunten in LatijnsAmerika. In een speciaal memorandum (1807), dat tot 1822 de gronds1ag
zou vormen van de Britse politiek, vertolkte Castlereagh de opvatting, dat
econornische penetratie slechts succes kon hebben op basis van politieke
1) H. S. Ferns, Britain and Argentina in the Nineteenth Century, Oxford 1960,
p.9.
ECON.-HIST. JAARBOEK XXXI
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neutraliteit. Voorop stond het scheppen van openingen voor kooplieden,
handwerkslieden en bankiers: Engelands marine en politieke leiders moesten de acties van deze pioniers beschermen door vlagvertoon. Engelands
politieke vertrouwen leek gediend met de rol van berniddelaar ter beslechting
van de conflicten tussen de nieuwe staten onderling en van hun gespannen
verhouding met Spanje en Portugal. In ruil voor deze rol van "guardian" een rol, die Bolivar de regering te Londen ook toedacht in het toen reeds
aanwezige conflict van de nieuwe wereld met de Verenigde Staten - bedongen de Engelsen handelspolitieke concessies, zoals in 1808 van de Braganza's. Deze stelden de havens van Rio de Janeiro, Bahia en Femambuco
open voor Engelse goederen en belastten deze aanvoeren met het matige
recht van 15%. Ben regeling, die pas in 1828 van kracht zou worden voor de
overige mogendheden. Benzelfde soort tactiek volgde Groot-Brittannie in
de vier-jarige oorlog tussen Brazilie en Buenos Aires (1824-1828) om de Banda Oriental. De in 1828 tevoorschijn getoverde staat, Uruguay, werd algemeen gezien als een open vesting voor de Engelse handel.
Deze politiek oogste succes. In een van zijn eerste brieven uit Femambuco
sprak C. J. Wylep - een Amsterdamse koopman, die in 1825 door de N.H .
M. tot agent was benoemd - over de gretigheid, waarmee de Engelsen in
deze gewesten waren overgegaan tot de oprichting van handelshuizen:
"Deeze natie voor wier kantoren thans geen hoekje der waere1d vreemd is,
heeft tegenwoordig hier twintig handelshuizen, een eige hospitaal, een kerk,
een kerkhof, en vormt als het waare eene op zichzelf staande maatschappij
in de maatschappij" 1). De Britse kolonie te Buenos Aires bestond in 1825
uit 1355 bij het consulaat geregistreerde personen, oplopende tot een aantal
van 4072 in 1831. Ruim 10% daarvan oefenden het beroep van koopman
uit; de overigen namen dienst in de legers van San Martin en Bolivar, vestigden zich als arts of leraar, of verdienden hun brood als "tailors, shoemakers, saddlers and inn-keepers". Ben derde belangrijke nederzetting vinden we in Valparaiso : "transformed into a ,coast town' of Great Britain"").
Deze Engelse "kolonies" riepen niet slechts afgunstige gevoelens op
doch leidden spoedig na 1815 tot vestigingen van Noord-Amerikaanse,
Franse, Genuese en Duitse kooplieden. De Noord-Amerikanen profiteerden daarbij van hun handelsbetrekkingen met China, Achter-Indie en Kaap
de Goede Hoop, waarbij zij de gestaakte aanvoeren van Manila op Acapulco
ovemamen. Hun geografisch gunstige positie gaf hen een voorsprong bij de
aanvoer van tarwemeel, boter, jenever en hammen. Doch deze werd onvoldoende ondersteund door een krachtige nijverheid om een werkelijke bedreiging te vormen voor de Europese machtspositie op de Latijns-Amerikaanse
markt. De Noord-Amerikaanse consuls en zaakgelastigden kampten bovendien met de door henzelf gecreeerde uitzonderingspositie: Washington
trachtte een commerciele machtspositie te verwerven door de jonge staten
te verleiden tot een anti-Europese instelling. Zo verwierpen zij het verzoek,
1) A.R.A., B.Z.,

2) R . A.

Inv. no 451, 4 april 1826 no 9.

Humphreys, Liberation in South America 1806-1827, The career of

James Paroissien, London 1952, p. 77.
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dat de Europese kooplieden in 1828 aan de Mexicaanse regering zonden,
waarin de uitzetting van de Spaanse kooplieden werd betreurd.
Te pas en ook weI te onpas schoven de Noord-Amerikanen zich naar voren als de meer ervaren bondgenoot in dezelfde Amerikaanse wereld. Het
veroorzaakte kleinere en grotere incidenten; vertraging bij de ondertekening
van het vriendschapsverdrag met Mexico door Noord-Amerikaanse pogingen om Texas te claimen; diplomatieke strubbelingen in Centraal-Amerika
na het mislukken van Palmer's kanaalcontract; even zo in Brazilie na het
kapen van een Noord-Amerikaans schip op beschuldiging van blokkadebreuk voor de haven van Buenos Aires. De Latijns-Amerikaanse staten
konden moeilijk de geringe steun vergeten (1818) aan het bevrijdingsleger
van Bolivar, veroorzaakt door de onderhandelingen van de Verenigde
Staten met Spanje over Florida. Cuba vormde in 1823 een nieuw struikelblok voor de harmonisering van de wederzijdse gevoelens. Achterdocht
wekte bovenal de regelmatig aan Noord-Amerikaanse zijde uitgesproken
opvatting als zou de Verenigde Staten met Latijns-Amerika eenzelfde soort
economische eenheid dienen te vormen als Europa met zijn wingewesten in
Afrika en Azie 1).
Hoge verwachtingen overheersten tot 1825 aan aIle zijden. In 1817 richtte
Pueyrred6n, te Tucuman (1816) gekozen tot pensionaris door afgevaardigden van enkele provincies en de stad Buenos Aires, zich tot Monroe onder
de wijdse titel van Supreme Director of the Provinces of South America.
Eenzelfde behoefte aan continentale schablones vindt men Bolivar, die volgens De Stuers half of geenszins hoort wat anderen zeggen en "zich zoals
het mij voorkomt door zijne gedachten laat wegsleepen". Animositeit was
dikwijls het resultaat, wanneer men wederzijds bemerkte dezelfde dromen
te koesteren: San Martin en Bolivar bij hun verovering van Peru, en de regeringen van Columbia, Centraal-Amerika en Mexico inzake het PanamakanaaI 2) . De naar Latijns-Amerika trekkende consuls moesten nogal eens
vaststeUen, dat de in de reisbeschrijvingen neergelegde gegevens niet zozeer
handelden over de werkelijkheid als weI over "les partialites et les prejuges
de l'auteur .. . " (c. A. Higgins). E. Grothe noemde het boek van M. Beulloch, de eigenaar van het Mexicaans museum te Londen, uit 1823 "tres
imparfaite et quelquefois tres fautive" 3).
Hoewel dus allerwegen revenuen werden verwacht van het nieuwe handelscontact met Latijns-Amerika, dient men voor ogen te houden, dat het vooral
ging om de voltooiIng van een 18e eeuwse ontwikkeling: Spanje werd definitief uitgeschakeld als beheerder van de rijkdommen in de nieuwe wereld,
die vanaf 1815 rechtstreeks werden opgenomen in de Noord-Atlantische
1) Vanuit Mexico gaf de Nederlandse consul-generaal, E. F. Grothe, in een
boeiend rapport zijn visie op de verhoudingen tussen De Verenigde Staten, Europa
en de Latijns-Amerikaanse staten (A.R.A., B.Z., Inv. no 523, 1 apri11828 no 20).
2) A.R.A., B.Z., Inv. no 529, 23 october 1828 no 83.
S) C. A. Higgins, bedoeld als eerste consul-generaal voor Mexico, stierf in 1825
op de heenreis te Cura<;ao. Zie voor zijn beschouwing over Mexico vooraf: A.R.A.,
B.Z., Inv. no 423, 28 juni 1825 no 51. Zie voor het commentaar van Grothe: B.Z.,
Inv. no 475, 7 december 1826 no 4.
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handelskanalen. Directer dan in de 18e eeuw, toen de Europese kooplieden
bovendien commissie-gelden moesten betalen aan douaniers en handel shu izen te Cadiz en Sevilla, werd de Atlantische handel beheerst door de ondernemende kooplieden en reders van Baltimore, Boston, New York, Liverpool, London, Havre, Antwerpen en Hamburg. Vanuit Washington meldde
Bangeman Huygens in een van zijn eerste missives: "Les relations commerciales entre l'Amerique et l'Angleterre ainsi qu'avec la France s'etendent
d'annee en annee". Voorlopig bleef Holland buiten spel: het werd overtroefd door Hamburg en Bremen en door de zo gevreesde haven aan de
ScheIdel).
De openlegging van Latijns-Amerika bleef aanvankelijk beperkt tot de
havens langs de kust. Daar werden de koloniale producten uit het achterland - waarvan een betrekkelijke kleine strook was gecultiveerd - aangevoerd en geruild tegen goedkope katoenen kleding voor de massa van de
bevolking en tegen luxueuzere linnens, zijden stoffen en lakens voor de gegoede stand. Omvangrijker werd die handelsstroom eerst na 1850, toen
door de export van kapitaalgoederen de binnenlanden van Latijns-Amerika
ontsloten werden. In de periode tot 1840 zorgde de muilezel voor een traag
en kostbaar vervoer naar de hoger gelegen steden. Voor 20e eeuwse begrippen was het helemaal een weinig turbulente wereld: op het Nederlandse
ministerie van Buitenlandse Zaken werden de vraagstukken afgedaan door
een minister met niet meer dan 29 ambtenaren, terwijl het corps diplomatique te New York het aantal van 9 staties niet te boven ging. Op het punt
van de handel viel het accent niet zozeer op de vergroting en differentia tie
van het goederenpakket als weI op de verdergaande concentratie van de
handelsactiviteiten naar de Noord-Atlantische centra. Het was vanuit deze
achtergrond, dat de Verenigde Staten, Groot-Brittannie, De Nederlanden,
Hamburg-Liibeck-Bremen, Pruissen en Saksen probeerden hun positie in
de onderlinge concurrentie-strijd te verstevigen door handelspolitieke tractaten af te sluiten met de jonge staten in Latijns-Amerika 2).
1. De Handeispolitieke Betrekkingen
Tot 8 maart 1822 wist Spanje de mogendheden af te houden van formele
stappen ten gunste van de dissidente onderdanen in de nieuwe wereld. Op
die dag besloot Monroe een einde te maken aan het systeem van "agents
for commerce and seamen". De afgevaardigden naar Columbia, Buenos
Aires en Chili kregen de status van consul-generaal in afwachting van de
sluiting van verdragen van vriendschap en handel. Ruim een jaar later
deed Engeland de eerste stap tot formalisering van de betrekkingen met
Buenos Aires, Columbia en Mexico. De race om de handelsgunsten was in
volle gang. Vanaf 1825 volgde zelfs Frankrijk. Onder de weinig gevaarlijke
1) A.R.A., B.Z., Inv. no 431, 20 september 1825 no 11.
2) Tot 1860 bleef de export van kapitaal beperkt tot regeringsleningen en kort-

lopende credieten van Engelse merchants-banks. Daarmi, werden er in LatijnsAmerika zelf industriele banken opgericht, steunend uiteraard op de City of
London (David Joslin, A Century of Banking in Latin America, London 1963).
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titel van inspecteur-generaal voor de handel vestigde commercieel Frankrijk zich te Vera Cruz, Cartagena, Bogota, Fernambuco, Bahia, Rio de
Janeiro, Buenos Aires, Santiago en Lima. Het snelst gingen de Fransen in
Brazilie over tot actie. Parijs maakte handig gebruik van de afscheidingspoging van Don Pedro, die Brazilie in 1825 losmaakte van Portugal. Men
was bereid Don Pedro als keizer te erkennen, mits de Franse handel "fut
place au Bresil, absolument sur Ie meme pied que Ie commerce Anglais, et
qu'il y jouit des memes droits et avantages". Groot-Brittannie, gebonden
aan oude tradities met Portugal, zag haar sinds 1808 opgebouwde monopolie
te Rio verloren gaan. De Fransen wisten gedaan te krijgen, dat hun goederen belast werden met het voor de Engelse goederen geldende percentage
van 15% en dat voorts "van de goederen in de Punta (van 16 november
1825) niet genoemd, de regten volgens den prijs der factuur" geheven zouden worden, zodat men van de willekeurige estimatie van de tolbeambte verschoond bleeP). Vooral deze laatste bepaling, waarop de consul toezicht
kon houden, maakte concurrentie met de Britse handel mogelijk. Wylep gaf
een indruk van de gebruikelijke "desavantages": "dat men op de taxa tie
meerendeels 40 en 50% betaalde, ja op eenige artikelen is het onderscheid
nog aanmerkelijk groter; op de kaas onder anderen, het eenige product
onzer vaderland, dat hier meestentijds met voordeel aangevoerd word is het
verschil zo groot dat het bijna met eene prohibitie gelijk staat"2).
Het duurde tot 1826 voor Willem I er in slaagde een opvolger te vinden
voor de in 1822 afgereisde Crommelin. De in dat jaar benoemde commies
bij de administratie van de in- en uitgaande rechten, G. Brender a Brandis,
bleek een misgreep, zodat het tot 1828 duurde, alvorens de speciaal te
London vrijgemaakte legatie-secretaris, W. G. Dedel, een handelsverdrag
kon afsluiten. Op dat moment hadden Oostenrijk, Denemarken, de Verenigde Staten, Pruissen, Zwitserland en de Hanze-steden reeds hun commercie-tractaat binnen. De Hamburgse senator, Sieveking, die vergezeld was
van Gildemeister uit Bremen bedong zelfs de 15%-clausule voor Hanzeatische schepen, die eventueel vreemde goederen uit buitenlandse havens zouden aanvoeren. De Braziliaanse regering verlaagde tevens de rechten op
Aziatische goederen, en bepaalde eind 1828, kort voor De Nederlanden hun
verdrag tekenden, dat in de Braziliaanse havens op aIle aangevoerde goederen een gelijk recht van 15% zou worden geheven. In feite diende het
verdrag van Dedel om de uitvoering van de vrijhaven-wet voor De Nederlanden veilig te stellen.
Op de andere fronten in Latijns-Amerika werd de strijd ingezet in 1825.
Engeland kon toen reeds bogen op tractaten met Columbia en Buenos Aires,
terwijl met Mexico de onderhandelingen in een stadium van afronding ver1) Het was het eerste teken, zoals S. Dedel vanuit Madrid berichtte, dat Frankrijk
bereid was "a sacrifier sans scrupule comme sans remords les droits legitimes du
Portugal a ses propres interets" (A.R.A., B.Z., Iny. no 628, 27 october 1825 no 3
geheim). Zie teyens de nota van Brender a Brandis in B.Z., Iny. no 465, 29 augustus
1826 no 18.
') A.R.A., B.Z., Iny. no 458, 13 juni 1826 no 17.
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keerden. In London hadden de verschillende regeringen hun handelsdiplomatieke activiteiten geconcentreerd. Namens Mexico verbleef er Michelena,
die werd bijgestaan door de op het continent rondreizende De Gorostiza.
Hurtado vertegenwoordigde de Groot-Columbiaanse staat, d'Itabaijana
behartigde de Braziliaanse beIangen, terwijl Alvarado optrad namens de
Centraal-Amerikaanse Federatie. De regering te London had consuls-generaal te Buenos Aires (Woodbine Parish vanaf 1823), te Chili (Nugent 1823),
Columbia (Henderson 1823), in Mexico (O'Gorman 1823) en in Peru
(Ricketts 1825) en consuls of vice-consuls in alle havens van enige betekenis 1)
De Noord-Amerikaanse consuls raakten nogal eens verwikkeId in moeilijkheden. J. Poinsett slaagde er niet in de vrees van de Mexicaanse autoriteiten weg te nemen voor expansieve neigingen van Washington in de richting van Texas. Het handelsverdrag bleef slepende tot 1831. In de zuidelijke
katoengebieden bestond voorts de vrees, dat al te voortvarende handelsafspraken en het in zicht komen van Henry Clay's cornrnerciele systeem voor
de beide Amerika's, ten koste zouden gaan van de katoen-Ieveranties aan
EngeIand. Daardoor zou de concurrentie van Brazilie en Cuba op het gebied van de tropische grondstoffen worden aangewakkerd en de economische
kracht van het Noorden worden vergroot. In het zuiden sprak men met
huiver over dit "English system", hetgeen naar veler mening zou inhouden:
een "Iarge population, whose condition is likely to be fearfully affected by
accidental circumstances, by war or peace, by fluctuations in the market,
by speculations of merchants, by changes in the currency. We shall have
turnings out for higher wages, complaints of starvation, petitions to congress
for relief, riotous processions of men and women and children in the streets
... breaking of windows, and breaking of frames ... " 2). Mede onder zuidelijke pressie moest de Noord-Amerikaanse delegatie naar het congres
van Panama zich beperken tot het blokkeren van de Latijns-Amerikaanse
aspiraties jegens Cuba en tot het beteugelen van de goodwill-missie van de
regering te London. Daarmee verdween iedere handelspolitieke actie in de
mist.
Na Brazilie werd de meeste aandacht besteed aan Mexico. De revolutie
was er in 1823 vrij vreedzaam voltrokken. Er woonde een vrij talrijke bevolking van ongeveer 7 rnillioen inwoners, terwijl de zilvermijnen een grote
aantrekkingskracht uitoefenden. Bovendien maakten Michelena en De
Gorostiza een betrouwbare indruk. Reeds in 1824 sprak Falck te London
met de generaal en vertrouwde deze toe "que Ie pavillon Mexicain sera considen! et rer;:u en Hollande cornrne pavillon ami". In december 1824 berichtte
Michelena zijn regering, dat er een Nederlandse consul-generaal op komst
was, voor welke functie Falck de in Rusland verblijvende Higgins had aanbevolen. De Mexicanen stuurden daarop De Gorostiza naar De Nederlanden, hetgeen de regering voor de moeilijkheid van diens diplomatieke status
plaatste 3). Voorlopig werd hem toegestaan om voor de verzending van goe1) R. A. Humphreys, British Consular Reports, London 1940, pp. XVTII-XIX.
') A.R.A., B.Z., Inv. no 499, 2 augustus 1827 no 1.
8) A.R.A., B.Z., Inv. no 418, 10 mei 1825 no 41.
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deren bewijzen te tekenen van de plaats van oorsprong, een formaliteit voor
de Mexicaanse douane, die hem nochtans geen diplomatieke bescherming
verleende. Alhoewel de Koning in 1825 op schier aIle plaatsen in LatijnsAmerika consuls en handelsagenten benoemde, vermeed hij iedere nadere
formele stap. Aan de Spaanse regering liet de Koning weten, dat het ging
om de behartiging van strikt commerciele belangen. Deze pragmatische
durf oogstte lof van de Zweedse regering, die aan de Nederlandse zaakgelastigde, Van den Crombrugghe, liet weten, dat Zweden spoedig zou volgen
op het pad, dat De Nederlanden aIs eerste "des puissances du second et
troisieme ordre" had gebaand 1).
Het duurde tot eind november 1826 voor de Koning definitief opdracht
gaf om handelsbesprekingen te openen met de Mexicaanse afgevaardigde,
Camacho, te Londen. Daarbij streefde Willem I, zoals bij aile handelspolitieke besprekingen, naar een bilaterale regeling, gebaseerd op wederzijdse
voordelen. Veel kans bestond daartoe niet. Engeland had de cIausule geschrapt, die Mexico de vrijheid gaf om op een later tijdstip speciale handelsgunsten te verlenen aan Spanje en de Latijns-Amerikaanse staten. Op grond
daarvan kon Camacho slechts onderhandelen "op den grondslag van zijn
tractaat met Engeland". De aarzeling, waaraan de Koning zich overgaf,
werd door de Pruissische zaakgelastigde te Londen, Baron von Maltzahn,
uitgebuit. Hij sloot op 1 februari 1827 een voorlopig tractaat, daarmee tegemoetkomend aan de wens van de Elberfeldse kooplieden, die er, volgens
Grothe, ingeslaagd waren om het beste handelshuis in Mexico in te richten.
-Zij hadden op eigen risico reeds de officieuze afspraak gemaakt met De
Gorostiza, tijdens een bezoek aan Aken op 18 juni 1826, dat voor de handel
tussen de twee landen de cIausule van de meest-begunstigste natie zou gelden. Eerst op 15 juni 1827 werd het verdrag met Mexico door Falck getekend 2).
Onverdroten zette de Koning het spel van de wederzijdse voordelen voort
in de onderhandelingen, die Falck in 1829 voerde met de Columbiaanse afgevaardigde, Madrid. Ook deze werden tot een formeel einde gevoerd zonder dat Nederland enige concessie verkreeg op het stuk van het additionele
recht op de aanvoer vanuit Curayao en inzake de betaling van het tonnengeld voor de vaart op de Indiaanse kust. Het effect van de handelsverdragen
met Mexico, Brazilie en Columbia was minimaal door het achterblijven van
de handel. Toch vormden zij een dissonant in het grosso modo moedige beleid, dat de Koning vanaf 1825 met betrekking tot Latijns-Amerika voerde 3).
1) A.R.A., B.Z., Inv. no 425, 12 juli 1825 no 7. Zie voor de nota aan de Spaanse
regering B.Z., Inv. no 427, 6 augustus 1825 no 37.
2) Zie voor het tractaat met Mexico: S. S., Inv. no 5697, 1 februari 1827 K2 geheim. Over het tractaat met Baron von Maltzahn B.Z., Inv. no 479, 16 januari
1827 no ii. Zie voor de visie van Grothe, B.Z., Inv. no 485, 20 maart 1827 no 5.
De visie van Camacho in B.Z., Inv. no 633, 27 februari 1827 no 1 geheim. Het commentaar van Netscher in B.Z., Inv. no 633, 31 maart 1827 no 1 geheim. Zie tevens
S.S., Inv. no 5698, 4 april 1827 Y 7 geheim en B.Z., Inv. no 634, 17 juni 1827 no 1
geheim.
3) Voor het verdrag met Columbia: A.R.A., B.Z., Inv. no 643, 28 maart 1829
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Achteraf moet men constateren, dat Engeland, De Nederlanden, en Zweden te zwaar getild hebben aan de macht van de mogendheden van de Heilige
Alliantie. Na de val van de vestingen van Vera Cruz en Callao in 1825 protesteerde Spanje nog weI, zoals in 1827 bij de ondertekening van het verdrag tussen Falck en Camacho's opvolger, Rocafuerte, doch Frankrijk en
Pruissen hadden toen reeds te kennen gegeven dat zij weinig heil zagen in
de handhaving van de legitirniteit in de nieuwe wereld. Vermoedelijk voelden
de Noord-Europese staten zich niet gedrongen om de politieke verhouding
met Spanje al te zeer onder spanning te zetten. Daarvoor betekenden de
handelsverdragen toch weer te weinig. Zij boden geen garantie tegen de
voortdurende wijzigingen in de tarieven van de Latijns-Amerikaanse regeringen. Columbia en Peru, beide opgejaagd door Bolivar's eenheidsdroom,
plaatsten ten deze de kooplieden voor de onregelmatigste serie verrassingen.
Verbodswetten op wijn en kaas, en hoge rechten op katoen, olijfolie en meubels, werden afgewisseld door vrij verregaande verlagingen in de tarieven,
in 1829 zelfs gevolgd door de onverwachte opheffing van het additionele
recht op aanvoeren van de West-Indische eilanden, door het weer toestaan
van de import van Spaanse goederen en het openstellen van de kustvaart 1).
Dergelijke maatregelen wezen er op, dat er grenzen waren aan het effect
van de handelspolitieke bepalingen. De slecht-betaalde beambten waren te
zeer toegankelijk voor steekpenningen. De uitgestrekte kustlijn vormde een
permanente uitnodiging tot smokkel. De binnenlandse consument was immer bereid zijn behoeften langs illegale weg te bevredigen. Terwijl de nationale schatkisten leeg waren, stroomde de harde valuta langs vanouds bekende wegen het land uit. Wisselend waren de tarieven en traag de regeringen in Europa: doch de koopman die zijn yak verstond, yond openingen.
Al of niet beschermd, soms tijdelijk in het gevang of tobbend met dalende
koersen, legde hij desalniettemin de basis van zijn fortuin, ver voor de regeringen tot eenstemrnigheid waren gekomen. Het zal dan ook weinig indruk hebben gemaakt op de kooplieden, dat de trouwste paladijn van Spanje, Rusland, in 1830 begon te twijfelen aan de logica van de legitirnistische
politiek: althans wat betreft Latijns-Amerika 2).

no 2 geheim. Voorts B.Z., Iov. no 643, 9 mei 1829 no 2 geheim, waarbij mij de volgeode boutade van Falck kenmerkend lijkt voor de sfeer van de onderhaodelingen:
"In minder dan een half uur nadat de Heer Madrid het tractaat aan mijn huis onderteekend had, was hij zijn exemplaar kwijt en stond hij weder vMr mij met eene
tronie treuriger en doodscher dan ooit te voren".
1) A.R.A., B.Z., Iov. no 593, 18 maart 1830 no 3.
•) Zie ten deze de nota van Baron van Heeckeren, zaakgelastigde te St. Petersburg in B.Z., Iov. no 646, 12 maart 1830 no 1 geheim die de meniog van de keizer als
voIgt weergaf: "Que meme a l'egard de ces droits de la legitimite, il arrivait un
temps ou la necessite plar;ait une limite, et que ce temps lui paraissait venu pour
les etats de l'Amerique du Sud; que sans doute Sa Majeste ne serait pas la premiere a les reconnaitre definitivement, mais que les interets du commerce de son
empire lui ferait bientot au devoir de suivre l'exemple donne par d'autres puissances
de l'Europe ... ".
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2. De Handelseconomische Situatie

Het handelscrediet was nauw verbonden aan de koopman met veelsoortige relaties. Na 1813liepen de draden van de voorschotten steeds meer over
Londen. Voor regeringsleningen kon men eveneens terecht in Amsterdam.
Doch zodra deze, zoals in het geval van Latijns-Amerika omgezet moesten
worden in legeruitrusting en soldaten en de rente-betaling geschiedde in
katoen, tabak of koffie was het koopmanshuis met een internationale horizon een noodzakelijke compagnon. Dat laatste was het geval met de betrekkelijk jonge Engelse merchants-bankers als HaIdimand, Goldschmidt,
Barclay, Herring and Richardson, Reid, Irving & Co, en J. & S. Ricardo.
De rente was betrekkelijk laag, hetgeen echter gecompenseerd werd door
een koers van uitgifte tussen 50 en 60. De regeringsbons waren op de beurs
verhandelbaar en vormden een graadmeter voor de credietwaardigheid van
de jonge staten. In het algemeen was deze van dien aard, dat de LatijnsAmerikaanse staatspapieren "were for half a century the football of the
stock exchanges"').
Aanvankelijk werden deze credieten met groot vertrouwen verleend, omdat aIgemeen de opinie over de Latijns-Amerikaanse ontwikkeling gunstig
was. De politieke veranderingen leidden vrij abrupt tot een afbreken van de
handelsbetrekkingen met Spanje. Volgens Charles Mackenzie, de Engelse
consul te Vera Cruz, daalde de export op Spanje in 1823 tot 10% van 1821.
Ongeveer 40% ging naar Cuba en de rest naar de Verenigde Staten, Engeland
en de Duitse havens. Datzelfde gold voor de import, waarbij de linnen- en
zijde-handel de concurrentie moesten tolereren van de katoenen manufacturen. Eerder echter dan de kooplieden in de Angelsaksische wereld, zagen
verschillende scherpziende consuls de "resistances to trade" 2).
In de 18e eeuw waren Buenos Aires, Havana, Santiago de Chile en Bogota
aangewezen als nieuwe handelsplaatsen naast Lima, Acapulco, Cartagena
en Vera Cruz. Latijns-Amerika vertoonde economisch vele trekken van een
kustbeschaving. Theodorick Bland, de speciale afgevaardigde van Monroe,
karakteriseerde de Rio de la Plata met er op te wijzen : "In six miles out
from the Plaza Mayor you take leave of all quintas, and gardens, and orchards, and enter upon the great naked plain". De handel met het latere
Bolivia en Chili speelde zich grotendeels af op de rug van muilezels. Datzelfde gold voor Mexico City en de CentraaI-Amerikaanse Federatie. HoeweI een oud kolonisatiegebied, waren ook in Brazilie de "binnenlandsche communicatien allermoeyelijkst en schaars, vooral uit hoofde van, op eenige
weinige uitzonderingen na, gebrek aan bevaarbare rivieren". Het graven van
kanalen - na de kanaalmanie in Engeland (1790), de openstelling van het
Erie-kanaal (1825) en de activiteiten van Willem I op dit terrein een aIge-

1) In The Migration of British Capital to 1870, New York 1927, beschreefLeland
Hamilton Jenks met intuitieve kracht, wat door Imlah, Matthews en Henderson
recentelijk is uitgewerkt. Het citaat over de staatspapieren op p. 58.
2) R. A. Humphreys, British Consular Reports, London 1940, pp. 315-317.
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meen gewaardeerd element van de vooruitgang - stuitte af op "rotsachtig
binnenlands gebergte" 1).
Dat betekende extra kosten voor de uit het binnenland naar de kust gebrachte tropische producten aIs ook voor de doorvoer van overzee aangevoerde manufacturen. Grosso modo handhaafde de inlandse bevolking
haar systeem van zelfvoorziening. Eens per jaar trokken zij, zoals in Peru,
naar de kust om op de jaarmarkt hun inkopen te doen. Slechts in Mexico
gelukte het door de vrij talrijke bevolking van circa 7.5 millioen om een deel
van de koopliedenhuizen te verplaatsen van Vera Cruz naar de hoofdstad.
Na het terugtrekken van de Spaanse huizen en hun kapitalen hadden Engelse en Duitse kooplieden hun tenten opgeslagen in Mexico City, om vandaar rechtstreeks de plaatsen in het binnenland te voorzien. In de hoofdstad vestigden ook de mijn-societeiten hun hoofdkantoren. Vera Cruz en
Alvarado werden tot transito-havens").
De kostenfactor van de gebrekkige verbindingen stelde een grens aan de
renderende kolonisatie van het land. De vrijheidsstrijd had daarnaast de
sociale horigheid van slaven en aan hun dorpen gebonden boeren ontregeld.
Tot 1830 keerde bijkans nergens de vanzelfsprekende rust van de dagelijkse
arbeid terug: vrijheidsfeesten en burgeroorlogjes sierden het menu. In die
sfeer kon de weinige nijverheid, die ondanks het Spaanse toezicht voor 1810
van de grond was gekomen, zich niet handhaven tegenover de buitenlandse
aanvoeren. Wat bleef bestaan lag op het vlak van kleine reparaties of dankte
het bestaan aan leveranties voor regering, hof en leger.
Zo werd rond en in Rio de Janeiro het leven beheerst door de ade1, kooplieden en planters. De grote buitenlandse handelshuizen hadden er hun commissie-kantoren, door Martini getaxeerd op 40 Engelse, 12 Duitse, 3 Franse,
2 Nederlandse - waaronder de agent van de N.H.M. - 3 Spaanse en Italiaanse, 2 Noord-Amerikaanse, 2 Zweedse en Zwitserse huizen. De nijverheid
bestond uit een fabriek van katoenen doeken voor de inlandse bevolking,
een papierfabriek, een voor gouden en zilveren gespen, knopen en epouletten
voor hof en leger, een klokkengieterij, 5 boekdrukkerijen - waarvan 3
couranten drukten, 1 gouvernementsmededelingen en 1 pamfletten - een
suikerraffinaderij, geexploiteerd door een Zwitsers immigrant, 2 rurnstokerijen, 3 azijnmakerijen en meerdere zeepziederijen, waarvan 1 in handen van
een Duitser. Voorts vele schrijnwerkers, koper- en blikslagers, smeden, kuipers en goud- en zilversmeden. De papierfabriek en de drukkerijen konden
de toets van de buitenlandse kritiek niet doorstaan. Over het algemeen twijfelde Martini aan het succes van deze nijverheid, zolang "de bevolking vooral binnenlands niet in eene bijzondere maat zal zijn aangegroeit, de land1) William R. Manning, Diplomatic Correspondence of the United States concerning the Independence of the Latin American Nations, I, New York 1925, p.
401. Zie tevens het eindverslag van Jonkheer E. Martini, zaakgelastigde te Rio de
Janeiro (1828-1831) in: B.Z., Iov. no 878, 10 september 1831 no 14.
2) R. A. Humphreys, British Consular Reports, London 1940, pp. 302-303. Ben
ietwat afwijkende visie geeft E. F. Grothe in B.Z., Inv. no 482, 17 februari 1827
no 9.
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bouw zelve daardoor meer uitgebreidheid za1 hebben bekomen en de tegenwoordige hooge werkloonen zul1en zijn verminderd". In de behoeften van
de gegoede stand voorzag de Europese nijverheid op adaequatere wijze 1) .
De vrijheidstrijd had aan de economische status van kolonie weinig kunnen wijzigen. Grothe, die uitging van de niet zo merkwaardige ste11ing, dat
een land als Mexico een eigen marine zou moeten bezitten, ontdekte, dat
men voor reparaties aangewezen was op werven in de Havana en Florida.
Het gevaar van politieke bezetting was echter minder dreigend dan dat van
economische overheersing. In het algemeen bestond er bij de regeringen en
locale autoriteiten weinig inzicht in de noodzaak.van ordelijke administratie
en hervorming van het onderwijs, als voorwaarde om afstand te kunnen
doen van de positie van vazal der buitenlandse machten. De beschikbare
gelden werden voor 75% gespendeerd aan het leger : strijd tegen Spanje en
onderling, zoals tussen Brazilie en Buenos Aires (1824-1828), tussen Peru en
Columbia (1826-1828) en in de Centraal-Amerikaanse Federatie. De financiele middelen moesten grotendeels gefourneerd worden door de dienst der
in- en uitgaande rechten, zowel aan de kust als in het binnenland. Het onderwijs was in de 18e eeuw op modernere leest geschoeid, doch bleef georienteerd op het onderricht in latijn, filosofie, militaire bekwaamheden en schone
kunsten. De chirurgijns kwamen uit Europa, terwijl verschi11ende buskruitwerkplaatsen onder Duitse en Engelse leiding stonden. Europa was op deze
punten vooruit, doch deze achterstand was minder fnuikend dan het ontbreken van voldoende inzicht in de betekenis van volksonderwijs, onderricht in commerciele vaardigheden en ambachtelijke bekwaamheden, en
betrouwbare administratieve organen voor de economische zelfstandigheid
tegenover de Noord-Atlantische wereld. Het verschil met de Verenigde Staten lag niet al1een in het feit, dat de onafhankelijkheidsstrijd daar enige decennia eerder begon. Ook de Verenigde Staten hadden in 1825 nog een relatief kleine bevolking en een zwakke ambachtelijke structuur. Maar te Washington prees Bangeman Huygens de efficiente en eenvoudige administratie
en sprak hij vollof over het zelfvertrouwen, waarmee de bevolking het immense continent in cultuur probeerde te brengen 2). In laatste instantie zijn
deze verschi11en terug te voeren op de culture1e verscheidenheid van de Ange1saksische en Iberische variant van de Europese cultuur. Een verscheidenheid, die haar oorsprong vindt in de middeleeuwse geschiedenis van NoordWest en Zuid-West Europa.
Naast deze factoren moet men een ruime plaats toekennen aan het bijkans
geheel ontbreken van autochtone reders en kooplieden. Het Spaanse bewind was e:- in geslaagd aanzetten tot deze ontwikkeling te blokkeren. Dat
had kwaad bloed gezet, waardoor de Spaanse kooplieden in Mexico, Centraal-Amerika en Columbia zich vroegtijdig terugtrokken op Cuba. Na
') Zie het handelsverslag van de vice-consul Jonkheer E. Martini over 1826 in
B.Z., Inv. no 494, 12 juni 1827 no 22.
2) Zie voor de gegevens over Mexico B.Z., Inv. no 531, 24 juni 1828 no 13. Relevante gegevens over Brazilie bij E. Martini in B.Z., Inv. no 878,10 september 1831
no 14.
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1825 werden zij zelfs gedwongen, onder meer in Chili en Peru, om de aftocht te b1azen. Dit feit combinerend met het in ongerede raken van menige
verbinding over land - zoals die tussen Buenos Aires met Santiago de Chile
en Lima, kan men zich voorstellen dat er stagnaties voorkwamen in het
handelsverkeer achter de kustlijn. De Spaanse kooplieden onttrokken grote
hoeveelheden geld aan de circulatie en bouwden vanuit Cuba aan een nieuwe machtspositie: gebaseerd op hun kennis van de markt, op de in LatijnsAmerika bestaande voorkeur voor de producten van het Iberisch schiereiland en op hun handelscredieten. Op de kust zelf namen de Europese kooplieden met hun commission airs de handel over l ).
De Stuers, consul-generaal te Bogota, zond gegevens over de koopliedenstand te Cartagena naar zijn regering. Tot de aanzienlijksten behoorden de
"inheemsen" Juan de Dios Amador, vermogend, loco-intendant, lid van het
congres, en zijn broer Antonio Amador, die relaties onderhield met de
N.H.M. Het huis van Juan de Francisco Martin kon bogen op betrekkingen
met Cadiz. Van ietwat minder allooi was de grof-spelende Herrera. De mestiez M. de Nunes bezat een schip onder Franse vlag, waarmee hij mode-artikelen haalde uit Le Havre. Maar naast hen waren het vooral de buitenlanders, die de handel beheersten : Juan Danglade sinds 1806, de genaturaliseerde Italiaan Jose Lange, de Engelse huizen Bunch & Co, Fowler & Co, die
in "Fransche en Duitsche nagemaakte goederen uit Birmingham" handelde,
Duncan & Holden, I.da Costa van JamaIca, Burton, en Nicholson. Van
Noord-Amerikaanse zijde Forster en J. M. MacPherson, verder de Franse
schoolopziener Le Maitre, die met de Zwitser Guttiker een bondgenootschap aanging, en een andere Fransman, P. Comettant 2).
Naast deze steunpunten op de kust ontplooiden de Noord-Amerikanen
grote activiteit op Cuba. Zij beheersten het scheepvaartverkeer van Valparaiso, Arica, Callao en Guayaguil met Manila, Canton, Singapore en
Batavia. De Elberfeldse compagnie deed in 1828 nog een poging om mee
te dingen op deze scheepvaartroutes, hetgeen weinig succes had. De Engelsen
beschikten, naast hun steunpunten in de het Caribisch zeegebied over Gibraltar, alwaar oude contacten bestonden met de Spaanse havens. Tenslotte
werden er vanuit Noord-Amerikaanse, Engelse en Franse havens pakketdiensten onderhouden met de voomaamste havens in Latijns-Amerika.
Deze drie mogendheden schakelden voorts hun marine in; voor vlagvertoon, voor het vervoeren van consuls en zaakgelastigden en voor het veilig
verschepen van zilveren en gouden munten.
Het in het oog houden van deze scheepvaartroutes geeft een eerste antwoord op de vraag, vanwaar de diverse producten werden aangevoerd. Voor
de Rio de la Plata gaf Woodbine Parish het volgende overzicht: uit Groot1) Over het uitzetten van de Spaanse kooplieden en het effect ervan B.Z., Inv.
no 511, 4 december 1827 no 5 en B.Z., Inv. no 528, 29 mei 1828 no 16. In een andere
missive beschouwde Grothe het verdwijnen van de Spaanse tussenhandelaars als
de belangrijkste oorzaak, dat de afzet van de genever in het binnenland stagneerde
(B.Z., Inv. no 531, 24 juni 1828 no 13).
2) A.R.A., B.Z., Inv. no 488, 12 april 1827 no 9.
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Brittannie katoenen en wollen manufacturen (80% van de Engelse export
naar Buenos Aires) en verder wat linnen en zijde. Zij vormden ongeveer
50% van de totale import in de Rio de la Plata. Uit de Verenigde Staten
vlees, biscuit en tarwe, Aziatische specerijen, ongebleekt katoen, pek en teer:
circa 11%. Uit Brazilie suiker, rijst en hout: tesamen 12% uitmakend van
de totale invoer. Vanuit Gibraltar, Spanje en Sicilie vooral brandewijn,
wijn, zijde en olijven: rond 7%. Voor eenzelfe percentage werden zijden en
linnen artikelen aangevoerd uit Frankrijk, en voor 5% uit de Duitse landen,
de Zuidelijke Nederlanden en Zweden. En verder aanvoeren uit China, de
Havana, Chili en Peru: tesamen ruim 10%. In de andere havens was met
name het aandeel van de Duitse aanvoeren groter, zoals te Vera Cruz, Havana en te Rio de Janeirol).
Over deze laatste haven zijn we door het overvloedige materiaal van de
handelsagent Wylep te Fernambuco, de speciale afgevaardigde, W. G.
Dedel, en de vice-consul, E. Martini te Rio, vrij goed ingelicht. Wat de aanvoeren betrof, onderscheidden zij: tarwe, jenever, traan, tabak, vis en vlees
uit de Verenigde Staten en katoenen lijnwaden, linnens, zijden stoffen, gewerkt en ongewerkt ijzer, glas, boeken en steenkolen uit Engeland. Vanuit
Frankrijk: wijn, likeuren, parfumerieen, kanten en zijden artikelen, parapluien, kristal, schilderijen en boeken. Als vierde in de reeks kwamen de
Duitse gebieden met linnens, lakens, uurwerken, spiegels, muziekinstrumen ten, pistolen, geweren, steenkool, gewerkt ijzer, bier en eau de cologne.
Voorts diverse schepen met kolonisten, meestal via Amsterdam. Uit Antwerpen werd eenzelfde assortiment goederen aangevoerd, terwijl Zweden,
Denemarken en Rusland vooral pek, teer, hout en ijzer aanvoerden. Rechtstreeks uit Azie en Afrika kwamen specerijen, thee en zijde, en tot 1830 circa
25.000 slaven per jaar2).
Omdat niet steeds de nation ale vlag een eigen lading dekte, is het moeilijk de onderlinge verhouding te bepalen. Met name naar Antwerpen zeilden
vele niet-Nederlandse schepen, en die zullen ongetwijfeld meer of minder
lading hebben ingenomen voor Brazilie. Voor de jaren 1826-1828 overheersten de Engelse schepen (38%), daarna die van de Verenigde Staten (22%),
Frankrijk 8%, Nederland 4% en Hamburg, Zweden, Denemarken tesamen
8%. De rest werd ingenomen door Portuguese, Braziliaanse, Russische en
Spaanse schepen. Deze percentages kloppen over het algemeen met de verdeling der lading naar de plaats van herkomst: met deze correctie echter,
dat de Engelse scheepvaart achterbleef bij het door de natie aangevoerde
product, terwijl de Noord-Amerikaanse vrachtvaart de eigen aanvoeren
overschreed 3).
De haven van Rio bereikte een handelsornzet, die iets beneden die van
Havana, Boston en Antwerpen lag. Hamburg en Amsterdam overschreden
die weer met het tweevoudige. Daarboven toornde Londen met een viertot vijfvoudige omzet van die te Antwerpen.
R. A. Humphreys, British Consular Reports, London 1940, pp. 35 en 56.
A.R.A., Inv. no 494, 12 juni 1827 no 22.
3) A.R.A., Inv. no 571, 10 augustus 1829 no 57.

1)
2)
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TABELI
1826-1828 TE RIO DE JANEIRO INGEKLAARDE EN UITGEKLAARDE
SCHEPEN NAAR DE VLAG

1826

Ingeklaard
I 1827 I

1828

I

1826

Uitgeklaard
I 1827 I

1828

Engeland
Verenigde
Staten
Frankrijk
Nederland
Hamburg
Denemarken
Zweden
Overigen

195

249

305

179

232

310

116
45
21
17

136
42
25
13

149
47
24
17

103
34
22
16

125
42
22
10

116
42
23
19

27
109

27
152

20
189

39
104

18
165

24
190

Totaal

530

644

751

497

614

724

Ver daarbeneden bleef Vera Cruz, dat in het eerste halfjaar van 183079
schepen zag binnenkomen. Dat grote verschil wordt ten dele verklaard,
doordat Rio waarschijnlijk door vele schepen, die louter op retouren zonnen, en in ballast of met doorvoerproducten de haven binnenliepen, bezocht
werd. Mexico had weinig meer te bieden dan edelmetalen, indigo, tabak en
\erwhout. Daarmee zijn we op het punt gekomen van de Latijns-Amerikaanse retouren. Gezien het feit, dat het vooral de edelmetalen zijn geweest, die de speculatie-zucht van de Europeanen wakker riepen, zal ik
daarmee beginnen.
De belangstelling voor goud en zilver had een practische oorzaak: de daling van de productie in de vrijheidsstrijd veroorzaakte in het handelsverkeer schaarste aan harde valuta. Volgens Jenks daalde die hoeveelheid van
£ 380.000.000 in 1808 tot £ 313.000.000 in 1829 naar £ 270.000.000 in 1838.
Een van de belangrijkste oorzaken van het gedrukte handelsverkeer was gelegen in de sterke fluctuaties in de opbrengsten: een gevolg van het gebruik
van munten, waarvan de mate van depreciatie moeilijk was vast te stellen 1).
Ret was een algemeen aanvaarde gedachte, dat de Mexicaanse en Peruaanse mijnen, zodra ze bewerkt zouden worden met Noord-Europees talent,
kapitaalkracht en technische vaardigheid een opbrengst zouden opleveren
ver boven de toch al rijke winsten, die de Spanjaarden hadden geboekt. Er
was sprake van een mijnbouwmanie, die de oorzaak vormde van het uit de
grond schieten van societeiten op aandelen. E. F. Grothe, die van de Nederlandse regering, evenals de consul-generaal A. Serruys te Lima, de opdracht
had gekregen om de ontwikkeling van de mijnbouw te bestuderen, - tegen
de achtergrond eener Nederlandsche Maatschappij tot het ontginnen van
1) A.R.A., B.Z.• Inv. no 619. 2 october 1830 no 12. Zie voorts Leland Hamilton
Jenks. British Capital to 1875. New York 1927, p. 28.
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Mijnen in Zuid-Amerika - was aanvankelijk van mening, dat de particulier, die zijn kapitaal durfde in te zetten dit "in een korter of langer tijdvak
volgens omstandigheden verdubbeld, verdriedubbeld of in nog aanzienlijkere verhouding vermeerdert zou zien". Rij meldde de aanwezigheid van 9
Engelse compagnieen waaronder de Anglo/Mexican Mining Association
met een kapitaal van £ 1.000.000 en de Real del Monte Company met
£ 200.000, die de eindstreep zouden halen. Voorts de Bolanos Mining Association - kapitaal £ 200.000, de Frans-Engelse Franco-Mexican Company
met een kapitaal van 6 millioen francs, de United Mexican Company, volop
in bedrijf met een kapitaal van £ 1.240.000, een onderneming onder leiding
van de directeur van het Mexicaans museum te Londen, M. Beulloch, en
enkele kleinere societeiten, die in de sfeer van de prospecti waren blijven
steken. Een aparte plaats ruirnde Grothe in voor de Elberfeldse mijncompagnie, die onder leiding van Stein en Von Gerold relatief de beste resultaten boekte. Een Noord-Amerikaanse commentator merkte ten deze op:
"With the exception of the German Mining Company, none as yet of the
works are productive... Five hundred German miners are daily expected
upon the coast. Gerhold and von Stein ... having been educated in the mining
districts of Saxony, possess all the sciences and practical knowledge necessary for the undertaking. The miners themselves are generally from the
same districts. When we consider the immense profits accruing to the
proprietors in former times, under the worst possible system of management, what may we not expect when we see transfered to these mines all the
skill and experience of the school of Freiburg" ').
Ret hers tel van de mijnen vroeg meer geduld dan de Europese geldschieters in hun enthousiasme vermoed hadden. In en na de onafhankelijkheidstijd was het moeiIijk om van de inheemse arbeiders een regelmatige arbeidsprestatie te verwachten: zij kwamen terug van de strijd of moesten
weer aantreden om interne woelingen te beteugelen, hetgeen hen veeleisend
en wispelturig had gemaakt. De binnenlandse verbindingen waren in ongerede geraakt en maakten de aanvoer van grondstoffen als houtskool voor
de smelterijen onzeker. De mijnen zelf waren onder water gelopen, beroofd
van hun rijkste lagen, terwijl de gangen verzakt waren. De Europese maatschappijen kampten relatief met teveel en te kostbaar toezichthoudend personeel, terwijl de actionnairs in het moederland Diet steeds bereid bleken de
wissels te accepteren. Dat veroorzaakte spanningen, die zich voortzetten bij
de beheerders ter plaatse.
Samenwerking tussen Engelse en Duitse deskundigen was in deze beginphase noodzakelijk geweest. Deze kwam echter moeizaam tot stand,
"voornaamlijk uit hoofde van de groote jalousie welke tusschen de alhier
gevestigde Duitschers en Engelschen, zoo ten aanzien van de bewerking der
mijnen, als van den koophandel bestaat". De door Spanje bereikte produc') Zie voor deze opdracht B.Z., Inv. no 436, 8 november 1825 no 14. De mijnnota van E. F. Grothe in B.Z., !nv. no 482,17 februari 1827 no 8. De zienswijze van
de Noord-Amerikaanse reiziger werd overgestuurd door Bangeman Huygens en
bevindt zich in B.Z., Inv. no 441, 31 december 1825 no 1.
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tie van 23 millioen pesos per jaar was in 1826 gedaald tot 12 millioen. Voorlopig vloeiden de winsten naar het land, waarin de Europese societeiten hun
investeringen moesten verrichtten. Doch zolang de productie beneden het
vooroorlogse peil bleef, was het voor de Mexicaanse economie ondoenIijk
tot een enigermate evenwichtige handelsbalans te geraken met de Verenigde
Staten en Europa. Van 1825 tot 1829 daalden de handelsornzetten met circa 50%1).
De herontginning van de Peruaanse mijnen verliep nog trager. AIleen
Chili wist de koperwinning weer redelijk in bedrijf te brengen. Voor het
overige waren de Latijns-Amerikaanse landen aangewezen op de tropische
producten. Daarbij nam Brazilie een sieutelpositie in. Het werd vooral belangrijk door de stijging van de koffie-opbrengsten. Hoewel vanaf 1825
"seven years of predominantly dull trade" (Matthews) de export drukte,
steeg de koffie-uitvoer van 183.072 zakken in 1825 tot 354.254 in 1828. De
katoenteelt nam af, mede door de favoriete positie van Noord-Amerika,
terwijl de suiker de concurrentie van Cuba en de huiden, die van Rio de
la Plata had te verduren. Voorts waren in Azie de eerste experimenten met
koffie, katoen en suiker onderweg.
Van de koffie-export ging relatief een belangrijk deel naar Antwerpen
(38.673 zakken) en Hamburg (57.370). Andere belangrijke afnemers waren
Triest-Oostenrijk (47.565), Guernsey en Jersey (38.963), Baltimore, Boston
en New York (31.367), London en Bristol (22.236), Le Havre en Marseille
(22.030) en Lissabon (20.814). In het jaar daarop, 1829, steeg het aandeel van
Antwerpen bij een gelijkblijvend algemeen niveau tot 72.548 zakken voor
de eerste tien maanden. Dat ging ten koste van Lissabon en Triest. Het vervoer naar Antwerpen geschiedde voor t in niet-Nederlandse schepen. Martini concludeerde na de cijfers over 1829 verge1eken te hebben met die over
1827 en 1828 "dat den uitvoer van Brazilsche producten naar de Nederlanden met vreemde schepen als het ware nog heeft toegenomen, terwijl die
met Nederlandsche schepen nagenoeg over deze drie jaren in dezelfde verhouding staat". Deze conclusie wordt bevestigd door gegevens uit de Antwerpse scheepvaartstatistiek 2).
De Amsterdamse en Rotterdamse havens vervulden bij deze handelsbetrekkingen een figurantenrol. Belangrijk was nog steeds de haven van Lissabon, die 40% van de huiden en 80% van de rijst tot zich trok. De havens
van Bahia en Pernambuco verscheepten een groter deel dan Rio van hun
producten naar Engeland. Zo kreeg Liverpool 31.348 balen katoen van de
54.280 in 1829 ter markt gebrachte. Voorts verscheepte men vandaar het
1) Voor de moeilijkheden bij de ontginning, Hans Kruse Deutsche Briefe aus
Mexiko, mit einer Geschichte des Deutsch-Amerikanischen Bergwerkvereins, 18241838, Essen 1923. Eenzelfde beschrijving gaf E. F. Grothe: B.Z., Inv. no 506, 16
october 1827 no 7. Voor de daling van de Mexicaanse handelsornzet raadplege men
noot 1 op p. 322 van R. A. Humphreys, British Consular Reports, London 1940.
2) Zie het jaarverslag van Jonkheer Martini over 1829 in B.Z., Inv. no 608,19
juni 1830 no 9. De gegevens over de periode 1825-1828 in B.Z., Iov. no 571, 10
augustus 1829 no 57. Zie voor de Antwerpse scheepvaartstatistiek Theo P. M. de
Jong, De krimpende horizon, Assen 1966, pp. 246-249, 320-321.
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bekende Fernambuco-hout. Algemeen waren de buitenIanders van mening,
dat de productie voor de "ruimst mogelijke ontwikkeling en vermeerdering
vatbaar" was. Toch zagen enkelen, zoals de Britse consul Mackenzie te
Vera Cruz, dat de "physical structure ... presents infinite obstacles to internal communications". Bijna profetisch wees Grothe op een schadelijk neveneffect van de toekomstige ontwikkeling der chemie voor de tropische
cultures van Latijns-Amerika : de commerciele waarde van verwhout
"schijnt, zoo men zegt uit hoofde van de latere verbeteringen der chemie,
ten minsten niet te vermeerderen" 1).
Behalve met de extra kosten, die verbonden waren aan het vervoer naar
het binnenland, kampten de kooplieden met talrijke betalingsvraagstukken.
Er was geen sprake van vaste wisselkoersen. De Latijns-Amerikaanse munten schommelden in waarde met de seizoenen, met de al of niet betrouwbare
indruk, die een nieuwe minister voor financien maakte, met de vraag vanuit
de Verenigde Staten en Europa naar Latijns-Amerikaanse goederen, en met
ooriog of vredesperikelen. De Braziliaanse Reis daalde van 54 in januari
1826 naar 50 in februari, steeg tot 50,5 in maart en 51 in april, daalde vervolgens in mei tot 47,5 om via 49 in dezelfde maand weer te stijgen tot 50
in juni. Daarna volgde een daling tot 41 in october, een lichte stijging tot
41,5 in december om in februari 1827 uit te komen op 39,5. Afgezien van
de dalende trend stelden de vele en snelle schommelingen de kooplieden
voor verrassingen. Annex hieraan viel een prijsstijging te noteren van
Zweeds ijzer van 57,50 tot 96, vee! pregnanter dan de waarde-vermindering
van de munt, en merkwaardigerwijs tegengesteld aan de prijsdaling van
Engels ijzer van 55 naar 50. De waardevermindering liet de prijs van de
eigen producten bijkans onaangeroerd: zij fluctueerden weI, doch bleven
grosso modo hetzelfde niveau houden, hetgeen verlies betekende voor de
planters. Wylep schatte het handelstekort in de peri ode 1808-1828 op
240 it. 250 millioen guldens. Doch deze kwam niet geheeI ten nadele van de
planters: een deel droegen de elkaar beconcurrerende kooplieden, een ander
deel droegen de geInteresseerden in faillerende koopmanshuizen, het restant
tenslotte de overzeesche consument, die van een klein budget moest leven 2).
Hoewel de banken en de marineschepen, resp. door het beschikbaar
stellen van crediet en het verschepen van de valuta, de kooplieden behulpzaam waren, slaagden zij er niet in het handelsverkeer te stroomIijnen. In
deze verbrokkelde markt bleef de koopman voor alles speculator: profiterend van of verliezend aan de agio op zilver en gouden munten en zelfs op
koper. Snelle waardeschommelingen, zoals bijvoorbeeld in Chili, waar de
nieuwe minister voor financien een stijging van 8% veroorzaakte van de regeringsbons, of als gevolg van de door het gouvernement opgelegde lenin1) Het handelsverslag van Wylep over 1829 in B.Z., Inv. no 612, 30 juli 1830 no
12. Zie voor de opmerking van Mackenzie, R. A. Humphreys, British Consular
Reports, London 1940, p. 320. Grothe's commentaar in B.Z., Inv. no 531, 24 juni
1828 no 13.
2) Zie het handelsverslag van E. Martini over 1826 in B.Z., Inv. no 494, 12 juni
1827 no 22.
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gen, noodzaakten de kooplieden tot fantasierijke tegenacties. Ondanks de
ongewisheid was de handel in 1828 te Rio levendiger dan ooit. Slechts enkele handelshuizen legden het loodje, hoewel de formaties in de compagnonschappen zich voortdurend wijzigden. Hoezeer ook het algemene beeld
er een was van verhoogde wedijver en afnemende opbrengsten, slaagde de
koopman er in om in te spelen op de situatie. Martini waarschuwde dan
ook, dat de "geledene schade en verslapping van den handel niet zoo groot
geweest of nog is, als dezelve onder het publiek soms wordt opgegeven".
Voor inzicht in de situatie van de koopman zijn we in beperkte mate gediend met generalisaties. Hoogstens door de zich opdringende gedachte, dat
wie ter plaatse was, zijn weg wist te vinden. De gegevens daarover zijn
echter even weinig "gestructureerd" als toentertijd de Latijns-Amerikaanse
markt voor de koopman 1).
Eenzelfde nuancering moeten we aanbrengen, wanneer we veelvuldig
lezen over overvoerde markten. Het gold niet voor aIle producten, het betrof niet speciaal bepaalde landen en het was niet de volledige waarheid op
alle momenten. Het is waar, zo constateerde Wylep, dat "eenige onzer voornaamste artikelen als bijvoorbeeld, de linnens, door de gegevene preferentie aan de catoen ... in de vergetelheid zijn gekomen". Maar, zo vervolgde hij,
"dit is volstrekt het geval niet met onze Luiksche wapens en spijkers, papier, loodwit, touwwerk, zeildoek, onze verwen ... en onze mondbehoeften
als kaas, genever en boter". Deze artikelen werden dan ook veelvuldig door
de ongeveer 20 Nederlandse schepen per jaar, meestal vanuit Antwerpen,
aangevoerd 2). Ook te Vera Cruz was de aanvoer van Engelse manufacturen
bovenmatig, doch het bedierf niet de markt voor Franse, Duitse en Nederlandse lakens en linnens. Dat werd in de hand gewerkt door het Mexicaanse
douanesysteem, waarin op aIle textielproducten een in absolute zin gelijk
recht werd geheven. De duurdere goederen van Duitse en Zwitserse zijde
werden daardoor relatief goedkoper. Zo constateerde Grothe op de overvoerde markt van 1826 een tekort aan toiles de bretagne 3 ).
In de Rio de la Plata wist Frankrijk haar handel uit te breiden. Geduchte
concurrentie ondervonden de Engelsen ook van de "Rhine Manufacturing
Company", wier "manufactures of every description have been sold at lower
rates than those at which goods of equal quality could be imported from
Great Britain"'). De Stuers maakte in zijn handelsverslag over Cartagena
melding van aanvoeren van de Koninklijke Pruissische Stettiner Compagnie, een organisatie die als Pruissische Seehandlung tevens actief was in de
Rio de la Plata en te Peru 5). Serruys bevestigde deze gegevens in een bericht
uit Lima: "Malgre Ie triste etat du Pays il se fait quelques affaires ... En fait
1) Over de invloed van het ontbreken van harde valuta J. F. Doursther - consulgeneraal te Valparaiso, B.Z., Iov. no 485, 17 maart 1827 no 19. Voor Rio de Janeiro: B.Z., Iov. no 534, 26 juli 1828 no 25.
") A.R.A., B.Z., Iov. no 612, 30 juli 1830 no 12.
8) A.R.A., B.Z., Iov. no 471, 24 october 1826 no 44 en B.Z., Iov. no 482. 17
februari 1827 no 9.
') R. A. Humpbreys, British Consular Reports, London 1940, p. 38.
6) A.R.A., B.Z., Iov. no 485, 17 maart 1827 no 9.
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d'articles des Pays Bas, les draps, toiles de toutes especes, printamueres et
bas de cotons fins de Tournay et couteaux fiamands, sont ceux qui s'ecoutent Ie mieux dans ce moment. Le drap de Verviers surtout est tres voulu ...
.. .les platilles allemandes est l'espece de toile qui se consomme Ie plus sur
toute la cote de l'Amerique du Sud". Speciaal in Peru, alwaar heftige antiSpaanse gevoelens bestonden, waren Franse en Duitse, en in mindere mate
Zwitserse en Zuid-Nederlandse, zijde, kristaI, glaswerk, fijne linnens en
kaarsenbranders veel gevraagd 1).

• ••
Samenvattend kan men stellen, dat het algemene beeld van Engelands
suprematie in de handel en Noord-Amerika's overheersende positie in de
vrachtvaart door deze gegevens niet is aangetast. Doch wei, dat de handelseconomische situatie ruimte bood aan gequalificeerde "buitenstaanders".
Dat yond zijn oorzaak zowel in de nog weinig gemtegreerde marktstructuur
als ook in het blijven bestaan van traditionele voorkeuren bij de LatijnsAmerikaanse consument. Tekorten op het gebied van het betalingsverkeer
en op het stuk van de verbindingen gaven wisselend kansen aan de koopman, die ter plaatse was en zijn risico's voldoende gespreid hield.
De schaal tussen heersende machten en overheerste naties was minder
polair dan weI eens verondersteld werd. Dat gold voor de verhouding tussen de Engelse nijverheid en die van het vasteland. Het was ook van kracht
voor de voorsprong van de gemechaniseerde nijverheid, gelet op het grotendeels nog ambachtelijk-agrarische en tropische karakter van de wereldeconomie.
Dat er sprake was van een glijdende schaal van macht en penetratie, bleek
uit deze beschrijving van de Latijns-Amerikaanse markt. Voor het ene product, zoals de katoen, lag die schaal anders dan b.v. voor de linnens. Voor
het ene kustgebied, zoals Brazilie en Rio de la Plata golden andere verhoudingen dan in Chili, Peru en Mexico. In de beide eerstgenoemde landen waren Engelands kooplieden oppermachtiger dan in Mexico en langs de westkust van de nieuwe wereld. Daar wisten Fransen, Duitsers en Belgen hun
marktpositie te behouden en uit te bouwen.
Na de ineenstorting van het kaartenhuis in 1825 werd de oorzaak voor
het afnemend handeIsverkeer met Latijns-Amerika gezocht in de aanvankelijk overdadige aanvoeren der Noord-Atlantische naties, in de prijsdaling
van tropische producten in Europa, in de ongelijkwaardigheid van de handelspartners aan weerszijden van Atlantis en in de minimale economiserende
instelling van de "zachtzinnige, edoch indolente bevolking van de nieuwe
wereld". Deze factoren werden verantwoordelijk geacht voor het stationnair worden van de goederenstromen tussen het noorden en zuiden van de
Atlantische oceaan. Latijns-Amerika kon geen oplossing bieden voor de
afzetmoeilijkheden van de Europese producenten en voor de speculatieve
1) A.R.A., B.Z., Inv. no 582, 24 november 1829 no 8. Zie tevens B.Z., Inv. no
466, 5 september 1826 no 2.
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drang van haar kooplieden. Na 1850 zouden de mogelijkheden groter worden, overigens gepaard gaande met Europese exploraties in de binnenlanden van Afrika en Azie.
In deze tijdsperiode tekenden zich deze tendenties vagelijk af. Daamaast
kondigde zich de concurrentie-strijd aan tussen het in 1830 nog handelspolitiek verdeeIde Duitsland, Frankrijk, de Verenigde Staten en Engeland.
Hun race om de wereld zou nog feller worden. De Britse voorsprong zou
daarbij teniet worden gedaan. Doch ook in deze periode was deze minder
overheersend dan, met name in de Hollandse handeIskringen, verondersteld
werd.
In het volgende hoofdstuk komen de Nederlandse activiteiten expliciet
aan de orde. Tegen de in beide voorafgaande hoofdstukken geboden achtergrond kan de commerciele ontwikkeling van Nederland nader beschreven
worden: een situatie die in beweging was. Een beweeglijkheid die tot het bepalen van een koers noopte in het zich "voor de grote sprong voorwaarts"
opmakende wereldhandelsverkeer.
HOOFDSTUK III
DE NEDERLANDEN EN LATIJNS-AMERIKA

De economische herleving van De Nederlanden verliep niet naar wens.
Althans niet naar de wens van de Koning en zijn bestuurders. In Indie beheersten de Engelsen met hun katoenen lijnwaden de markt. De theehandel
was overgenomen door de Noord-Amerikanen, terwijl Hamburg steeds
meer functies ovemam van de Amsterdamse haven. In die laatste stad yond
Muntinghe in 1824 de gemoederen "week, buigzaam en geleidelijk" geworden. Zowel de intemationale handel als ook de afzet van de binnenlandse
bedrijven bleef stagneren.
Met de oprichting van de Nederlandsche Handel-Maatschappij probeerde
de Koning in eerste instantie de export te stimuleren naar aIle bekende delen
van de wereld. Daartoe was een doelmatige beperking van de buitenlandse
invloed gewenst: de N.H.M. kreeg de middelen en de administratieve steun
van de regering om de theehandel op Canton, het verschepen van manufacturen en wijnen naar Indie, het inkopen van retourvrachten uit de archipel
tegen een concurrerende prijs en de vaart op Smyrna, Alexandrie, Curar;ao
en de havens in Latijns-Amerika ter hand te nemen.
Een eerste verkenningstocht werd ondemomen door de marineofficier
H. W. de Quartel, die in de jaren 1824-1826 door Columbia, Mexico en
Centraal-Amerika reisde. Zijn uitIatingen te Bogota, waar hij de Independente partij op een lijn plaatste met de Geuzen uit de tachtigjarige oorlog,
veroorzaakte een storm in de diplomatieke vijver van de Heilige Alliantie.
Maar de uitvoering van's Konings plan werd er niet door in gevaar gebracht.
Begin 1825 kwamen de eerste verzoekschriften binnen van T. J. Travers uit
Amsterdam en J. G. Vermoelen uit Antwerpen voor consulaten in Latijns-
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Amerika. Deze aanmeldingen waren mede het gevolg van de activiteiten, die
door de directeur voor de West-Indische en Latijns-Amerikaanse zaken van
de N.H.M., Cenie, werden ontplooid. Vanaf eind 1824 zocht deze na.ar geschikte handelsagenten en supercarga's in verband met voorgenomen expedities naar Rio de Janeiro en het Caribisch zeegebied. Aan Verstolk van
SoeIen deelde de Koning op 21 maart 1825 mede, dat er overieg gaande was
tussen de N.H.M. en het departement voor Nijverheid en Kolonien om tot
coordinatie te geraken bij het benoerningsbeleid: handel sagen ten en consuls
dienden elkaar aan te vullen. Vanaf het begin werd gedacht aan het vervullen van beide functies door een persoon ').
Haast probeerde de Koning te maken met de vervulIing van de vacature
te Rio de Janeiro. Sinds het vertrek in 1822 van de zaakgelastigde J. Crommelin waren de consulaatszaken waargenomen door de Duitser, Charles
Hindrichs. Opnieuw werd gedacht aan CrommeIin, doch deze weigerde om
gezondheidsredenen. Een tweede candidaat dacht de regering te vinden in
Heldewier, gevolmachtigd minister te Karlsruhe. Ais gezantschapssecretaris
van H. van Zuylen van NijeveIt (1816-1822) had hij de politieke verwikkelingen tussen Madrid en de nieuwe wereld gevolgd. Ook hij weigerde echter. Zo kon het gebeuren, dat de supercarga van de N.H.M., J. Hambrouck
van Leuven, begin februari 1825 als eerste Nederlander na Crommelin in
Rio arriveerde. Ben jaar lang koerste de regering op zijn informaties tot men
eind 1825 een nieuwe candidaat voor het consulaat yond in de persoon van
de commies bij de administratie der directe belastingen, G. Brender a
Brandis. Mede dankzij een interventie van Falck werd Brender a Brandis
in februari 1826 benoemd tot zaakgelastigde ad interim, zodat hij onderhandelingen zou kunnen openen over een handelstractaat 2). Bij K . B. van
22 januari 1826 werd hem een vice-consul toegevoegd. Het betrof hier de
ontvanger van's Rijks belastingen te De Bild, Jonkheer E. M. Martini.
De N.H.M. benoemde voorts als handelsagent te Bahia, J. Valcke de Knuyt
en te Fernambuco, C. J. Wylep, welke laatste op 1 mei 1825 buiten bezwaar
van 's lands schatkist begunstigd werd met het consulaat 2).
Vroegtijdig was Nederland eveneens ter plaatse in Mexico. Doch ook hier
trad er door bizondere omstandigheden enige vertraging op. De door Falck
naar voren geschoven Charles Higgins ontving zijn benoerning op 18 mei
1825, doch overieed op de heenreis te Cura«ao. Een opvolger was niet zo
gemakkeIijk te vinden. De QuarteI had zich niet gepresenteerd als een slim
diplomaat. Het duurde tot 1826, voordat de regering geschikte candidaten
yond. Op dat moment diende zich het lid van de Utrechtse raad en hoofdcommies bij het provinciaal gouvernement, E. F. Grothe, aan. Hij beschikte,
') A.R.A., S.S., Inv. no 5681 , 3 november 18240 10 geheim. Zie voorts S.S.,
Inv. no 5683, 21 maart 1825 V3 geheim. De verzoekschriften van Travers en Vermoelen in B.Z., Inv. no 407, 15 januari 1825 no 9.
2) A.R.A., B.Z., Inv. no 409, 1 februari 1825 no 37. Over de weigering van Crommelin en Heldewier: B.Z., Inv. no 429,27 augustus 1825 no 25. De benoeming van
Brender a Brandis B.Z, Inv. no 441, 31 december 1825 no 5. Die van jonkheer E.
M. Martini in B.Z., Inv. no 449, 28 januari 1826 no 14. De benoerning van C. J.
Wylep in B.Z., Inv. no 417, 30 april 1825 no 30.
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volgens Stratenus, over "vele menschen- en wereldkennis" en sprak "de
meeste levende talen". Door zijn functie had hij enige ervaring met het
gouvemementele en administratieve werk. Zijn tekort aan handelspolitiek
inzicht kon gecompenseerd worden door de benoeming van een vice-consul, voor welke functie zich J. J. A. Diepen aanbood, zoon van een der firman ten van Diepen, Jellinghaus en Cie te Tilburg, bovendien reeds zes jaar
werkzaam bij Taylor, Dixon & Co te Londen. Hun benoemingen kwamen
af op 9 februari 1826 1). Mede dankzij de grote activiteit van Cenie beschikte
de regering vroegtijdig over een consul in de haven van Vera Cruz. Op 13
juli 1825 werd Jan Milders, koopman van Rotterdam, en reeds werkzaam
voor de N.H.M., benoemd tot consul der Nederlanden te Alvarado en Vera
Cruz. Na zijn overlijden werd zijn functie begin 1826 overgenomen door C.
Schellenberg 2).
In 1826 vielen tevens de benoemingen voor W. J. L. van Raders te La
Guaira en voor Edward Brooke Penny te Cartagena, waardoor hun onduidelijke status van handelsagent sinds 1824 werd gelegaliseerd. Te zelfder
tijd vertrok P. de Stuers naar Bogota als consul-generaal, gesecondeerd door
R. F. van Lansberge als vice-consul. J. Haetkens kreeg op 2 maart 1826 zijn
aanstelling tot consul-generaal te Guatemala, terwijl J. Travers werd aangewezen tot consul te Truxillo in de Baai van Honduras. Op 12 mei 1826 werd
J. van Drunen, employe bij de Rekenkamer, aangewezen als vice-consul
voor Haefkens.
Op de Caribische eilanden werkten regering en N.H.M. eendrachtig samen. De Gentse koopman, J. Everaerts, arriveerde in juli 1825 te Port au
Prince in Haiti, voorlopig nog niet gesierd met de consulaire titel, vanwege
de onderhandelingen tussen Frankrijk en Haiti over de souvereiniteitsoverdracht. De voor Cuba benoemde W. Lobe kon evenmin de hem toegedachte
waardigheid van consul in ontvangst nemen. De Spaanse regering weigerde
het exequatur, gezien 's Konings onafhankelijke politiek. Beiden rapporteerden echter regelmatig aan de regering over hun ervaringen.
De enige vervanging vond plaats te La Guaira, alwaar W. J. L. van Raders
zicb in 1828 terugtrok en werd opgevolgd door J. N. J. Elout. De Stuers, die
in 1827 in een duel werd gedood door de zoon van Miranda, werd niet vervangen. Zijn functie werd waargenomen door de vice-consul, R. F. van
Lansberge. De in 1827 naar het moederland vertrokken J. J. A. Diepen
kreeg evenmin een opvolger. WeI kreeg generaal Jan Verveer, na zijn bezoek aan het congres te Panama (1826) een opdracht inzake een onderzoek
naar het graven van een kanaal in Midden-Amerika. Hij werd daarbij vergezeld door een zoon van de zaakgelastigde te Washington, Bangeman
Huygens 3).
1) Zie voor de sollicitatie van E. F. Grothe en J. J. A. Diepen: B.Z., Inv. no
629, 7 februari 1826 no 2 geheim.
2) Request en voorstel tot benoeming van Jan Milders in B.Z., Inv. no 425, 12
juli 1825 no 40.
S) Zie voor deze gegevens Theo P. M. de Jong, De krimpende horizon, Assen
1966, pp. 149-153.
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Bizondere diplomatieke versterking was tevens geboden in Rio de Janeiro. Brender a Brandis bleek niet voor zijn taak geschikt. Toen hij in
1828 dreigde te falen bij het afsluiten van een handelsverdrag, zond de regering de gezantschapssecretaris, W. G . Dedel, van Londen naar Rio de
Janeiro. Zowel Brender a Brandis als Dedel keerden in 1829 terug, waarna
Jonkheer Martini met J. P. Rodner de functies waarnamen.
Voor Rio de la Plata werd een beroep gedaan op de Antwerpse koopman,
J. Vermoelen, die in 1825 met zijn taak begon. Hij weigerde op te treden als
handelsagent voor de N.H.M., daar zijn eigen handelsactiviteiten meer revenuen afwierpen . Vermoelen heeft echter weinig gegevens verstrekt, mede
gezien de onmoge1ijkheid om handel te drijven met de geblokkeerde haven
van Buenos Aires (1824-1828). Voor de westkust van Latijns-Amerika kon
de regering een beroep doen op de handelsagenten A. Serruys, zoon van
een Antwerps lid van de Tweede Kamer, die zich namens de N.H.M. te
Lima vestigde en op J. F. Doursther, koopman te Oostende, die door Cenie
naar Valparaiso werd gezonden. Beiden werden op 12 juli 1825 door de
Nederlandse regering benoemd tot consul-generaaI 1 ) .
Dat het enige tijd vroeg om geschikte candidaten te vinden lag niet zozeer
aan het aantal sollicitanten. Zodra bekend werd, dat Willem I en de directie
van de N .H .M. naar vertegenwoordigers zochten voor Latijns-Amerika,
kwamen van overal uit het land de verzoeken binnen. De. Waalse predikant,
Chevallier, deed een goed woordje voor zijn te Fernambuco verblijvende
schoonzoon, John Harris : toen deze zich in 1826 compromitteerde door
deel te nemen aan een opstand, zal de regering haar negatieve besluit niet
hebben betreurd. De Brusselse koopman, F. Coulon, die naar Peru trok,
werd te jong bevonden: in dat land werden volgens Stratenus, "lieden van
doorzigt en ondervinding gevorderd" 2). De Gentse kwartiermeester bij de
marechaussee, J. Reytter, die was gaan handelen in linnen, werd afgewezen
omdat "zijn zedelijk gedrag altijd wat te wenschen heeft gelaten""). Eenzelfde lot onderging de sollicitatie van de Luikse luitenant bij de marechaussee, Philippe de Molinari 4). Teleurgesteld zal Gerben Pieters de negatieve
reactie van de regering hebben ontvangen. In 1817 was hij reeds gepasseerd
door de Engelse regering bij de benoeming van een vice-consul te Harlingen.
Thans werd hij te licht bevonden, omdat hij "geene de minste kennis van de
Spaansche taal, noch van den handel op die gewesten" bezat 5 ). Eenzelfde
weg gingen de requesten van J. Suzie te Amsterdam, F. Nippold te Cleve,
Frederik W. Schmaling en J. N. G. Ziegler te Cura9ao. Deze laatste behoorde tot de categorie sollicitanten, die reeds in de nieuwe wereld verbleven: J. Rooseboom te Rio de Janeiro, H. R. Hayunga van Cura9ao, C.
Haentjes te Port au Prince, J. van Cantfort te Santiago de Cuba, de gedroste
1) A.R.A., B.Z., Inv. no
21 juli 1825 no 29.
2) A.R.A., B.Z., Inv. no
8) A.R.A., B.Z., Inv. no
4) A.R.A., B.Z., Inv. no
•) A.R.A., B.Z., Inv. no

423, 28 juni 1825 no 52. Zie tevens B.Z., !nv. no 426,
417,
427,
431,
435,

28 april 1825 no 36.
6 augustus 1825 no 24.
20 september 1825 no 39 .
22 october 1825 no 19.
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adelborst Mijnssen in Brazilie, en G. K. Schotborgh van Cura.;ao, die De
Quartel vergezelde naar MaracaIbo. Soms zette de familie in het moederland
zich voor hen in: een poging om een ver gereisde zoon van dienst te zUn.
Van de overzijde werden eveneens pogingen gedaan vertegenwoordigers
geiiccrediteerd te krijgen bij de Nederlandse regering. Het eerst waren de
Mexicanen op pad: reeds op 25 september 1824 kwam De Gorostiza zich
melden bij de toenmalige minister Graaf van Reede. Hij mocht zich in De
Nederlanden ophouden, onder meer voor het tekenen van bewijzen van oorsprong voor Nederlandse goederen met bestemming Mexico. Tot de ondertekening van het handelsverdrag in 1827 hebben de Mexicanen aangedrongen op een diplomatieke status, daarbij gestimuleerd door Falck te Londen,
die dikwijls meer ruimte zag dan BuitenIandse Zaken kon geven. In 1827
kreeg De Gorostiza toestemming om vice-consuls te benoemen: voor Amsterdam, F. 0ldenhove, te Antwerpen Faddel Laurin en in Brussel J. Segundo ' ). Mede door de invloed van Falck kwamen in 1826 De Souza Dias
als charge d'affaires en Pierre Alfonse de Carvalho als consul-generaal van
Brazilie naar De Nederlanden. In 1828 vestigde zich Fernando Delisle als
consul-generaal van Rio de la Plata te Antwerpen, terwijl er sprake is geweest van de komst van Pedro Palazue]os als Chileens consul naar De Nederlanden. In 1829 werd De Gorostiza vervangen door de Mexicaanse gezantschapssecretaris te Washington, Mercado. De correspondentie betrof
vooral de ratificatie van de te London afgesloten verdragen en kwesties betreffende vrije vaart en scheepvaartrechten.
1. Exp/orafies fer Plaatse

Activiteiten worden voorafgegaan en begeleid door overwegingen. Men
maakt zich een voorstelling van karakter en effect van een voorgenomen
handeling. Verwachtingen omtrent een onbekend land en zijn yolk, waarheen men onderweg is, kenmerken zich door prille onzekerheid.
De Nederlandse consuls en handelsagenten naar Latijns-Amerika konden
profijt trekken van de berichten en publicaties, die vanaf 1820 waren verschenen. Charles Higgins las Beulloch, Poinsett en Alexander von Humboldt.
Hem was het reeds duidelijk, dat de handelsbetrekkingen niet mochten uitdraaien op gevaarlijke speculaties: "mais plus d'operations bien combinees:
moins de gains extraordinaires et rapides, mais plus de profits moderes et
permanens". Om tot deze doeltreffende handel te geraken, achtte Higgins
het nodig in de aanIoopperiode zoveel mogelijk goederen te proberen 2).
Bij de Koning lag deze gedachte verankerd in een vastomlijnd plan. Hij
1) Th. P. M. de Jong, Nederland en Latijns-Amerika 1816-1826, E.H.J., XXIX,
1964, pp. 82-85. Zie Yoorts oyer de perikelen met De Gorostiza: B.Z., Iny. no 425,
14 juli 1825 no 38, B.Z., Iny. no 496,5 juli 1827 no 21, en B.Z., Iny. no 496,5 juli
1827 no 34. OYer de Braziliaanse yertegenwoordigers handelt B.Z., Iny. no 466,
7 september 1826 no 9. OYer Delisle raadplege men B.Z., Iny. no 534, 29 juli 1828
no 14 en B.Z., Iny. no 544, 10 noyember 1828 no 3. OYer Palazuelos B.Z., Inv. no
593, 13 maart 1830 no 8. De vervanging yan De Gorostiza in B.Z., Inv. no 571 , 5
augustus 1829 no 6 a-h.
') A.R.A., B.Z., Iny. no 423, 28 juni 1825 no 51.
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belastte de N.H.M. met het marktonderzoek en stelde de berichten van zijn
eigen consuls ter beschikking van de directie. Daarbij omspande de verwachting van Willem I de gehele bewoonde wereld: geen haven werd vergeten en Cura<;ao zou het "middenpunt" zijn. Deze ruime opzet was de consuls en handelsagenten uiteraard niet ontgaan: de Latijns-Amerikaanse
markt, gekozen om haar potentiele afzetkansen voor de Nederlandse nijverheid, zou een vitaal element vormen van het economisch herstel. De consuls
en handelsagenten refereerden aan deze wijdse verwachting bij hun rapportages over de mogelijkheden voor Nederland.
Deze gedurfde interpretatie van de toekomst kwam mede voort uit onvrede met de stationnaire situatie van de handel sinds 1725. In die lange
peri ode tot 1825 was er velerlei beproefd. Er was bovendien nagedacht over
het zich zo moeizaam voltrekkende hers tel. De horizon was krimpende,
doch zo waren sommigen van mening, niet geheel tot nadeel van de Hollandse
handel. Was immers niet de wereldhandel een zaak van speculators, met
opzienbarende winsten, doch tevens met catastrophale verliezen?
De Hollandse overwegingen cirkelden steeds tussen deze twee waarheden:
noodzaak tot verruiming van het handelsverkeer en anderzijds resignatie,
gepaard gaande met het veiligstellen van oude bronnen van inkornsten. In
de rapporten van de consuls vindt men beide overdenkingen tesamen, niet
zelden aaneengelast in een bemoedigend commentaar: Holland had niet gefaald, doch moest weI de vleugels uitslaan; of, wie de zaak helder doorschouwde, ontdekte verrassende mogelijkheden. Zo construeerde Grothe
in een van zijn eerste rapporten de nieuwe toekomst van de Hollandse handel: "Om den handel van ons vaderland in dit gewest te vestigen had men
geen gunstiger ogenblik dan het tegenwoordige kunnen kiezen. Andere
natien, voornaarnlijk de Engelschen hebben in 1823 en een gedeelte van 1824
allerlei goede zaken gemaakt ... Hierdoor aangemoedigd hebben zij vervolgens vooral in 1825 meer dan drie maai zoo veel goederen herwaarts gezonden .. .Hiervan is eene zulke overlading der markten en daling van prijzen
het gevolg geweest, dat nog in het tegenwoordige ogenblik op de Engeische
goederen in het aigemeen twintig percent of meer wordt verloren .. .daarentegen is op de goederen die de Handelmaatschappij alhier heeft gezonden
door elkanderen gewonnen vijftig percent .. ."!). Het verbaasde Grothe, in
een volgende nota, dan ook zeer, dat de Engelsen doorgingen met de verkoop van hun producten, ruim 20% beneden de gangbare prijs, terwijl
Schellenberg opnieuw met winst had kunnen afzetten, mits de N.H.M. hem
bevoorraad had.
De consul-generaal generaliseerde op basis van enkele gunstige berichten
over genever, kaas en linnens. Dat was mede een gevolg van de press ie, die
door de "Moederlandse" verwachting op zijn oordeel werd uitgeoefend.
Een pressie, die iedere consul voelde, zodra bij 't in hem gestelde vertrouwen
wilde realiseren. Zo zagen zij afwisseiend meer mogelijkheden dan er waren
of putten troost uit de overspeligheid van de anderen: "Hadden onze koop1) A.R.A., B.Z., Inv. no 471, 24 october 1826 no 44.
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lieden in de drie laatste jaren deelgenomen aan den wedstrijd, die ten opzigte van de negocie met deze gewesten in Europa bestond, zo zouden zij in het
bijna algemeene lot gedeelt hebben: eenige weinige van hen mogten zich van
aanzienlijke winsten beroemen, de meeste echter hadden zeer aanmerkelijke
verIiezen moeten ondergaan ..."l).
De Stuers wilde zijn Koninklijke opdrachtgever evenmin teleurstellen.
In een handelsrapport over Cartagena verzocht hij met nadruk om "niet te
erkennen, dat mijn geest opgewonden is". Dat moest zijn conc1usie kracht
bijzetten: "onze laken, linnen en gedrukte katoenen-fabrieken moeten hunne
voortbrengselen met winst kunnen verkopen". Hij voegde er aan toe, dat
wanneer zijn landgenoten "hunne operatien wei weten te leiden, de Engelsche en Fransche den pas af zullen winnen, al was het dan gedeeltelijk door
de opinie die geheel in onzen voordelen is". Die gunstige opinie werd gekoesterd door een yolk, dat hij "terugstotend" yond: hij koesterde zijn eigen
"schoon vaderIand" om enigermate op de been te blijven 2).
Gematigder was Wylep, die helaas moest belijden dat hem "voor alsnog
geen artikel voor deezen markt voorgekomen is, waarmeede onze fabrieken
de meededinging der Engelschen zoude kunnen uithouden". Doch ook
hij trachtte conform zijn opdracht een uitweg te vinden uit dit dilemma:
de oorzaak: was, naar hij meende, gelegen in de bewoners, "die de meeste
handelingen zonder eenige wijziging van het denkvermogen" voltrokken.
Zij moesten bevrijd worden van de "zucht voor Engelsche goederen". Ook
Grothe hoopte, dat de tijd gunstig zou werken voor de Nederlandse handel:
"bijna alles, wat voor de armee benodigt is, kan uit Nederland beterkoop
dan uit andere landen aangevoerd worden .. .de ingezetenen zullen hoe langer
hoe meer aan lakens gewent, langzamerhand het onderscheid tusschen onze
linnens en de tot dusverre gebezigde Silezische en andere leeren kennen".
Hij meldde met trots dat "men dadelijk na mijne komst alhier voor diegene
(wissels), welke ik op Holland zoo in prive als qualiteit zoude willen afgeyen, de voorkeur verzogt"S).
De oorzaak voor de Hollandse achterstand werd gezocht in de Angelsaksische handel, die vroegtijdig had kunnen inspelen op de slechte gewoonten van de lagere bevolkingsgroepen en op de veelkleurige verI an gens van
de hoge klassen. Grothe was gedeprimeerd over de geringe ontwikkeling:
men moest vele genoegens uit het eigen vaderIand vaarwel zeggen. Doch
wanneer men dat aandurfde, zou het tij zich geleidelijk keren. Wanneer de
NederIandse koopman zich tevreden zou stellen met kleine winsten en zich
zou instellen op de markt, dan zou zich "in deze landen zoo wel aan hunnen
handel als aan de nationale nijverheid een deboucbe kunnen openen, dat
voor het vervolg hoogst belangrijk worden kan" '). De kans voor De Neder1) A.R.A., B.Z., Iny. no 482, 17 februari 1827 no 9.
") A.R.A., B.Z., Iny. no 488, 12 april 1827 no 10.
8) A.R.A., B.Z., Iny. no 451, 4 april 1826 no 9. Zie voorts B.Z., Iny. no 471,24
october 1826 no 44. Teyens B.Z., Iny. no 475, 7 december 1827 no 4.
') A.R.A., B.Z., Iny. no 482, 17 februari 1827 no 9. Dit reeds eerder yermelde
rapport werd samengesteld tesamen met C. Schellenberg en een Spaanse makelaar.
Zie Yoorts B.Z., Iny. no 485, 20 maart 1827 no 5.
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landen lag in een nauwkeurig aftasten van de markt en in het bepalen van
het eigen aandeel daarin. Zo men dat deed, zou de bevolking, die met het
jaar verstandiger werd, zijn voorkeuren ombuigen van de Engelse pro ducten naar de Duitse, Franse en Nederlandse.
De consuls deden hun uiterste best om de ruimte voor de Nederlandse
goederen aan te geven. Bij zijn speurtocht door de "menigvuldige winkels
en magazijnen van Mexico" kwam Grothe tot de slotsom, dat de linnens,
kaas en genever dikwijls doorgingen voor Duitse goederen. Ben eigen negotiehuis met een bazar, die "voor eene soort van tentoonstelling van Nederlandsche fabrikaten dienen kan" was mede noodzakelijk om van het systeem
van buitenlandse consignateurs af te komen. Grothe somde tenslotte de producten op, die kans van slagen maakten: linnens, weI aangevoerd, maar
vergeten in het magazijn van een vreemd huis van negocie, tafelgoed en
kanten, beddentijken, Vervierse lakens, katoenen met blauwe en rode tinten
in de dessins van de nationale klederdracht, Antwerpse zijde met kleuren
naar Spaanse motieven, Doornikse tapijten, zink, ijzer en blik, vuurwapens,
kristallen luchters, meubels, boter en kaas. 1 ) . Wylep en Jonkheer Martini
kwamen tot een gelijksoortige lijst voor Brazilie: jenever, witte tarwe,
Edammer kaas, boter, vensterglas, linnens, spijkers, geweren, pistolen en
zout. Voor Brazilie heb ik kunnen nagaan, dat deze producten met name door
de Antwerpse schepen zijn aangevoerd 2).
In de jaren 1826-1830 was er sprake van een zekere groei van de Nederlandse handelsbetrekkingen met Rio, Bahia en Fernambuco. Dat vond zijn
oorzaak in de grote betekenis van Antwerpen als markt voor koffie, huiden,
suiker en in mindere mate katoen. In 1828 constateerden Wylep en Martini
een lichte expansie van de aan- en afvoeren. De Engelsen bleven, aldus
Wylep, zeer actief, doch ook de concurrentie van anderen nam toe: "De
langzaam maar doch jaarlijks toenemende Nederlandsche handel heeft ook
dit jaar weder eene stap verder gedaan tot meerdere ontwikkelingen". De
rol van de N.H.M. was bij dit alles bescheiden geweest. De Maatschappij
was met haar tarwe-aanvoeren in 1825 en met de speculatie in Fernambucohout niet gelukkig geweest. De N.H.M. ging zich beperken tot kleine zendingen en gaf desgevraagd advies aan de regering, zoals in 1827 bij het afsluiten van het commercie-tractaat met Mexico. Zij presenteerde toen een
lijst, gelijkend op de opgave die door Grothe naar De Nederlanden was gezonden. Toegevoegd waren de producten uit de handel op de Oost: thee,
peper, nankins e.d. Het bleef echter bij een gebaar. De N.H.M. trok zich na
kortstondige proeven terug 3).
Kansen waren er, doch ook hindernissen, die nadelig werkten op de afzet
van het Nederlandse product. De consuls vroegen meerdere malen om fregatten, zowel als vlagvertoon als ook om zorg te dragen voor de verzending
van gouden en zilveren munten. De douane-autoriteiten zouden wat meer
') A.R.A., B.Z., Inv. no 482, 17 februari 1827 no 9.

B.Z., Inv. no 494, 12 juni 1827 no 22.
B.Z., Inv. no 534, 29 juli 1828 no 9. Zie voor de lijst van de N.H.M.:
B.Z .• Inv. no 633, 31 maart 1827 no 1 geheim.
2) A.R.A.,
3) A.R.A.,
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ontzag krijgen voor De Nederlanden en toeschietelijker worden bij het bepalen van de waarde der goederen. De Koning was gevoelig voor deze argumentatie en maakte marinevaartuigen vrij voor vaarten rond Kaap
Hoorn 1). Andere hindernissen lagen bij de exporteurs in Nederland. Grothe
sprak van "zorgeloosheid en onbekendheid met onze nieuwe maten en gewichten", waardoor de goederen "niet die prijzen hebben opgebracht, die
men daarvoor had kunnen verkrijgen". Verliezen werden tevens geboekt
door de consignatie aan buitenlandse huizen, daar de betaling der rechten
niet zonder verliezen, zelfs niet aan de beste correspondenten kon worden
overgelaten 2).
Spreiding van risico's en coordinatie van informaties over Latijns-Amerika
trachtte de Koning te bereiken door de handelsagentschappen en consulaten
nauw te laten samenwerken. In het moederland traden de directie van de
N.H.M. en het departement van de Nationale Nijverheid veelvuldig met elkaar in overleg. Op die wijze werd inderdaad een belangrijke hoeveelheid
gegevens verzameld. De zwakste schakel lag op het gebied van de uitvoering: tussen de N.H.M. en de kooplieden in Amsterdam en Rotterdam waren de verhoudingen gespannen, waardoor de maatschappij er niet in slaagde
de handel zelf te activeren. Haar eigen verrichtingen met betrekking tot
Latijns-Amerika werden in een te korte peri ode ingeperkt om succes te kunnen hebben.
De directie voelde zich vanaf het begin onmachtig om het wereldwijde
plan van de Koning te realiseren. De Indische zaken stonden er in 1824 nog
immer slecht voor. De Enge1sen beheersten de aanvoer van manufacturen,
terwijl zij hogere prijzen boden voor de koffie dan de Nederlandse kooplieden bij machte waren. De financien van het Indische gouvernement verkeerden in een staat van wanorde: in 1824 besloot de gouverneur-generaal,
Van der Capellen, zelfs een 1ening te sluiten bij Palmer en Co te Calcutta
met Java a1s onderpand. Schade1ijk was bovenal de hoeveelheid gedeprecieerde munt. De Handelmaatschappij had daarnaast te kampen met een
scherp dalende koffieprijs na 1824 en had voorts heel wat moeite om met
handelspolitieke steun van de regering afzet te vinden voor de manufacturen. Om de financiele zorgen van het Indische gouvernement te verlichten
zette de maatschappij een deel van haar liquiditeit op het spel, waardoor
haar handen gebonden werden met betrekking tot hande1sexpedities elders 3 ).
De N.H.M. worstelde daarnaast met de onwillige theehandel op Canton.
De Amerikanen hadden een belangrijk deel van de aanvoer naar Amsterdam veroverd. De maatschappij slaagde er niet in deze taak over te nemen.
De verliezen op de expedities waren en bleven groat: in een rapport van de
') A.R.A., B.Z., Inv. no 472,2 november 1826 no 15. Tevens B.Z., Inv. no 472,
6 november 1826 no 3. Willem I liet de overtocht van het consulaire personee1 geschieden in marine-vaartuigen. Daarnaast bestonden er vrije vaarten langs de havens, dikwijls gecombineerd met reizen naar Afrika of Indie.
2) A.R.A., B.Z., Inv. no 471, 24 october 1826 no 44.
3) L. de Bree, De Javasche Bank 1828-1928, Weltevreden 1928, I, pp. 103-170.
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directeur, G. Schimmelpenninck, aan de Koning sprak deze "van eene invretende kanker op de maatschappij" 1). Inmiddels gleden de prijzen van de
koloniale producten verder af. De winstmarges werden kleiner en boden onvoldoende soulaas voor de topzware investeringspolitiek van de N.H.M.
Medio 1827 bleken vergaande financiele hervormingen binnen de maatschappij noodzakelijk: zij betekenden een grotere concentratie van aandacht
en middelen op de taak in Indie en een afstoting van de verschillende randtaken, zoals de activering van de export naar Latijns-Amerika 2).
Hoewel de Koning de handel op Indie in 1824 niet direct als het enige
doel van de maatschappij zag, eiste hij van de N.H.M. een actieve bijdrage
om het bezit in de Oost rendabel te maken. Hij beaamde de conclusie van
Schimme1penninck over 1828: het doel van de N.H.M. was geweest "de
verlevendiging namelijk van de betrekkingen tusschen onze Nederlandsche
bezittingen en de vervanging door de Nederlandsche nijverheid en scheepsbouw van den invoer der vreemde fabrikaten en het gebruik der vreemde bodems ... Java immers kan thans niet meer, gelijk vroeger, als eene Engelsche
factorij beschouwd worden". De maatschappij had daarbij ook de particuliere Nederlandse handel onder haar hoede genomen door het verlenen van
consignaties. Dat verlies aan zelfstandigheid had bij de reders kwaad bloed
gezet, doch hun zekerheden waren toegenomen. De N.H.M. slaagde er bovendien in om de aanvoer van katoenen manufacturen over te nemen van de
Engelsen. Onder het systeem van de geheime lijnwaadcontracten nam deze
toe van/610.000 in 1825 via/200.000 in 1826 naar /1.180.000 in 1827 en
/2.000.000 in 1828. Naast de katoentjes vormden opium, genever, wijnen,
Duits en Zweeds ijzerwerk en touw de belangrijkste goederen. Het totale uitvoer-pakket over 1828 becijferde de N.H.M. op /4.014.907. De retourvrachten liepen op tot /8.282.605 3).
De oorzaak van het afstoten van Latijns-Amerika lag niet direct in het
bizonder verliesgevende karakter van de handel op die gewesten. In de jaren
1824-1827 noteerde de N.H.M. de volgende resultaten: tekorten uit de theehandel op China f881.000, uit de speculatie in thee /124.000, uit die in
Femambuco-hout te Hamburg 1 156.000, uit de katoen-hande1 te Liverpool
1281.000 en uit de haringvisserij 135.000. De handel in graan leverde een
verlies op van 1123.000, de Egyptische katoen 130.000, en de vaart op Rio
de Janeiro, Havana en Cartagena tesamen 1270.000. De Koning, die in het
algemeen van het principe uitging: beter gebrekkige productie en verliesgevende handel dan geen bedrijvigheid, trof het slecht, dat zijn plan tot actie
viel in wat Matthews karakteriseerde als de "seven years of predominantly
dull trade" 4).
1) AR.A., S.S., Inv. no 5700, 30 juli 1827 C19 geheim. De N.H.M. moest in
1828 zelfs toelaten, dat een van haar halfjaarlijkse theeveilingen in dezelfde week
plaatsvond als die van een Noord-Amerikaanse reder (S.S., Inv. no 5710, 5 mei
1828 Y13 geheim).
2) A.R.A., S.S., Inv. no 6518, dossier statutenwijziging N.H.M.
3) AR.A., S.S., Inv. no 5718, 16 januari 1829 Gl geheim.
4) A.R.A, S.S., Inv. no 6518.
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Het referentie-kader bleek te wereldwijd: de uitvoerders van's Konings
plan, de N.H.M., de handelsagenten en consuls droegen daarvan mede de
last.
Op de ladingen naar en van Rio de Janeiro, Femambuco, Vera Cruz,
Bahia, Buenos Aires, Valparaiso en Lima werden in de periode 1825-1830
de volgende resultaten geboekt:
Havens in
LatijnsAmerika
Rio de Janeiro

Fernambuco
Vera Cruz
Bahia
Buenos Aires

verlies

I

I

verlies

winst

I

1828-1830
winst

18.914
I ~: I54.113 I
1
I
15.074
I~: I 1 ,- 1
1239
I ~: I 2.978'-1 9.608 I 7.056 1 ,5.500
7.170
I
I
39.076

15.100

6 440
.

150.236

I ~: I

verlies

12.899
2 842
106.622 1 . ,- 1

n· 1 88.856,-1
v. 447.152,-

Valparaiso
Lima

1827

1825-26

I

1.252
3.000

136.238'- 1 23.687

I

winst
5.740,-

32.745
65.630
17.337

4.812

11.137
3.608
8.834
29.767
4.358
34.673
43.170

In de eerste twee jaren werden grote verliezen geleden als gevolg van onoordeelkundige ladingen op de Braziliaanse havens. Deze waren vanaf 1808
ruimschoots bevaren, met name ook door schepen vanuit Antwerpen. Meer
succes werd in deze aanioopperiode bereikt op de relatief verwaarloosde
markten langs de westkust van Latijns-Amerika.
Het grote verlies school echter in de retourladingen. Deze tendens zette
zich in de volgende jaren voort, hoewel de verliespercentages daalden van
soms 30 tot 10%. Verliezen werden ook geboekt bij het te gelde maken van
overgevoerde piasters te Londen: onder meer de post van f 43.170 op de
retourvracht uit Lima 1).
In de opsomming van winsten en verliezen komt onvoldoende tot uiting,
dat de resultaten in de periode 1828-1830 ten dele het gevolg waren van het
afwikkelen van transacties uit de periode 1825-1827. De N.H.M. waagde
1) Archief N.H.M., Adstructieve en Explicatoire Memories op het Grootboek
in de periode 1825-1830.
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nieuwe ladingen op Cuba, Rio de Janeiro en Pernambuco, doch bepaalde
zich voor het overige tot liquidatie van de voorraden. Lobe en Wylep werden gemaand tot voorzichtigheid: zij moesten orders afwachten van de
directie voor zij konden inkopen. De afzending van goederen geschiedde met
enige vertraging, nadat de berichten van de consuls waren binnengekomen.
Te Valparaiso was de vraag in october-november 1827 tamelijk ruim: het
in januari 1828 arriverende schip van de N .H.M., de Magnamine, kwam te
laat. Het arriveerde te vroeg voor het seizoen in juni 1828, toen de Elberfe1dse compagnie goede zaken kon doen 1).
De belangrijkste oorzaak voor het niet tot ontwikkeling komen van een
regelmatig plan van actie was volgens de N .H.M. gelegen in het ontbreken
van liquide midde1en. Die waren in de periode 1825-1827 verspeeld aan een
voorschot voor de Indische kas van ruim 8 ton, aan de Chinese theehandel,
eveneens ruim 8 ton, en voorts aan speculaties in 1826 te Liverpool in katoen
en in Pernambuco-hout uit Hamburg. De overmoedige start vertoonde
overeenkomsten met de ongeremde inkopen van koloniale producten na
1815, toen de kooplieden verrast werden door de uitstrooiing van in Engelse pakhuizen opgeslagen voorraden uit de oorlog. Eenzelfde effect oogste nu de met veel kapitaal opgezette N.H.M.
Te weinig hield Cenie rekening met het feit, dat de mark ten reeds meerderejaren bezocht waren door Engelse, Noord-Amerikaanse, Duitse, Pranse
en zelfs Antwerpse kooplieden. Toen zijn overmoed bestraft werd, zagen
zijn mede-directeuren daar al te snel een bevestiging in van de ervaringen
na 1783 met Noord-Amerika en van die na 1813 met de Oost. In de beslissende jaren 1827-1828 was Cenie door ziekte verhinderd aan de besprekingen
binnen de directie deel te nemen. Zodoende kreeg hij geen gelegenheid zich
te rehabiliteren. Wellicht had hij daartoe ook niet de kans gekregen. De
directie zag geen mogelijkehid om de tweeledige taak, die haar door de Koning was opgelegd te realiseren: activering van de export en tegelijkertijd financiering van het Indische gouvernement, waartoe de nationale schatkist
immers onvoldoende bij machte was.
De directie kampte na 1825 met de dalende conjunctuur in koloniale producten. Daarnaast speelde de wanorde in het internationale betalingsverkeer de maatschappij parten. Dat kwam reeds aan de orde bij de uit Lima
aangevoerde piasters. De daling van de Braziliaanse Reis vertoonde na
1827 een tempo, dat door de invoerders niet kon worden bijgehouden. De
inwisseling te Londen, enkele maanden later, leidde onherroepelijk tot verlies. De aankoop van koloniale producten geschiedde tegen lagere prijs in
erkende valuta: het verleidde de kooplieden tot de samenstelling van grotere
retourvrachten, die een prijsdrukkend effect uitoefenden op de Europese
markt 2).
Deze moeilijkheden drukten tevens op de hoofdnegotie van de N.H.M. :
de vaart op Indie. In het jaarverslag over 1829 maakte Schimmelpenninck
1) Archief N.H.M., Buitenlandsche Agenten 1828 no H.
2) A.R.A., S.S., Inv. no 5720, 28 april 1829 W9 geheim.
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jr. melding van dalende prijzen voor Indische altikelen en van onzekere betalingen door een tekort aan harde valuta. Ondanks de geldsanering van
1826, waarbij papieren biljetten en uitstaande promessen door zilvergeld
werden vervangen, bleek de in ornloop gebrachtej8.000.000 aan harde munt
ontoereikend om het koper te verdrijven. Het disagio op koper liep in 1829
op tot 30%. Expansie van de handel naar Canton, Manila, Cochin China en
de Perzische Golf kon slechts met grote voorzichtigheid worden beproefd.
De uitbreiding van de suikercultures had een goed verloop, doch waar de
buitenlandse kooplieden weinig kans meer hadden om koffie te kopen, concentreerden zij hun aandacht op suiker. De prijs lag dan ook betrekkelijk
hoog. Wat de afzet der manufacturen betreft, was een begin gemaakt met
de uitbouw van het handelscircuit op Java en Sumatra en naar Timor, Borneo en de Molukken. Vanuit Antwerpen had men een lading gewaagd op
Padang, doch "de aanvoer uit de binnenlanden is niet belangrijk en de overwinst van de Inboorlingen is te gering om zich veel Europesche goederen
te kunnen aanschaffen".
De N.H.M. moest ervaren, dat de koopman eerder een voortgedrevene
was, dan een onafhankelijk speculator, die handelde vanuit "eene op commercieele gronden gemaakte berekening van kansen en uitkornsten": "Zoo
is door de spanning welke er in vele takken van handel en nijverheid voornamelijk in Engeland plaats heeft een groot gedeelte van den handel noodzakelijk geworden ... De Engelsche fabtikant namelijk, met goederen overkropt, is genoodzaakt dezelve uit te zenden naar die plaatsen, alwaar nog
slechts eenig debiet, al is het ook tot verliesgevende prijzen, mogelijk is, en
besteedt aldaar ten einde remises te ontvangen dikwijls buitenspoorige prijzen voor zijne retouren, die, hetzij dezelve in de Engelsche orin onze havens
aankomen, bij derzelver aankomst terstond tot geld moeten worden gemaakt". Wat in Indie met de handelspolitieke steun alsnog gelukte, was voor
de N.H.M., - laat gearriveerd en ruime kapitalen verspelend aan speculaties en onoordeelkundige ladingen - in Latijns-Amerika niet meer mogelijk: een bescheiden, doch regelmatige afzet van het Nederlandse product 1).

***
Tegen deze achtergrond wordt het begrijpelijk, waarom de consuls in de
nieuwe wereld zich enerzijds beijverden om allerlei bizondere activiteiten te
ontplooien en anderszijds teleurgesteld moesten raken in het zich geleidelijk
distantierende moederland. De instructies van 1825 ademden de ruime sfeer
van's Konings' Considerans en Acte van Overeenkomst voor de N.H.M.
Aan Grothe en Serruys werd een onderzoek opgedragen naar de mogelijkheid van Nederlandse participatie in de mijnontginningen. Travers, Haefkens en Grothe speurden naar kolonisatiegronden voor Nederlandse landbouwers. Te Fernambuco probeerde Wylep een lening tot stand te brengen
tussen Amsterdamse geldschieters en het provinciale gouvernement. Hij
volgde daarmee het pad van generaal Verveer in Centraal-Amerika.
1) A.R.A.,

Inv. no 5730, 21 april 1830 H13 geheim.
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SCHETS
DER POSTEN Dm WAARSCHIJNLIJKE - OF ZEKERE - VOORDEELEN ZULLEN GEVEN IN DE BALANS VAN

1827-1828

Beloop bij het sluiten der vorige balans afgeschreven uit aanmerking van verwachte
verliezen op expeditien, kwade debiteuren, minimum's van agenten en thans
onder de te verwachten veriiezen opgeteld
Voordeelop verzondene en te verzenden Kopere Munt - calc.
" ingekochte en in te kopene aandeelen voor de Inkoop Kassa
"
"Overvoer van Militairen calc.
Interest van het Preallger Voorschot
Interest van Gelden zo hier als in Indien na aftrek van Discontos en Interessen van
opgenomen gelden calc.
Voordeel op naar Indien geexpedieerde goederen cal., gerekend naar de 1ste helft van
het jaar
Opium Pacht, Leverantien en andere plaatselijke voordeelen in Indien
Retouren in Suikeren uit de Oost en West Indien

Gezamentlijk Beloop
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's-Gravenhage, 14 July 1827.
Bron: A.R.A.
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SCHETS
DER POSTEN DIE WAARSCHUNLUK VERLIES ZULLEN GEVEN IN DE BALANS VAN

w

o

1827-1828
Bedrag

Expeditien

gecal. Verlies

Aan afzending van goederen en producten
naar
"
"
"
"

"

in 1825 en 1826
St. Jago de Cuba (gedeeltelijk onverkocht)
Pernambuco
als boven
Haiti
als boven
de Havannah
als boven
Cartagena de Columbia als boven

als boven
Alexandria in Egypte
Buenos Ayres
als boven
(N.B. per de Jeannette, teruggebracht te Antwerpen, aan
uacht, proceskosten en btderf van lading)

f.

44.000.102.000.57.000.60.000.62.000.-

0

ttl

~

en

o-j

f. 325.000.- f.
130.000.-

32.500.26.000.-

100.000.- I "

25.000.-

~

!:l
z
s::

~
z
o-j

in 1827

"
"

Aanvoer van Theen
Ontvangen Retouren en
aanvoeren van
Goederen voor de Fabrieken

Preanger en andere koffie
retouren uit de 0 .1.
Retouren uit Brasilie

"

I"

de Havannah (gedeeJtelijk onverkocht)
als boven
Bahia en Rio Janeiro
Cura9<lo
als boven
N.B. van de expeditie naar Vera Cruz, Lima, Valparaiso,
St. Jago Viet. is nog geene bepaling te maken, doch daarop
is dooreen gee-ne schade te wachten.

Aangebragte Theen in 1827 (nog·onverkocht)
Katoenen wollen uit Noord America in 1826 (verkocht of verruild
tegen Febr.)
uit Alexandria in Egypte (ged. verkocht)
uit N. America ontvangen en nog te ontvangen
1827 (onverkocht)

150.000·-1
75.000.140.000.-

f. 365.000.- I "
" 1.800.000.-

0

36.500.400.000. -

190.000.40.000.-

9.000.2.000.-

300.000.-

20.000.-

ontvangen en nog te ontvangen koffie (gedeeltelijk verkocht)
ontvangen en nog te ontvangen huiden (nog onverkocht)

I"

~
Z

»

100.000.300.000.-

30.000.-

~

ttl

Specu!atien

"
"
"
"
"
"

Bedrag
Theen gekocht in 1825 en 1826
(grootendeels verkocht)
f 410.000.Tabak als boven (onverkocht)
,,210.000.Koflie als boven of overgehouden van vorige Balans
(grootendeels verkocht)
" 700.000.Katoenen Wolle v. Liverpool 1825-1826
(verkocht en geruild)
" 580.000.Fernambuc Hout van London en te Hamburg aIs boven
,,420.000.(grootendeels onverkocht)
" 22.000.Potasch van st. Petersburg (verkocht)

"
1"

20.000.23.000.-

I "

70.000.-

I "

9.000.-

"
1"

110.000.2.000.234.000.-

Effecten

"

Aandeelen Walvisvangst

Aan vracht

"

onbeladen ruimten 1600

" 60.000.-

a 1700 lasten (calculatief)

Schaden

"

Kwade Debiteur (alhier te Lande)

Onkosten

"

Kosten Administratie, Reis en Presentiegelden van
Commissarissen, uitgifte van volledige aandelen VerI. calc.

Minimum

"
"

de Factory over 1826 volgens besluit v.d. Raad
Diverse agenten (calculatief)

160.000.20.000.-

t:I
ttl

~

~

~
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150.000.13.600.40.400.Gezamentlijke Verliezen

"

9.000.-

54.000.-

f 1.298.000.f 1.250.000.-

Interest van Kapitaal (calculatief)
Gezamentlijk Beloop

f 2.548.000.-
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's Gravenhage, 14 July 1827.
Bron: A.R.A.
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De belangrijkste activiteit werd ontplooid door Grothe bij zijn poging
om Nederlands kapitaal en bestuurstalent te binden aan de mijnexploraties
van de Deutsch-Amerikanische Bergwerkverein. In 1825 bereikte de Nederlandse regering een in het Frans gestelde nota, waarin de kansen werden
aangegeven voor een Societe Neerlandaise Americaine. Die memorie begon
met de hoopgevende zin: "Dans Ie moment OU Ie gouvernement si sage et si
ecIaire des Pays-Bas envoye des consuls generaux de commerce dans les
nouveaux Etats de I' Amerique Meridionale reconnus independans, iI serait
de premier besoin d'avoir des Societes des Mines, appuyees de banques particulieres pour Ie soutien de ces societes ou compagnies d'explotations metalliques"l). Dit denkbeeld werd overgenomen in de instructie voor Grothe,
die spoedig na aankomst aan het werk toog. Hij werd gewaar dat de Elberfeldse mijncompagnie met een tekort aan kapitaal kampte. Stein en Von
Gerold deden hem formeel het verzoek een deel van de in exploitatie genomen mijnen over te nemen. Het betrof hier het ijzer-bergwerk te Real Santa
Jose del Oro, ongeveer 55 Spaanse mijlen noord-oostelijk van de hoofdstad,
en de zilvermijn van Rincon. De overname zou op een half millioen komen,
terwijl een gelijk bedrag noodzakelijk was voor het in gebruiknemen van de
mijnen. Twee administratieve directeuren zouden uit Nederland moeten
overkomen, terwijl een mineralogisch deskundige kon worden gekozen uit
Von Albertini, wonende te Lintz onder Bonn, en Leonardt Erbreich, die in
Pruissische mijnbouwdienst was. Stein gaf Grothe een termijn van zeven
maanden om over het aanbod te beslissen 2).
Enkele maanden later kwam Grothe in contact met de Duitser Grube.
Deze was op zoek naar geschikte gronden voor Duitse kolonisten. De Nederlandse zaakgelastigde verzocht Grube om over De Nederlanden te reizen
en de regering in te Iichten over de kwestie van de Mexicaanse mijnen. Zonodig kon hij behulpzaam zijn bij het werven van mijnwerkers in Duitsland 3).
Inmiddels had Netscher in maart 1827 de rapporten van Grothe in behandeling genomen. Zijn gedachten gingen in eerste instantie uit naar de
N.H.M ., die kapitalisten zou kunnen interesseren en zelf de administratieve
leiding zou kunnen verzorgen. Aan de N.H.M. werd het voorstel gedaan,
dat zij eventueel kon beschikken over de opperbergraad Stifft 4). Tezelfdertijd deelde Travers uit Truxillo mede, dat hij in contact was gekomen met
de Engelsman Keene, die hem mijnen in Honduras had aangeboden. De
Nederlandse vice-consul was echter van mening, dat de Europese ondernemer slechts "het verdriet van vruchteloos iets te hebben begonnen" zou resten. Volgens Travers was het ondoenlijk "om met de republikeinen of Indianen iets te ondernemen, waartoe arbeid vereischt wordt" 5).
Onder invloed van dit bericht en van een waarschuwend commentaar in
') A.R.A.,
2) A.R.A.,
3) A.R.A.,
4) A.R.A.,
6) A.R.A.,

B.Z., Inv. no 436,
B.Z., Inv. no 482,
B.Z., Inv. no 492,
B.Z., Inv. no 633,
B.Z., Inv. no 634,

8 november 1825 no 14.
17 februari 1827 no 8.
29 mei 1827 no 8.
8 maart 1827 no 3 geheim.
16 juli 1827 no 2 geheim.
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de Revue Britannique begon de stemming van Netscher medio 1827 om te
slaan in een aarzelende cadans. Hij wees de gedachte van de Koning af om
Stifft namens de regering uit te zenden: "In allen gevalle komt de ontginning
van mijnen in Zuid-Amerika mij voor aan vele wisselvallig- en onzekerheden
onderhevig te zijn ... " De N.H.M. had inmiddels te kennen gegeven "in een
vreemd en zoo afgelegen gewest" het avontuur te riskant te vinden 1). Eind
1827 viel de definitieve beslissing. Netscher behandelde in een nota de diverse
voorstellen van Travers, Haefkens en Grothe inzake kolonisatie en mijnbouw. Hij stelde zich daarbij de vraag of de Nederlandse overheid dergelijke verplaatsingen van economisch potentieel en bevolkingsgroepen naar
de nieuwe wereld moest bevorderen. Op de eerste plaats zouden de Nederlanders zich moeten schikken onder het wisselvallig bestuur in die landen.
Het zou zeer de vraag zijn of de eventueel door de Nederlandse regering verstrekte hulp ooit zou worden terugbetaald. Het ongelukkig verloop van
Duitse en Zwitserse landverhuizingen temperde de animo. Hoewel de bevolking in aantal toenam, achtte Netscher het niet noodzakelijk, dat Nederland zich van een dee! ervan zou "ontdoen": "Integendeel er is nog een overvi oed van onbebouwde gronden, die slechts ijverige handen behoeven". Zo
het gouvernement gelden ter beschikking wilde stellen, lag het voor de hand
aan de ontginningen in eigen land de voorkeur te geven.
De resultaten van de verschillende Engelse, Franse en Duitse mijncompagnieen waren bovendien van dien aard, "dat zelfs bij een verstandig beheer, geene volstrekte zekere kans bestaat om op den duur uit zo ver afgelegen mijnen genoegzame voordeelen te trekken". Daarmee nam de regering afstand tot het door haar vroeger gelanceerde plan. Eenzelfde reactie
kregen Wylep en Brender it Brandis voor hun pogingen leningen aan te
gaan. De regering zag weinig in oogstgaranties voor de betaling der rente.
Eerder nog probeerde de regering van haar consuls gebruik te maken om
katoenheesters uit de omgeving van Fernambuco naar Java over te voeren.
Dat feit wees op de zich geleidelijk doorbrekende waarheid: het LatijnsAmerikaanse avontuur te gebruiken voor de consolidatie van bet bezit in
de 00st 2).
2. De Commerciele Positie van De Nederlanden
De beginselenwet van 1821 en de tariefwet van 1822 vormden tezamen de
noodzakelijke grondslag voor het handelspolitieke optreden van De Nederlanden naar buiten. In 1824 kwam de Koning met Engeland tot overeenstemming over de verhoudingen in Indie, terwijl het Fonds voor de Nationale
Nijverheid, de Societe Generale en de N.H.M. handel en bedrijvigheid zouden stimuleren. In de West was een eerste poging ondernomen om contact
te leggen met Columbia, spoedig gevolgd door de uitzending van consuls en
handelsagenten. In Europa werden handelsbesprekingen geentameerd met
Engeland en Frankrijk, terwijl door de zending van Bangeman Huygens
1) AR.A, B.Z., Inv. no 634, 16 juli 1827 no 2 geheim.
2) AR.A., B.Z., Inv. no 508, 3 november 1827 no 36. Zie over de geldlening;
B.Z., Inv. no 509, 20 november 1827 no 22, en B.Z., Inv. no 534, 29 juli 1828 no 9.
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naar Washington gepoogd werd de teloorgegane handelsbetrekkingen met
de Verenigde Staten op te nemen.
De Koning had de indruk, dat het door hem gesmede "mecanisme social"
toereikend was om met meer zelfbewustheid op te treden. Zo werd Bangeman Huygens medegedeeld, "dat zoolang niet Noord-Amerika zijn tarief
van in- en uitgaande regten over het geheel tot de matige hoogte brengt,
waarop het Nederlandsche reeds sedert 1822 gebragt is, en zich niet tot even
zoo weinige uitzonderingen ten behoeve der eigen vlag bepaalt, als zulks het
geval is met het Nederlandsche tarief, er ook geene termen zijn om met
Noord-Amerika onderhandelingen op dit punt voort te zetten .. .vermits de
Nederlandsche wetgeving den Koning voldoende middelen aan de hand
geeft, om, zoo onverhoopt de omstandigheden daartoe bij vervolg grond
opleveren, de noodige wederkerige maatregelen ter bescherming van de
Nederlandsche vlag tegen die der Noord-Amerikanen daartestellen en te
doen handhaven"1. Retorsieve maatregelen werden in 1823 genomen om
Frankrijk tot lagere rechten te dwingen, terwijl de Koning evenmin bereid
was om Engeland de gunst van de korting op de scheepvaartrechten toe te
staan.
Deze overwegingen kwamen voort uit de vermeende zekerheid, dat een
geconsolideerde stapelmarkt haar kans behield. Daartoe zouden De Nederlanden moeten uitgroeien tot een "Angleterre continentale", dat voor
de kooplieden zijn aantrekkelijkheid ontleende aan gematigde rechten. De
betrekkingen met de nieuwe wereld zouden gebaat zijn met pakketvaarten
op New York en CuraC;ao. Bangeman Huygens moest daartoe inlichtingen
verzamelen en Noord- en Latijns-Amerika ervan overtuigen "que les ports
des Pays-Bas sont ouverts a tous les pavilIons et que les marches du Royaume
offrent un debit favorable aux productions Americaines" 2).
De feiteIijkheid was nochtans wreder. Bangeman Huygens stootte op "Ia
perte presque totale des relations directes entre l' Amerique et les Pays
Bas". Hij bewonderde de opkomst van de Noord-Amerikaanse handel,
doch moest constateren, dat deze vooral met Londen, Le Havre en Hamburg
werd gedreven. Bovendien overschatte de Koning de macht van zijn retorsieve maatregelen. In het Noorden vroeg men om lagere invoerrechten en
verhoging van het doorvoerrecht: in het Zuiden lagen de verhoudingen omgekeerd. De maatregelen tegen Frankrijk ontstemden de ZuideIijke exporteurs. Het handhaven van de Rijnvaart-politiek, - jusqu'a la mer betekende :
tot aan Krimpen aan de Lek - dreef de Duitse exporteurs naar Hamburg
en Bremen, een feit, dat men te Rotterdam weI waarnam, doch slechts in
Antwerpen leidde tot een duidelijk verlangen naar vrij transit. De aanvoer
van haIffabrikaten voor Verviers geschiedde zelfs in toenemende mate via
de Noord-Duitse havens S). De consuls in Latijns-Amerika, zoals Grothe en
Serruys, pleitten regelmatig voor de opzet van een handelsnet tussen De
1) A.R.A., B.Z., Iov. no 636, 31 october 1827 no 3 geheim.
•) A.R.A., B.Z., Iov. no 416, 19 april 1825 no 34.
3) A.R.A., B.Z., Iov. no 430,6 september 1825 no 22. Zie voorts B.Z., Inv. no
431 , 20 september 1825 no 11.
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Nederlanden via de Latijns-Amerikaanse havens met Batavia. Een dergelijk
plan kwam logisch voort uit hun opdracht, doch riep in 1827 in het moederland eerder wrevel op dan instemming. Daar was Van den Bosch inmiddels
teruggekeerd uit de West, zich opmakend tot zijn vertrek naar Indie. Rij
onderstreepte de aarzeling bij Netscher en Verstolk van Soelen door te verklaren: "De ondervinding van aIle tijden heeft geleerd, dat Europeanen, inzonderheid uit de Noordelijke streken van dat gewest ongeschikt zijn voor
den veldarbeid in tropische landen". Met betrekking tot Latijns-Amerika
sprak hij van een "dunne bevolking", behebt met een "geest van losbandigheid en luiheid"l).
Vanaf 1827 raakte 's Konings wereldwijde plan in de verdrukking. Was
het weI zo logisch om de Nederlandse kooplieden in te schakelen in LatijnsAmerika? Was de regering verantwoord, wanneer zij geldschieters stimuleerde leningen af te sluiten in Centraal-Amerika en Brazilie? Lagen er dichterbij geen kansen? Zoals in de handel op het Duitse achterland, die mede
gestimuleerd zou kunnen worden door een meer exclusief beheer van het
welvaartspotentieel op Java? De vragen werden niet in deze scherpte gesteld, doch de Nederlandse ministers, en laatstelijk ook de Koning, boden
steeds minder weer stand bij het wegebben van het enthousiasme voor Latijns-Amerika. De consuls werden niet teruggeroepen, doch hun voorsteIlen
werden niet zonder meer doorgestuurd naar de kooplieden. Er werden steeds
nieuwe inlichtingen gevraagd, zodat een beslissing kon worden opgeschort.
Dat geschiedde in 1828 met het pachten van de Mexicaanse tabakoogst. Ret
gebeurde op een andere wijze door de marktgegevens van de consuls "gekuist" ter beschikking te steIlen van de Kamers van Koophandel: om, zoals
Netscher het noemde, de "schroomvallige kooplieden niet af te schrikken".
Verstolk was openhartiger: hij wilde verrnijden, dat de "koophandel door
eene gedeeltelijke kennis der omstandigheden zoude kunnen worden uitgelokt tot schadelijke ondemerningen ... " 2).
Van de zijde der Amsterdamse en Rotterdamse kooplieden, de Schiedamse geneverstokers en de Edamse kaasexporteurs werden enkele requesten
ontvangen, toen de Ranze-steden in 1828 Brender aBrandis te vlug af waren
bij het sluiten van een handelsverdrag met Brazilie 3). Te Amsterdam was
men ervan overtuigd, dat bij gelijke rechten "de volharding welke steeds
onze handelaren gekenschetst heeft" zou lei den tot "eenen bestendigen, welgegronden handel op die streken". Dat moment zou wellicht aanbreken,
wanneer andere naties ontmoedigd zouden terugkeren "van vaak overdrevene of onberekende speculatien" 4).
Ret was en bleef een schone wensdroom. De voortdurende strijd om de
1) A.R.A., B.Z., Iny. no 508, 3 november 1827 no 36.
2) A.R.A., B.Z., Inv. no 516, 26 januari 1828 no 38. Zie yoor Netscher's opmer-

king over de koopbandel: B.Z., Inv. no 633, 31 maart 1827 no 1 geheim. De opmerking van Verstolk in S.S., Inv. no 5698, 4 april 1827 Y7 geheim.
8) A.R.A., B.Z., Iny. no 519, 28 februari 1828 no 25. Zie yoor het bezwaarschrift
yan de Noord-Hollandse kaashandelaren: B.Z., Inv. no 523, 5 april 1828 no 39.
4) A.R.A., B.Z., Inv. no 514, 28 februari 1828 no 20.
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Latijns-Amerikaanse markten maakte deze, hoe verder men voortschreed
in de tijd, ongeschikt voor de Noorde1ijke kooplieden. In het Zuiden had
men tijdig weten in te haken. In 1826 kreeg A. Saportas van de Koning een
vergunning om met snelzeilende brikken een dienst te openen op Rio de
Janeiro, daar "reeds sedert eenige jaren de stad Antwerpen door tusschenkomst van den Heer Saportas handelsbetrekkingen met Brazilie heeft aangeknoopt en levendig gehouden ... "l). Na de scheiding van Noord en Zuid
zouden de Belgen op deze relaties voortbouwen om zo enige compensatie
te vinden voor het verI oren debiet in Indie.
In het Noorden werd de aandacht in toenemende mate gericht op de
Oost. Toen in 1830 wederom in een anonieme nota werd gewezen op het
"vanzelfsprekende" debiet voor het Nederlandse product in Latijns-Amerika
- mits men tevens zou besluiten tot kolonisatie - wees Verstolk dit plan
in scherpe bewoordingen van de hand. De minister was evenals de onbekende schrijver overtuigd van de veerkracht van zijn landgenoten, doch meende
dat de Nederlanders niet geschikt waren "om zich met de dadelijke bewerking van het land bezig te houden zonder zich aan ongesteldheid en zelfs
aan eenen gewissen dood bloot te stellen". Verstolk was evenals Van den
Bosch van mening, dat de inboorlingen "te vadsig" waren om het handwerk
te verrichten. Sinds de afschaffing van de slavenvaart was het "bezwaarIijk
zoo niet ondoenIijk om zich Iangs dien weg van de noodige handen te verzekeren". Het pleidooi van deze anonymus om handelskantoren en ambachtelijke werkplaatsen te vestigen in de nieuwe wereld ontIokte aan Verstolk het commentaar, dat het moederland "weinig of geen nut zal trekken
van de meerdere of mindere weIvaart van deszelfs eigene bevoIking naar
een ander wereIddeel overgebragt"2).
Zo eindigde 1830 met een onduidelijke uitkomst. De Nederlandse positie
in het Noord-West"Europese handelsgebied stond onder sterke concurrentie
van Hamburg, Bremen, Le Havre, Bordeaux, Marseille en Triest. De vroegere winstgevende as van St. Petersburg tot de Levant was van zijn zuidelijke steunpunten ontdaan: de N.H.M. had weinig succes kunnen boeken in
de vaart op Smyrna en Alexandrie. De verbindingen van Oost naar West
voltrokken zich steeds meer om de Hollandse havens heen: Hamburg had
een florerend contact met London en New York en strekte zijn voelhooms
uit tot Latijns-Amerika. Enige hoop bleef gevestigd op de transito-handel
van Engelse halffabrikaten via de Rijn naar het Duitse achterland. Rotterdam begon zich contre coeur te ontwikkelen tot doorvoerhaven. Het kostte
de Noordelijke kooplieden moeite om te accepteren, dat hun rol van stapeIhandelaar was uitgespeeld 3).
Het panorama der handels-economische mogelijkheden van de noordeIijke en zuidelijke gewesten vertoonde in 1830 een andere, doch even geringe, samenhang aIs in 1815. Dat kwam tot uitdrukking in de consultatie.
1) A.R.A., S.S., Inv. no 2465, 9 april 1826 no 284.
2) A.R.A., B.Z., Inv. no 601, 20 april 1830 no 21.
8) P. J. Bouman, Rotterdam en het Duitsche Achterland,

1-48.

Amsterdam 1931, pp.
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die de regering ondemam bij de Kamers van Koophandel in Noord en Zuid
naar aanleiding van handelsbesprekingen met Pruissen. Antwerpen vreesde
lagere invoerrechten voor Pruissische en Rijnlandse producten, omdat zowel
de Duitse landbouw als nijverheid goedkoper produceerden. De toelating
van Duitse wijnen zou ontegenzeggelijk maatregelen van Frankrijk oproepen. De Kamer te Luik was gematigder: daar verwachtte men een verlaging
van het Pruissische tarief, zodra Nederland een begin durfde te maken. De
vrees voor concurrentie van de Elberfeldse en Krefeldse fabrieken was niet
zo groot. Eenzelfde geluid liet de Vervierse nijverheid horen. Men knoopte
aldaar aan het antwoord een verzoek vast om regelmatiger regeringstoezicht, waarvan de Kamer een stimulerend effect verwachtte voor de industriele vooruitgang. AIle Kamers in het Zuiden pleitten voor een vrij transit.
Te Antwerpen werd daaraan de verwachting gekoppeld, dat Nederland
"meer dan eenig ander gewest.. .door zijne ligging in het midden der Europische Noordelijke Staten in de gelukkige gelegenheid gesteld (was) om den
handel met Duitsland bij voorkeur te drijven".
Wellicht was een synthese mogelijk geweest van de verlangens der ververschillende Zuidelijke gewesten. In het Noorden heerste er onduidelijkheid over de te volgen koers. De handelspolitieke verdragen tussen de verschillende Duitse staten hadden te Rotterdam de geesten nog niet in beweging gezet. Amsterdam weidde omslachtig uit over het tekort aan gegevens
en het ontbreken van staatshuishoudkundige kennis om de vraag te beantwoorden. Men yond deze "allermoeyelijkst" en eigenlijk niet goed te beantwoorden, daar "Nederland als zeemogendheid en als uitgestrekte colonien bezittende ten deze uit een geheel ander gezigtspunt als de enkel territoriale mogendheden te beschouwen viel". De Amsterdamse hoop bleef gevestigd op een stapelmarkt voor Indische producten. Netscher zelf trok,
toen in 1831 Belgie verI oren scheen, de conclusie, dat "eene vermindering
van inkomende regten langs den Rijn" in aanmerking zou kunnen komen
"tegen eene wederkeerige vermindering van regten in Pruissen op geraffineerd suiker en koffij van Nederlandsche kolonien of andere Nederlandsche
producten" 1).
Voor de Noordelijke gewesten bestond er een zekerheid: het bezit in
Azie. De handelsenergie zou zich daarop kunnen richten. De naar Twente
overgebrachte nijverheid zou er een eerste debiet vinden. Naast de atbakening van deze route bestond er te Amsterdam en Rotterdam weinig inzicht
in die tweede mogelijkheid: die van middelaar tussen de Angelsaksische
wereld en het Duitse achterland. De afscheiding van Belgie bevrijdde de regering van een lastig handelspolitiek dilemma : de commercieIe toekomst van
de verouderde stapelmarkt ontvouwde zich echter niet met de geleidelijkheid
en regelmaat van een wisselend tij. De natie was teruggebracht tot oude
proporties : doch binnen de koopliedenstand en de groep van beambten en
trafikeurs moest nog een stille omwenteling plaatsvinden v66r de natie
') A.R.A., B.Z., Inv. no 1762, 15 januari 1831 no 7.
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zichzelf terugvond als winstgevende schakel in de handel tussen de nabuurstaten in Europa.
De wereld overzee had - naar het de kooplieden in de Hol1andse havens
voorkwam - aan contour gewonnen toen de Koning afstand deed van zijn
pretenties in Latijns-Amerika, alwaar immers de speculaties vastliepen in
lusteloosheid en wanorde. Het pacte colonial met Indie bood het Koninkrijk
een veiliger kader om zijn aspiraties in de wereld te realiseren.
SLOT

Voor geen enkelland bood het Latijns-Amerika van na 1815 uiteindelijk
een oplossing voor het vraagstuk van de stagnerende afzet. De handel op
die gewesten was zelfs dermate gecompliceerd, dat bizondere marktkennis
en continue aandacht noodzakelijk waren om het waagstuk van de winst
met succes te bekronen. Een solied realisme was een noodzakelijke voorwaarde, wilde de koopman niet teleurgesteld raken in de immer wisselende
orde, tijdelijk of partieel overslaand in wanorde.
Noord-Nederland was daar om meerdere redenen niet op voorbereid.
Trafiekwezen en nijverheid waren in het Napoleontische tijdvak definitief
verdwenen als reele bronnen van bestaan. De handel in koloniale artikelen
reikte niet langer tot de Amerikaanse productie-gebieden. Hamburg had
zich geemancipeerd van de "Hollandische Vorherschaft" (Beutin), zoals in
toenemende mate geschiedde met het Duitse achterland. Het internationale
betalingsverkeer verhuisde als laatste onderdeel van de wereldhandel naar
Londen. Wat overbleef was het koloniaal bezit in de Guyana's en de Indische archipel: de vaste band met het moederland was vanaf 1750 verslapt
en het kostte de regering van Willem I veel moeite om de Noord-Amerikaanse vervoerders in Suriname en de Engelse importeurs op Java zodanig in
toom te houden, dat de vaderiandse kooplieden weer ter markt durfden te
verschijnen.
De algemene handels-economische situatie na 1815 vertoonde voor een
spoedig herstel enkele nadelige aspecten: schier overal was sprake van overproductie, zowel in de nijverheid als op het stuk van de cultures. De concurrentie tussen de naties was van dien aard, dat ondanks de verlicht-econornische zienswijze bij kooplieden en fabrikanten de meeste regeringen toch
onder sterke pressie stonden om protectionistische maatregelen te handhaven
en uit te breiden. De inzakkende productie van edelmetalen in de nieuwe wereId ontwrichtte het betalingsverkeer en veroorzaakte een sterk schommelend en een grosso modo vanaf 1817 dalend prijsniveau. Vanaf 1825 kan
men spreken van slapte in zaken: vooral voor de verst voortgeschreden landen, die zich gespecialiseerd hadden in koloniale en industriele producten.
In mindere mate drukte de neergaande conjunctuur op de agrarische gebieden, zoals delen van Oost-Europa en Rusland.
Ben nadere bestudering van de Latijns-Amerikaanse situatie bevestigde
deze algemene opinie. Doch weI met deze belangrijke nuance : dat ook een
wanordelijke en sorns "futloze" markt kansen behield voor de koopman die
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kon en durfde te wachten. G. Schimmelpenninck beschreef de koopman van
1825 als een gedrevene : als iemand, die niet uit vrijheid hande1de, doch door
noodzakelijkheden gedreven werd. Hij destilleerde deze opinie uit de ervaringen van de N.H.M., die relatief laat op het tonee1 verscheen en bij de
start veelliquiditeit verspeelde aan de Indische Kas, speculatieve avonturen
en de Chinese thee-handel. Voor hen, die eerder waren gekomen, zoals
Antwerpse en Duitse kooplieden, bleek er op de door de Enge1sen en NoordAmerikaneo beheerste markten meer speelruimte: zij realiseerden na 1825
een marktaandeel van 10 tot 30%.
In deze bijdrage werden de practische mogelijkheden van de Hollandse
koophandel getoetst binnen het kader van de weinig florissante ontwikkeling
van de Europese handel met de wereld overzee. De kooplieden arriveerden
te laat; zij ontdekten in de periferie van de wereldhandel verzeild te zijn geraakt; de eigen havens vertoonden emstige hindemissen voor de binnenlopende en uitzeilende schepen; de betrekkingen met Indie bleken niet dan
met regeringssteun over te nemen van de Engelsen en Noord-Amerikanen;
en dat alles moest zich voltrekken onder weinig gunstige intemationale
condities. Hoewe1 al deze factoren een verklaringsmoge1ijkheid bieden voor
het gedrag van de Hollandse kooplieden, blijft men geconfronteerd met een
serie zelf-beschouwingen, die in een dergelijke verklaringswijzen geen pJaats
hebben.
Men kan zich de vraag stellen of zelf-reflecties wellicht marginaIe kanttekeningen zijn bij het "grote" gebeuren. Voor ve1en is dit zelfs geen vraag,
doch een vaststaand feit : zij beschouwen het ~nderzoek naar de"structuur en
de functie van de zelf-beschouwing als een bezigheid voor de vrije uren. Stelt
men dit onderzoek centraal dan hebben velen de vrees, dat een handreiking
aan het moralisme op de loer ligt. Cultuurpsychologie en moralisme schijnen voor de economisch-historicus loten van eenzelfde starn; slechts te kunnen worden toevertrouwd aan hen, die beschikken over een speciale, niet
zelden aesthetisch genoemde, intuItie. Dat de mens - en dus ook het economisch ingestelde subject - voortdurend handelt vanuit "ziens"wijzen
schijnt aan zijn aandacht te ontsnappen.
Wil men echter de zelfbeschouwing als een es<;entiee1 element in de analyse introduceren, dan zal de relatie tussen voorstelIingen en verwachtingen
en de handels-economische situatie positief moeten worden bepaald. Het
betrekken van begrippen als zelf-visie, culturee1 bepaalde verwachtingen en
complex zal zijn nut gaan afwerpen wanneer daardoor vraagstukken, die
met het traditionele begrippenapparaat van de economisch-historicus "onoplosbaar" blijken binnen het gezichtsveld raken.
Geen mens, en dus ook geen koopman of groep van kooplieden, verricht
zijn handelingen automatisch: alsof de situatie, waarin men verkeert, het
gedrag logisch oproept. Achteraf kan het wellijken, alsof de actors uitvoerders zijn geweest van een extra-individueel plan, dat bepaald werd door economische en politieke feiten. Dit soort feiten zijn echter altijd - op een nogal ingewikkelde wijze - door de mens "gemaakt". Bij de betrokken spelers
in het gebeuren bestaat over het algemeen een vage notie van wat wij op
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enige afstand staande plegen te noemen: de objectieve werkelijkheid. De
handelende subjecten komen tot hun gedrag vanuit een serie anticipaties:
interpretaties van het gebeuren, die gebaseerd zijn op persoonlijke gevoelens,
op al of niet nauwkeurig geobserveerde omstandigbeden en mede bepaald
door voorstellingen, die men gangbaar acht of waarvan men zicb ten dele of
in het geheel zelfs niet bewust is.
Voorstellingen en verwachtingen hebben een relatie tot de data van de biologische, economische of sociale orde. Een relatie, die, van groep tot groep,
van periode tot periode, en van land tot land kan verschillen: soms schijnen
de mensen de door benzelf geensceneerde feiten als "druk" te ervaren, dan
weer schijnt bet subject overtuigd van de eigen en creatieve vormgeving van
de hem geoffreerde omstandigheden. Constateert men voor een betrekkeHike
lange peri ode, zoals in deze studie, dat er een vrij duidelijk verschil bestaat
tussen de handels-economische werkelijkheid en de daaromtrent gevormde
verwachtingen, dan zal het onderzoek zich moeten richten op de specifieke
oorzaken van deze "overmatig afwijkende" zelfbeschouwingen. Ieder gedrag
gaat gepaard met "overwegingen", doch wanneer blijkt, dat activiteiten worden gelanceerd vanuit een situatieschets, die niet harmonieert met de zich
ontwikkelende machtsverhoudingen, dan bestaat er kennelijk een soort
"blindheid" bij de handelende subjecten voor de rcaliteit. Hoe is deze blindheid ontstaan, hoe groot is het vervormende effect ervan en in welke mate
verhindert deze fixatie aan vroegere ervaringen de confrontatie met de actualiteit en de toekomst?
In de zelf-visie hebben wij een begrip, waarin voorstelling en werkelijkheid
aan elkaar verklonken liggen. Nog afgezien van bet negatieve, naleve, of
adaequate karakter ervan, bleek uit de beschrijving van de zelf-visies van
de Koning, de Amsterdamse en Rotterdamse kooplieden, de consuls in
Latijns-Amerika, de directie van de N .H .M., de Antwerpse kooplieden en
's Konings ministers, dat voorstelling en situatie erin samenkomen. De zelfvisie licht ons in over hoe men zichzelf ziet en waartoe men zichzelf in staat
acht. Deze persoonlijke of collectieve waarde-taxatie kan men niet losdenken
van de werkelijkheid zeIf en van de situatie, zoals die wordt waargenomen.
Zelf-visie als begrip blijkt een brug-functie te kunnen vervullen op het moeilijke terrein van onderzoek, dat onder meer opduikt tussen psychologie en
economie. Zelfvisie en situatieschets zijn complementair.
Ben koersbepaling van een natie, zoals in het geval van De Nederlanden
in deze peri ode, interesseert de historicus bovenal als proces. Het proces
te verklaren boeit hem meer dan het vermelden van het resultaat aan de
"eindstreep". De historicus dient daarbij zoweI de data van de economische
en maatschappelijke orde te beschrijven als ook de galerij der zelf-beschouwingen geduldig te schilderen.
Daarmee zijn uiteraard niet aIle vraagstukken opgelost. In eerste instantie
is zelf-visie een waardeschatting. Strekt deze zich uit tot de beroepssfeer,
zoals bij de consuls in Latijns-Amerika dan treden allerlei extra-individueIe
gegevens in het gezichtsveld: de koninklijke opdracht - met aile imperatieve werking van dien -, de betekenis, die een individuele consul er aan
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hecht, de zienswijze, die in zijn algemeenheid opgeld doet met betrekkin!!
tot de nieuwe were1d, de voorstellingen omtrent Nederlands welvaren, de
plaats, die aan Latijns-Amerika wordt toebedacht in de commerciele opleving en de mate waarop hij zich identificeert met zijn opdracht I).
Deze "zienswijzen" hebben zelden - ondanks verschillende algemene tendenties - het karakter van 'n "communis opinio": er wordt verschillend over
gedacht, afhankelijk soms van de persoonlijke waardeschatting, afhankelijk ook van de economische en sociale positie, die men met meerderen maar
niet met allen deelt 2). Op al deze punten is te weinig - en bepaald geen
systematisch - onderzoek verricht. Ik heb mijze1f beperkt tot een beschrijving van de intemationaal-politieke verhoudingen (E. H. J.- deel XXIX),
tot een analyse van een tweetal tendenties in de nationale zelfvisie (De
Krimpende Horizon) en tot een doorlichting van de Atlantische hande1ssituatie (E.H.l. - deel XXXI). En dat alles vanuit de bepcrkte gezichtshoek:
contacten met het Caribisch zeegebied en Latijns-Amerika.
Deze laatste bijdrage onderstreept aan de ene kant, dat enig "begrip"
voor de moeilijke commercieele positie van Holland en zijn Nederlands
achterland op zijn plaats is. Veel goede wil en daaruit voortkomende activiteiten - gericht op herkansing van de Hollandse handel in de race om de
rijkdommen van de wereld - botste af op het zich emanciperend belangenpotentieel van grotere en rijkere naties. Bovendien bood de intemationale
handel na 1815 weinig gelegenheid tot emplooi. Doch begrip opbrengen is
niet hetzelfde als de gedragingen van regering en koophandel verklaren.
Normaliter bestaat er een "werkzaam" contact tussen voorstellingen en
verwachtingen en de situatie, waarin een yolk geplaatst is. AI refiecterende
over het gedrag - daartoe aangezet omdat men bemerkt dat het effect niet
beantwoordt aan wat beoogd werd, - kan er een meer adaequate kijk ontstaan op de omstandigheden. De kans dat de aangewende midde1en een
nuttiger effect zullen sorteren, lijkt dan niet uitgesloten. Met betrekking
tot de oud-Hollandse koopliedenstand kan men zich niet aan de indruk onttrekken, dat wat men normal iter noemt het proces van groeiend zelf-inzicht, hier ontbrak 3). Dat bleek nog eens uit de rondvraag van Netscher
over handelsbesprekingen met de zich constituerende Zollverein. Men diende, zo schreef Amsterdam, een zeemogendheid met uitgestrekte kolonien
geheel anders te beschouwen dan de enkel territoriale mogendheden. Dat
was in 1829-1830 niet zo logisch vanwege de eenheid met Belgie. Bovendien
ging deze opmerking voorbij aan de zich na 1780 voltrokken veranderingen:
commerciele belangen, op basis van een gemechaniseerde nijverheid, bleven
') Zie de beschouwing over Haefkens, Travers en Verveer in De Krimpende
Horizon, Assen 1966, pp. 205-210.
2) Zie over de relatie tussen de sociale positie van regenten en burgerpatriotten
en hun (zelf)-visie op Hollands Welvaren, De Krimpende Horizon, Assen 1966,
pp. 118-120.
3) Het materiaal in deze bijdrage dient men te combineren met de gegevens vermeld in het E.H.J.-XXIX, pp. 62-64 en in De Krimpende Horizon, Assen 1966, PP.
247-250 en pp. 256-261.
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niet meer beperkt tot de koloniale imperia. En tenslotte had enige relativiteit ten allnzien van het bescheiden en slecht renderende bezit op Java en in
Suriname een ,.verfrissende" indruk gemaakt. Realistisch was deze zienswijze evenmin voor wie het oog gevestigd houdt op de veranderingen in
het Noord-West Europese handelspatroon: emancipatie van Londen, Hamburg en Antwerpen. Deze laatste haven was dichter tot de feiten genaderd,
toen het pleitte voor vrij transit om zo de delta tussen Engeland en het zich
handelspolitiek organiserende Duitsland te activeren.
De (zelf) visie van de Koning - Angleterre continentale, geconsolideerde
stapelmarkt, handelspolitiek unicum in de intemationale handel, wereldwijde export, Cura9llo als "middenpunt" tuseen de drie Amerikaanse werelden, consuls en handelsagenten van Valparaiso tot Canton, Java als
steunpunt en schakel voor de Chinahandel - was evenmin de resultante
van een onderzoek van de situatie. Voorop stond de wil tot besturen: dat
zou krllchtiger dienen te gebeuren dan (hij meende dat) men in zijn jeugd van
hem gedacht had. De Pruissische administratie, absolutistisch en vaderlijk,
en de Napoleontische allure met zijn begrip voor een gevitaliseerde marktstructuur, behoorden tot de "Leitbilder" van de man, die als kroonprins
zijn vader zag falen, de administratieve verwording aanschouwde van de
zeven provincien, de sociale tegenstellingen ervoer als het staatsgezag ondermijnend en die tijdens de ballingschap (1795-1813) de grote verzoeker werd
om emplooi 1). Deze zelfvisie, die tot visie op de natie werd, sloot aan op
een "idee fixe" nit de nationale zelfvisie : eens lag de wereld aan onze voeten.
De Koning vond de rechtvaardiging voor zijn activisme, zowel in de achterblijvende modernisering van de commerciele en financiele potenties als ook
in de keerzijde van de my the omtrent de gouden eeuw: het erfdeel van de
vaderen was verdaan door groepsegocentrisme van de grote kooplieden
en regenten, die geneigd waren tot conservering van rijkdom en maatschappelijke macht.
Uiteraard beschouwden de Koning en zijn Hollandse kooplieden zichzelf als trouw aan de traditie en als gericht op de toekomst. Aan Amsterdamse zijde nam men het de Koning niet kwalijk, dat hij zich orienteerde
op de 17e eeuwse glorie: doch men was niet ingenomen met de weg, die de
Koning koos. De voorstelling van een geconsolideerde stapelmarkt, met
zijn administratieve bepalingen, egards voor de zuidelijke nijverhe;d en
ruimte voor de Antwerpse haven, dat alles betekende voor de hoofdstad een
aantasting van de ,,17e eeuwse" privileges. Amsterdam bleef pleiten voor
een laag buitentarief en hoge doorvoerrechten. Het hield vast aan de gildeachtige organisatie van kooplieden, makelaars, vrachtverladers en tweede
hand om zo de handel in het achterland in de hand te houden.
Visie en zelfvisie van's Konings regering en van de Amsterdamse kooplieden en stadsbestuurders moesten, ondanks eenzelfde voorstelling van de
wereldhandel, in contlict geraken. De meer territoriale en sociaal-differen1) Zie L. J. Plemp van Duiveland, Willem Frederik, Koning der Nederlanden,
uitgave N.H.M. 1949.
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tierende zienswijze van de Koning werd door de hoofdstad als een verwijt
ervaren aan de 18e eeuwse vaderen en bovenal als een inperking van haar
autonomie en actieradius. Dit schimmenspel, dat langs de handels-economische realiteit zeilde, leidde de aandacht af voor de opgave, waarvoor de natie,
ook die der kooplieden, zich gesteld zag. Voor de analyse van het proces is
bestudering van dit schimmenspel een noodzaak.
Maakt men in 1830 de balans op, dan ziet men dat zowel de naieve visie
van de Koning als de overgecompenseerde houding van Amsterdam bakzeil moesten halen. Amsterdam bleek zelfs niet gevoelig voor de drang van
de feiten. Men ervoer de vraagstukken als "allermoeyelijkst" en beschouwde
ze niet als oplosbaar, voordat de staathuishoudkunde er in geslaagd zou zijn
om de commercieIe situatie te doorlichten. En tegelijkertijd bleef men ervan
uitgaan, dat de almacht van de Koning of de voortgang van de wetenschap
met een orakelspreuk de "natuurlijke" gang van zaken zouden kunnen herstellen. In de Amsterdamse zelfvisie onderkent men een element van buitensporige hardnekkigheid: een complex van verlatenheid, dat iedere actie verhinderde en dat ontoegankelijk bleef voor welke actie van buiten of van
binnen dan ook. De kooplieden hadden zich ingegraven in stellingen, terwijl
het slagveld zich verplaatst had.
De Koning was in 1830 bereid een balans op te maken van de ornzwervingen van schepen, consuls en handelsagenten. De lijn van N.H.M., Cultuurstelsel, Indie en de Hollandse markt als verzamelpunt van tropische artikelen, zou de natie drijvende houden tot op het moment, dat annex aan deze
levenslijn de doorvoerhandel tot ontwikkeling was gekomen via Rotterdam
en Amsterdam met het Duitse achterland. Het geconsolideerde pacte colonial stimuleerde daarnaast de werkgelegenheid in Brabant en Twenthe.
Wil men in de zelf-visie van de Koning dwangmatige elementen aanwijzen
dan zal men ze moeten zoeken in zijn je maintiendrai-politiek tegenover de
Belgische dissidenten. De kracht van zijn jeugdidealen kan men tevens indirect aflezen uit de moeite, die het de Koning na 1827 kostte om zijn wereldwijde herstelplan op te geven. De koers van 1830 werd door de feiten afgedwongen: dat wijst er op, dat niet-adaequate voorstellingen moesten worden
weggedrukt in plaats van dat ze werden onderkend.
Deze verdringing van naieve voorstellingen speelde de natie parten op die
momenten - zoals in 1949 - waarop zij gedwongen zou worden opnieuw
in contact te treden met "vreemde en afgelegen gewesten". In mentale zin
was het resultaat van de overwegingen en activiteiten in de periode 18151830 weinig positief. De internationale werkelijkheid dwong de beslissing
af en dat versterkte een traditioneel element in de nationale zelf-visie : overgeleverd te zijn aan het (dubbelhartige) spel van de grote mogendheden. Dat
had voorkomen kunnen worden, wanneer het conflict in de eigen wereld
van voorstellingen en verwachtingen - het vraagstuk van de zelf-estimatie
- meer expliciet aan de orde was gesteld.
Aspiraties en teleurstellingen werden niet getoetst doch verdrongen. En
al yond de natie later in de eeuw andere welvarende routes, men behoeft
slechts de Openbare Les van dr. P. W. Klein - Traditionele Ondernemers
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en Economische Groei in Nederland 1850-1914 (1966) - er op na te slaan
om te zien in welke mate commerciele voorstellingen, vooroordelen en verschaalde gewoonten de ontwikkeling van de Nederlander tot industrieel
mens hebben bemoeilijkt. Dit proces zet zich tot in onze tijd voort en zou
langs de hier aangegeven lijnen systematisch kunnen worden bestudeerd.
Misschien kan deze uiteenzetting laten doorschemeren, dat vanuit een dergelijke analyse van de periode 1815-1830 - waarvoor in deze studies een
aantal handreikingen liggen opgetast - het te voorzien was geweest, dat
de industriele ontwikkeling van Nederland een traag verloop moest hebben.
Dan zou blijken, dat deze zo qualitatief lijkende methode voorspellende
mogelijkheden heeft.
SUMMARY

1. This study - the venture of making profit in a disordered market dealing with North Atlantic trade to Latin America (1805-1830) concludes
a research project concerning The Netherlands, the Caribbean Area and
Latin America 1). For this contribution my starting-point was the balance
of economic power within the Atlantic world, which from 1805 onwards
was expanding to Latin America; a world controlled though not dominated
by English (naval) vessels and commodities.
In Chapter I an attempt has been made to outline the economic structure
of the Atlantic community. In this outline stress has been laid on the concentration of trade on the North Atlantic routes: Hamburg, the English
ports and the ports of independent North America. From there the traders
wandered to areas outside the 18c empires ( of trade): the North Americans
to the Caribbean Area, the Cape of Good Hope, Batavia and Canton. The
English tried to find consuming markets in Latin America and Asia for
their industry which was becoming mechanized. In particular the Asiatic
peoples came to the fore as buyers of Lancashire products. The West Indian
colonies disappeared from the centre of world-commerce to the margin.
Though in 1813 England had outstripped the continent of Europe, the
balance of trade was by no means so positive as was at first concluded from
the "official trade statistics". In their penetrating studies Albert Imlah and
R. C. O. Matthews have pointed out the many difficulties which English
traders and manufacturers experienced on the continent. The 'industrial'
products controlled the stream of trade to a smaller extent than has often
been thought. Until 1840 the English economy remained very much dependent on agrarian production; the continental countries lacked the means
of payment to buy England's industrial products. Until 1840, moreover,
the insufficient connections, the tariff-walls and the preference for local
products were regular trade-barriers.
1) For the other contributions see volume XXIX of this yearbook and my study.
The Narrowing Horizon of the Dutch Traders - Dutch Welfare in the Caribbean
Area 1780-1830, Van Gorcum and Co - Assen 1966.
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Economic life was above all hampered by the decrease of hard currencies.
The instruments of trade were still defective: a rudimentary transfer of
payment, a little developed sales-apparatus and a tendency to protection:
in the United States, on the continent and also in England itself. Besides,
the commercial revolution in world traffic came about more quickly than
the demand for colonial products grew. For a long time this made it necessary to try and find the right equilibrium : growth of the population, new
economic structures, e~tablishing of national industries, increasing supplies
from the colonies, shortage of precious metals and after 1825 declining sales
in Latin America. Not until 1850 would the commercial and industrial
revolutions and the dynamism of the traders attendant on them change
world commerce and world economy thoroughly and more permanently.
2. The success of the North Atlantic traders can be partly explained by
the peculiar structure of the Latin American market. England built on her
18c relations; on the basis of political neutrality as many keypoints as
possible were founded: colonies of traders, doctors, teachers, tailors, shoemakers, saddlers and innkeepers (Humphreys). In the event of conflicts
with the mother countries and among the Latin American states themselves
England tried to mediate, as it did succesfully in the case of Uruguay. This
role of "guardian" increased England's credit with the new nations. The
North Americans used their world-wide trade system to take over and enlarge
the supplies from Manila to Acapulco and vice versa. They also supplied gin,
butter, hams, and wheat. The riches of Latin America were now directly
transferred to the North Atlantic ports, without the mediation of Sevilla
and Cadiz. For several reasons, however, the profits were smaller than had
been expected.
In this initial phase the traders and manufacturers in Bordeaux, Le Havre,
Paris, Antwerp, Liege, Verviers, the Rhineland, Elberfeld-Barmen, Saxony
and in the ports along the coast of Northern Germany managed to recover
and expand former positions in Latin America. Canning'S statement: "I
called the new world into existence to redress the balance of the old" was
more than only political in tenor and could also be applied to the industries
both of England and North West Europe, which were struggling to find
consuming markets.
The best chances were for the merchant-bankers. Through their relations
with manufacturers and investors they could draw to themselves a great
part of the loans to Latin American governments. Nevertheless before 1825
the possibilities were overestimated. In their calculations the merchantbankers did not make enough allowance for the insufficient connections
between the scarcely populated centres of the new world. On the whole that
part of the population, which lived in the interior maintained the system of
self-supply. Only in Mexico a partl) succesful attempt was made to move
trade from the coast to Mexico City, thanks to its fairly numerous population.
Economically Latin America remained until 1850 a narrow coastal area
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which had been brought into culture. In this area some ports were found,
which partially owed their prosperity to their lying on the main world
trade routes. Consequently, the race between Great Britain, the United
States, France, The Netherlands, Sweden, Hamburg-Bremen-Liibeck, Prussia and Saxony was in the first instance only a race for commercial facilities.
In this field quick and energetic actions were considered undesirable by all
the powers concerned, partly for fear of the Holy Alliance, partly because
of the commercial unstability of the Latin American trade policy, which
made every treat) of only relative importance. England in particular could
always change over to the Caribbean islands, and it did so more and more
after 1825.
3. Apart from all this the struggle for freedom had upset the social serfdom of slaves and peasants bound to their villages. In practically all countries it was not until 1830 that the routine of every day work was restored,
which was a serious handicap to the English and German money-lenders
especially when they were putting the mines in operation again. The decline
of the native industry at first proved profitable for European traders: in the
long run, however, the commercial contacts were limited to the field of
tropical articles and a too small quantity of precious metals. Economically
Latin America remained a tropical colony: a little profitable situation as
long as, through the absence of capital investments on a large scale, the
exploitation of these areas remained limited to the coast.
Another ill effect was in the long run the absence of an autochthonous
group of traders and ship-owners, in particular after 1825 when the solvent
Spanish intermediairies had been driven out. The Spanish traders withdrew large quantities of money from circulation and built up a new position
of colonial authority from Cuba. The supplies from Europe remained
limited to woollen, cotton, silk and linen drapery, ironware, glass, books,
perfumes, pottery and crystal: after 1825 the quantities of these goods were
determined by the value of tropical exports. Besides, part of the profits was
lost because the value of Latin American currency dropped steadily and
sometimes precipitantly : this was also due to the fact that the Latin American
governments were continually spending more than they could afford.
About 50% of Latin American imports came from England. The rest was
divided between North America - also via Cuba - Germany, France and
Genoa. Coffee and hides were among other commodities largely exported
to Antwerp and Hamburg. The old Dutch ports of Amsterdam and Rotterdam were mere puppets in these commercial relations.
In this disrupted market the trader remained first of all a speculator. It
was necessary for him to watch the situation on the market with great accuracy: a new Finance Minister in a Latin American country could unexpectedly cause a change in the rate of exchange for a short time; the market
was not flooded in every respect, nor at any moment, nor in all places at the
same time. After 1825 the Rhinish West Indian Company of Elberfeld, the
French traders and also the Prussian Seehandlung succeeded in expanding
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their relations with Vera Cruz, Cuba, Rio de la Plata, Valparaiso and Lima:
among the Latin American consumers there was still a preference for
continental designs.
4. The scale between ruling powers and dominated nations was less
diametrical as was supposed at the time. This applied to the relations of
England with the continent as well as to the race of the North-Atlantic
nations for the riches of Latin America. As a general observation it may be
added that Latin America could offer no solution for the disturbed balance
in and among the North Atlantic nations as economic units.
5. Especially the Dutch traders were convinced that competition with
the English exporters was out of the question. In chapter III of this study I
have made a research into the commercial and economic relations of the
Netherlands with Mexico, Brazil, Chile and Peru. The Netherlands Trading
Society (N.H.M.), founded in 1824, proved a stimulus mainly for the export
of Belgian industry and for the creation of a market of colonial articles in
Antwerp. For the ports in Holland the company only restored the relations
with Java. The N.H.M. suffered too heavy losses in its attempts to recover
the Dutch share in the Chinese tea trade and in speculations in Pernambuco
wood and cotton to be able to get a gradual and firm control of the relations
with Latin America. Its activities were limited to excessive supplies in 18251826 and then gradually stopped. The Society concentrated on Java to make
the Dutch possessions in the East pay again. In 1830 the halved realm of
Willem I reverted to the pacte colonial ; the renewed relation with the Indies
was one of the reasons why the Netherlands after 1860 could again become
the link between England and the German hinterland.
However plausible it was for the Netherlands to take this course, considering its actual situation, the process itself remains the most interesting
phenomenon for the historian. Until 1830 the 17c idea of Holland as the
centre of world commerce was still very much alive. Besides, Amsterdam,
in contrast to the King, who was concerned with stimulating his Kingdom
as a whole, was convinced of its privileges as a free port. This naive idea
of expecting world commerce to discharge itself into the Dutch delta as a
matter of course was a serious handicap to Dutch commercial agents and
consuls: they were urged by the King to promote a world-wide revival and
therefore made insufficient study of the structural changes that had taken
place. Their positions became even more difficult after 1827, when without
expressly stating it the government limited its world-wide interest to the
pacte colonial with Java. What reports came about from Latin America
disappeared without much comment into the obliging files of the ministeries
and the records of the N.H.M.
Where there more chances for the Dutch traders than they realized?
Properly speaking, the question cannot be answered. For government and
traders held and acted according to commercial views, which were out of
date: this made them waste energy and lose credit. Viewing in retrospect the

148

DE WINST OP EEN MARKT IN WANORDE

process described above, one cannot say with certainty that the Netherlands could have recovered their fair share of trade in Latin America, as the
German traders did, if from the outSet they had had a better insight into
their own situation. All the same, where they had this insight, as was the
case in Antwerp, the King's measures produced a favourable effect, also in
relation to Latin America. Where they did not, the reform of trade by the
King only caused resistance. Such was the case in Amsterdam, where the
traders lay down with a great deal of self-pity under the 18c "treatment",
in particular during the fourth English war. For this mental disorder, also
the 17c myth of Holland as the centre of world trade could offer no solution.
6. In view of the "seven years of predominantly dull trade" (Matthews)
from 1825 to 1832 and in view of Latin American disorder the difficult position of the Netherlands is understandable. Yet the behaviour of the old
Dutch traders cannot be explained without recognizing the importance of
the special idea they had of themselves: a self-concept which about 1825
did not harmonize with their factual situation. Not until 1860 this selfconcept had greatly changed in consequence of a process of social evolution among the class of traders in Amsterdam and Rotterdam.
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RAPPORTEN OVER DEN ECONOMISCHEN TOESTAND
VAN NEDERLAND IN 1816
medegedeeld door
Dr. I. J. BRUGMANS
In het 27e dee1 van het Economisch-Historisch Jaarboek, dat in 1958 verscheen, heb ik een rapport gepubliceerd betreffende den economischen toestand van Zuid Holland uit 1817 1). Dit rapport dankte zijn ontstaan aan
een aanschrijving van den minister van binnenlandse zaken, Roell, gedateerd
24 oktober 1816 (no. 19), waarin de provinciale besturen werden uitgenodigd een overzicht samen te stellen van "den tegenwoordigen toestand der
onderscheiden bronnen van we1vaart en nijverheid", bepaa1delijk inzake
handel en scheepvaart, fabriekswezen, visserij, winning van delfstoffen en
houtteelt. Van de binnengekomen provinciale rapporten is dat van Zuid
Holland verreweg het uitvoerigste geweest; vandaar de afzonderlijke publicatie daarvan in 1958. De overige antwoorden op de aanschrijving van 24
oktober 1816 2) worden thans gepubliceerd, doch volledigheid is daarbij niet
bereikt. In de inleiding bij de uitgave van het rapport-Zuid Holland werd
het volgende medegedeeld omtrent de binnengekomen antwoorden (biz.
103): "In het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage zijn zij onder de regeringsstukken niet meer te vinden, maar in de provinciale archieven konden zij, met uitzondering van Gelderland en Zeeland, worden opgespoord".
Abusievelijk werd daarbij de provincie Utrecht onder de ontbrekende antwoorden niet vermeld.
Ben ogenblik heeft de hoop gegloord, dat volledigheid ten slotte toch
kon worden bereikt. Ben nader onderzoek toch in het Algemeen Rijksarchief bracht een dossier aan het licht, waarin de binnengekomen antwoorden - ook die van de zuidelijke provincien - waren gebunde1d 3). In dit
dossier beyond zich inderdaad het rapport uit Utrecht, doch ontbraken wederom Gelderland en Zeeland. Wellicht zijn deze beide provincien in gebreke gebleven het gevraagde rapport in te dienen. Meer dan een vermoeden
is dit niet, want in genoemde bundel ontbreekt ook Overijsel, welke provincie in haar eigen archief de minuut van het ingezonden antwoord bewaard blijkt te hebben.
De provinciale rapporten, die hierna worden afgedrukt, hebben in de
eerste plaats betekenis, omdat zij toelichting en achtergrond bieden bij
1) Biz. 101-153 .

•) De tekst der aanschrijving t.a.p., biz. 101-102.
8) A.R.A. Binn. Zaken 31 mei 1817, no. 77 (1-20).
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de tabellarische gegevens omtrent "fabrieken en trafieken", die de provincien hadden in te leveren op grond van de ministeriele aanschrijving van
31 augustus 1816, no. 61a. De op deze aanschrijving binnengekomen antwoorden zijn, voor zover in de archieven teruggevonden, door mij uitgegeven in de serie van's Rijks Geschiedkundige Publicatien 4). In de inleiding
tot deze publicatie zijn de omstandigheden, welke tot deze industriele enquete aanleiding hebben gegeven, uitvoerig uiteengezet. Het zijn diezelfde
omstandigheden geweest, die tot de aanschrijving van 24 oktober 1816 hebben geleid; dientengevolge behoeven zij hier ter plaatse niet opnieuw te
worden behandeld. Geen wonder dan ook, dat in de hiema afgedrukte rapporten meerrnalen door Gedeputeerde Staten wordt verwezen naar de antwoorden ter zake van de genoemde nijverheidsenquete.
De thans gepubliceerde provinciale rapporten geven echter meer dan een
beredeneerde toelichting bij de eerder ingezonden nijverheidstabellen. Zij
behandelen immers niet aIleen de nijverheid ("fabrieken en trafieken"),
maar ook den binnen- en buitenlandsen handel, de visserij, de turfgraverij,
het mijnwezen en den bosbouw; bovendien wordt bij den handel meestal ook
de scheepvaart in beschouwing genomen. De rapporten zouden derhalve een
min of meer volledig overzicht van den economischen toestand geven, indien niet landbouw en veeteelt buiten behandeling waren gebleven. Waardevol blijven zij niettemin, vooral ten aanzien van die gewesten, welker antwoord op de nijverheidsenquete verdwenen is; dit geldt voor Friesland,
Groningen, Overijsel en Limburg, alsook voor Zuid Holland.
De vraag, op welke wijze de colleges van Gedeputeerde Staten de voor
hun rapport benodigde gegevens hebben bijeengebracht, kan niet volledig
worden beantwoord. In Zeeland werden inlichtingen gevraagd bij de Kamers van Koophandel te Middelburg, Vlissingen en Zierikzee 6). In Overijsel werd de hulp van de voornaarnste gemeentebesturen ingeroepen; de
van die zijde binnengekomen antwoorden schenen mij van voldoende belang om nevens het provinciale rapport te worden afgedrukt, mede omdat
de "fabrieksstaat" uit dit gewest ontbreekt.
Het is hier niet de plaats, een enigszins uitvoerig algemeen overzicht te
geven van den economischen toestand van Noord-Nederland in 1816, zoals en voorzover die uit de provinciale rapporten kan worden opgemaakt.
De moeilijkheid is ook, dat - nog afgezien van het ontbreken van Gelderland en Zeeland - de ingezonden antwoorden ongelijke waarde hebben:
sommige zijn tamelijk gedetailleerd, andere hebben met summiere aanduidingen volstaan. Daar komt nog bij dat, zoals Gedeputeerde Staten van Overijsel het uitdrukken, "de koopman, de fabrikeur niet zelfs daartoe de nodige
daadzaken opgeeft en wie weet niet hoe weinig deeze daartoe lust hebben,
terwijl geheirnhouding een der hoofdeigenschappen derzelven uitmaakt".
Ten slotte dient erop te worden gewezen, dat de in den Bataafsen tijd ge') Statistieken van de Nederlandse nijverheid uit de eerste helft der 1ge eeuw
(R.G.P. grote serie, nos. 98-99, 1956).
5) Mededeling van den toenmaligen Rijksarchivaris in Zeeland, dr. W. S. Unger,
d.d. 30 november 1950, no. A 199.

152

ECONOMISCHE RAPPORTEN VAN NEDERLAND IN

1816

smede staatkundige eenheid allerminst aanstonds tot een economische eenheid had geleid, zodat ieder gewest zijn eigen moeiIijkheden en wensen had 6).
Ten aanzien van den buitenlandsen handel - over den binnenlandsen
wordt weinig vermeld - kan men opmerken, dat de landprovincien er anders voor stonden dan de zeeprovincien. De laatsten hadden als gevolg van
de oorlogsomstandigheden en het "continentaal stelsel" hun overzeese betrekkingen te loor zien gaan, de eersten hadden geprofiteerd van het feit,
dat de zeehandel in landhandel was overgegaan 7). Groningen en Overijsel
klagen dientengevolge over verval van den handel, terwijl Utrecht en Zuid
Holland optimistische klanken laten horen en op toenemend transito wijzen. Dat Noord Holland daartegenover van een algemene "bekomrnering"
der handelaren spreekt, behoeft niet te verbazen, omdat Amsterdam geen
transitohaven was en nog geen gelegenheid had gehad, van de teruggave
der kolonien in Azie profijt te trekken.
Van den toestand der nijverheid geven de rapporten over het algemeen
een weinig gunstigen indruk. Dit geldt in de eerste plaats de "trafieken",
die de handelsgoederen veredelden en dus dichter bij den consurnent brachten; deze bedrijven moesten dus - het blijkt speciaal uit het rapport van
Noord Holland - onder den ongunstigen toestand van den zeehandellijden. Maar ook in de landprovincien worden allerwegen klachten vemomen
over "kwijning" van de nijverheid (bierbrouwerijen, jeneverstokerijen, papiermakerijen, leerlooierijen enz.). De oorzaken zijn van veelsoortigen aard:
invoer van buitenlandse goederen, beschermende invoerrechten in andere
landen (Engeland, Frankrijk), opheffing van de binnenlandse tollen en niet in de laatste plaats - drukkende belastingen. Anderzijds verkeert de
textielnijverheid in een tamelijk gunstigen staat: de Twentse katoenindustrie
profiteert van de verlaging der prijzen van de ruwe katoen en heeft daardoor
zelfs, wat de bombazijnfabricage betreft, het stadium van overproduktie bereikt. Ook de textielindustrie in Noord Brabant staat er vrij goed voor: het
rapport van Gedeputeerde Staten verwijst naar den "fabrieksstaat", nog in te
dienen ingevolge de aanschrijving van 31 augustus 1816 8).
De visserij, het derde object van onderzoek, blijkt in een bevredigenden
toestand te verkeren, althans wat de zeevisserij in de beide Hollanden en
Friesland betreft. In de andere provincien, waar slechts riviervisserij wordt
uitgeoefend, is deze onbeduidend en niet zelden achteruitgaande.
Dat Nederland tot het begin der twintigste eeuw arm is geweest aan bodemschatten - afgezien van de steenkolenmijnen in Zuid Limburg - zal
zelden worden betwist. Daarom is het opmerkelijk dat de rapporten uit 1816
met nadruk melding maken van de grote betekenis van de turfgraverij; aIle
provincien, Limburg uitgezonderd, maken er gewag van, en in de meeste
gevallen in gunstigen zin, al blijkt de heffing van den turfaccijns bezwaren
op te leveren. Slechts de beide Hollanden spreken over de turfwinning in
8) In het nu volgende overzicht wordt mede de provincie Zuid Holland betrokken, welker rapport reeds in het 27e jaarboek werd gepubliceerd.
7) I. J. Brugmans, Paardenkracht en mensenmacht (1961), biz. 24-25.
8) Te vinden in R.G.P. 98, biz. 52-135.
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mineur 9). Het zou gewenst zijn, indien aan dezen thans vrijwel verdwenen
tak van bedrijvigheid een monografie werd gewijd.
Het gemis aan mededelingen omtrent landbouw en veeteeIt, waardoor
de rapporten aan waarde inboeten, wordt enigermate goedgemaakt door
de overzichten van de houtteelt die zij bevatten. Deze tak van bedrijf had
in 1816 groot belang; het "ijzeren tijdperk", zoals Sombart het moderne
kapitalisme kenschetst, was in Nederland toenmaals nog niet aangebroken.
Het is daarom belangwekkend uit de rapporten te vernemen, dat men zich
in aile provincien met het kweken van houtgewassen onledig houdt, en wei
meestentijds met bevredigende resuItaten; slechts Groningen vermeldt, dat
de ingezetenen "zich op dezelve weinig toeleggen". Ook dit onderdeel van
economisch bedrijf zou een nader onderzoek verdienen.
De provinciale rapporten bevatten meer dan een toestandsbeschrijving;
zij vermelden ook de maatregelen, die zouden kunnen strekken om tot verbetering te geraken. In het algemeen kan men zeggen, dat nergens iets te
bespeuren vaIt van liberale denkbeelden op het gebied der economische politiek; Adam Smith had nog nauwelijks bij de autoriteiten weerklank gevonden. Zeker, Gedeputeerde Staten van Noord Holland spreken den wens
uit, "dat eenmaal meer liberale beginzelen onder de Europische volken ten
dezer mogten ten stand komen", maar dit college klaagt even later, "dat de
nieuwe beginzelen van vrije invoer van min belaste en min kostbare plaatsen
naar meer bezwaarde en kostbaarder steden de etablissementen in deze
laatsten doet te gronden gaan". Aan dergelijke tegenspraken maken zich
ook andere provincien schuldig: Friesland beklaagt zich er over, "dat de in
vreemde landen meer en meer veldwinnende prohibitive wetten of hoge regten op onze producten ... groote hinderpalen hebben doen geboren worden",
doch betreurt eveneens "het onbelemmerd vertier der van elders inkomende
vreemde waren, welker mindere prijzen den inlandschen fabrieken niet zelden noodzaken zich met eene wezenlijk al te geringe winst te vreden te houden". De textielfabrikanten in Drente hebben een gezichtskring, die niet
verder reikt dan hun eigen bedrijf: de invoer van weefgoederen moet worden beperkt, maar die van garens dient vrij te blijven. Gedeputeerde Staten
van Overijsel blijken een open oog te hebben voor de geborneerdheid van
de verlangens der leerlooierijen, die een verbod van uitvoer van de run voorstaan: "indien de uitvoer der run eens werkelijk verboden wierd, zoude er
een geweldige schade aan de landeigenaren ... worden toegebragt, de vermindering van den prijs der run zoude den houtteeIt doen verwaarlosen".
Vit dit alles blijkt duidelijk, hoe groot de moeiIijkheden zijn geweest, die
koning Willem I heeft moeten overwinnen bij zijn politiek van in-, uit- en
doorvoer; hij moest rekening houden met belangen die nauwelijks te verzoenen waren.
Geen liberalisme dus. Eerder mercantilisme. Dat blijkt uit de telkens terug9) De klachten uit Noord Brabant zijn slechts van incidentelen aard en betreffen de ongunstige weersomstandigheden.
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komende pleidooien voor bevordering van den uitvoer, met gelijktijdige belemmering van den invoer van voltooide produkten; het blijkt eveneens uit
den reeds vermelden wens der Overijselse looierijen tot een uitvoerverbod
van run. Typisch mercantilistisch is ook hetgeen ten aanzien van de pijpenmakerijen in Zuid Holland wordt aanbevolen: verbod van uitvoer van gereedschappen en "het krachtdadig tegengaan van het onttrekken van bekwaam werkvolk of knechts aan defabrieken tot welke zij behooren"10).
Een en ander is in overeenstemming met de vroeger door mij geponeerde
stelling, dat de econornische politiek van Willem I als een gematigd mercantilistische moet worden gekenschetst 11).
In hoeverre de koning van de provinciale rapporten uit 1816 persoonlijk
kennis heeft genomen valt niet na te gaan. Het is wei waarschijnlijk dat hij
ze heeft bestudeerd, want de vorst heeft verschillende maatregelen genomen
die door de colleges van Gedeputeerde Staten werden bepleit. Zo valt te wijzen op den in de rapporten sterk naar voren komenden wens tot verbetering
of aanleg van kanalen - een onderwerp waaraan de koning gelijk bekend
veel aandacht heeft gegeven. Nog duidelijker komt het verband tussen 's
konings beleid en de ingediende rapporten naar voren in het enige malen
terugkerende pleidooi (Hengelo, Borne, Noord Holland) tot aanmoediging
van de inheernse textielnijverheid door aan leger, marine, instellingen van
liefdadigheid enz. het gebruik van binnenslands vervaardigde stoffen voor
te schrijven; een koninklijk besluit van 1820 kwam aan dezen wens tegemoet 12).
Er is ten slotte een gebied geweest, waarop Willem I slechts in beperkte
mate aan de wensen van het bedrijfsleven heeft kunnen voldoen: de belastingen. Legio zijn in de rapporten de klachten over den zoutaccijns, den
turfaccijns, de patentbeIasting. Het is den koning echter niet gegeven geweest tot een belastingstelsel te komen, dat zowel in het noorden als in het
zuiden aanvaardbaar zou blijken. "La fiscalite fut la grande faute du gouvernement de Guillaume ler" 13). Het belastingstelsel zou een der oorzaken
worden van de scheuring in het jaar 1830.
I.1.B.

1. GEDEPUTEERDE STATEN VAN FRIESLAND AAN ROELL, 1816 DEC. 4., No.4.
(Archief Ged. Staten, Provo Griffie Leeuwarden)
Wij hebben ter voldoening aan het verlangen van Uwe Excellentie uitgedrukt bij deszelfs Missive van 24 October 1816, No. 19a, ons onledig gehouden met de bijeenzameling der bouwstoffen voor zooverre deze provincie
betreft, welke mede zullen moe ten dienen bij de opmaking van het algemeen
10) Ec. Hist. Jaarb. 27, biz. 122.
11) I. J. Brugmans, Welvaart en historie (1950), biz. 38-50.
12) T.a.p., bIz. 42-43.
18) R. Demoulin, Guillaume I et la transformation economique des Provinces
belges (1938), biz. 46.
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verslag, hetwelk door Uwe Excellentie aan Zijne Majesteit staat te worden
aangeboden nopens den tegenwoordigen toestand der onderscheidene bronnen van welvaart en nijverheid binnen dit Rijk.
De korte tijd ons tot het vervaardigen dezer opgave vergund, zoowel als
de beknoptheid, welke Uwe Excellentie daar bij wenscht in acht genomen
te zien, zullen dezelve minder volledig doen zijn, dan bij een ruimer tijdbestek en meerdere wijdloopigheid billijkerwijze verwacht zoude mogen worden.
Na deze voorafgaande aanmerking tredende ter beantwoording van Uwer
Excellenties missive, zullen wij de afzonderlijke punten derzelve opnemen in
die orde waarin dezelve aldaar voorkomen.
En zoo komt dan
1°. in de eerste plaats in aanmerking de tegenwoordige Staat der zoo binnen als buitenlandsche handel en scheepvaart.
Deze handel en scheepvaart strekt zich uit:
a. tot voortbrengsels van alleriei aard, welke de grond dezer provincie
oplevert, als granen, zaden, vIas, kaas, boter, aardappels, chicoreijwortelen
enz.
b. tot vreemde producten, welke in de havens dezer provincie van buiten
ingevoerd, vervolgens naar buiten gesleten worden, bestaande deze producten in granen, zaden, hennip, teer, pik, potasch, hout en soortgelijke voortbrengsels uit de Oostzee en Noorwegen, in zout uit Spanje, Vrankrijk en
Engeland.
De eerstgemelde voortbrengsels, die van den Vrieschen grond namelijk,
worden uit deze provincie naar andere nederiandsche gewesten gezonden
met binnenschepen, welke aldaar weder voor het meerendeel coloniale waren en andere buitenlandsche artikelen innemen, welke men alhier voorzooverre die niet onmiddelijk van buitenlands worden aangebragt, voor de dagelijksche consumtie benoodigd is.
Een gedeelte intusschen der evengemelde voortbrengsels voora! boter,
kaas, granen, zaad en vIas wordt naar buiten en weI voornamelijk naar
Engeland en Spanje vervoerd.
Gelijk de binnen- en buitenlandsche scheepvaart in deze provincie geacht moeten worden een geheel uittemaken, en door het toenemen der laatstgemelde, ook de eerstgenoemde aanmerkelijk bevorderd wordt, zoo hangen
ook weder vele fabrieken en trafieken als steen- en pannebakkerijen, kalkwerken, lijnbanen, zeilmakerijen, ankersmederijen, scheepstimmerwerven,
houtzaagmolens, zoutziederijen en dergelijken van den meerderen of minderen bloei van zeevaart en handel af.
Geen minderen invloed oefent deze meerdere of mindere bloei, en de uitbreiding van handel en scheepvaart, op den aanbouw van nieuwe schepen,
welke op onderscheidene zeer geschikte timmerwerven binnen dit gewest
vervaardigd kunnen worden en zijn zoo weI voor de vrachtvaart als voor
eigen handel, gelijk mede op de hier door ontstaande rederijen, een zoo belangrijken tak van bestaan en welvaart voor deze provincie, al waar van
ouds de zoogenaamde Vriesche koffen gebouwd werden, welke wegens der-
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zelver goede constructie in het algemeen zeer gezocht en beroemd waren.
Dan zoo luisterrijk de toestand van handel en scheepvaart in deze provincie voormaals, inzonderheid vocr het jaar 1780 was, zoo rninbeduidend
is dezelve vervolgens, door den langdurigen en allesvernielenden oorlog, en
onder het knellend juk der fransche heerschappij geworden, dermate zelfs,
dat men op het getuigenis van deskundigen mag verzekeren dat de rederijen,
scheepvaart, aanbouw van vaartuigen, Iijnbanen en al het geen hier aan verwant is, van vijf tot een verrninderd zijn, en dat dit eene overgeblevene gedeelte nog in een kwijnenden toestand met moeite staande zou zijn gebleyen, ware het niet, dat de gelukkige bevrijding van het vaderland, de scheepvaart aIs uit een dodelijken slaap opgewekt, den handel verlevendigd en
daar door alle de fabrieken en trafieken, welke daarmede zoo naauw verbonden zijn tot beteren stand gebragt had.
De uit- en invoer der waren heeft weder een aanvang genomen, de handel
op Noorwegen en de Oostzee is vooral zeer actief geworden, - de kooplieden hebben de hun nog overgeblevene kapitalen opnieuw in den handel
omgezet, en de reeders hebben de schepen, welke nog niet verrot waren,
weder uitgerust.
Dit een en ander opende ten tijde der herborene vrijheid heilrijke uitzigten, en gaf hoop, dat handel en scheepvaart als bevorens zouden bloeijen;
dan deze uitzigten hebben zich niet in allen deele bevestigd, daar het weldra
bleek, dat eenmaal gestopte bronnen van welvaart niet weder zoo spoedig
ontspringen.
Van hier dan ook, dat de handel in plaats van zich na den algemeenen
vrede uittebreiden, weinig of niet toegenomen en blijkbaar niet actief genoeg geweest is voor het getal der schepen dat aanwezig was, en dat gedurende den oorlog bij de vreemden zeer vermeerderd is, terwijl de scheepvaart
geen genoegzaam voordeel heeft opgeleverd, uit hoofde de vragten te laag
zijn in evenredigheid der onkosten buitenslands.
Hier komt nog bij, dat de in vreemde landen meer en meer veldwinnende
prohibitive wetten of hooge regten op onze producten, en het aangenomen
stelsel van bevoorregting hunner schepen boven die van andere natien
groote hinderpalen hebben doen geboren worden, waarvan weder het natuurlijk gevolg geweest is, dat de scheepstimrnerwerven ledig en in een kwijnenden staat gebleven zijn.
Om dit laatste met een enkel voorbeeld te staven kan het volgende dienen.
Dadelijk na de gelukkige wending van zaken in het laatst van 1813, was
de handel in boter en kaas van hier op Engeland met kracht hervat, en in
korten tijd tot eene luisterrijke hoogte geklomrnen, zoodat uit de haven van
Harlingen aIleen vijftien tot twintig schepen geregeld af- en aanvoeren,
welke voortbrengsels van den Vrieschen grond nu weder vrijer dan te voren
mogten overbrengen. Doch na de verhooging der regten door het Engelsch
Gouvemement in dezen jare op de inkomende boter en kaas gelegd met
de bepaaIde vermeerdering van ongeveer drie guldens op de honderd pond 14),
Ii) Verhoging der rechten op boter en kaas in Engeland had plaats op 29 maart
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wanneer de invoer niet met de Engelsche maar met vreemde (en dus ook
met nederlandsche) schepen geschiedt - na deze nieuwe belemmering, welke
een aanmerkelijken sehok aan dezen tak van handel heeft toegebragt, zijn
ook de rederijen vrij wat terug gezet, terwijl ook de uitvoer van kanterkaas ' 5)
naar Sehotland, te voren een belangrijk artikel, door het zoo evengenoemde
hooge regt, dat voor een artikel van geringe waarde geheel niet te dragen is,
thans als te niet geloopen is.
Vit het gezegde blijkt, dat voor handel en scheepvaart noch sedert de
laatste jaren, noch sedert den algemeenen vrede nieuwe bronnen zijn geopend, maar dat in het tegendeel daaraan merkelijke belemmeringen zijn
toegebragt door het ginds en elders aangenomen stelsel van verbod en verhoogde regten.
Het is waar, dat de roemrijke zege, onlangs op Algiers bevochten 16), voor
den handel en de vaart op de Middellandsche Zee opbeurende uitzigten
opent, dan het is niet te ontkennen dat er zich aan een anderen kant zeer
zorgelijke opdoen voor een aanzienelijk gedeelte van Vrieslands ingezetenen
en weI inzonderheid van het handeldrijvend gedeelte derzelven, welken zich
ten gevolge der bij de wet van 3 October 11. verordende linien op het onvrij
territoir '7) en daar door in een toestand gebragt zien, welke zeer drukkende
bezwaren met zich voert, en eer kwijning dan toenemenden bloei voor handel en scheepvaart voorspelt.
Na de voorstelling der bezwaren, welke handel en vaart drukken of dreigen, is het niet noodig lange stil te staan bij de middelen tot herstel van derzelver bloei en welvaart. Deze bezwaren toch op te heffen of te voorkomen
waar zulks mogelijk is, voorregten te verleenen, wanneer dit met vrucht geschieden kan, ziedaar zeker de beste en meest doelmatige redrniddelen.
En hiertoe behooren buiten twijfel een vrij debouch!! van de overvloedige
voortbrengsels van den grond en der fabrieken, vrije en onbezwaarde vaart,
onbelaste uitvoer der producten, premien of bepaalde voorregten aan schepen, welke in Nederland gebouwd worden, zorgen tegen allen rnisbruik der
Nederlandsche vlag door vreemden en andere soortgelijke rniddelen, waarvan de optelling hier minder gepast, en de ontwikkeling geheel ondoenelijk
is in dit stuk.
2°. Wij komen tot het tweede punt van Uwer Excellentie's missive, den
Staat namelijk van het fabriekwezen.
Wanneer wij hier eene optelling wilden doen van aIle de hier gevestigde
fabrieken en trafieken, zouden wij daardoor de grenzen overschrijden, welke
1816. Zie W. L. D. van den Brink, Bijdrage tot de kennis van den economisehen
toestand van Nederland in de jaren 1813-1816. (1916), bIz. 52.
16) Friese komijnekaas.
16) Een Brits-Nederlandse expeditie bewerkte in 1816 door een bombardement
van Algiers de vrijlating van een duizendtal Christenslaven.
") De tariefwet van 3 oktober 1816, Stb!. 53, trok in art. 56 een "binnenlinie"
op ongeveer een uur gaans afstand van de staatkundige grens; binnen dit "onvrij
territoir" mocht niet worden gelost, geladen, vervoerd zander "behoorlijk document".
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ons zijn aangewezen en bovendien een noodeloos werk verrigten, daar deze
alle Uwer Excellentie bekend zijn uit de opgave, welke wij de eer hadden onder geleide van onze missive in dato 11 November 11., no. 22, intezenden 18).
Ons dierhalve voor zooveel noodig aan de evengemelde opgave gedragende, kunnen wij in het algemeen zeggen, dat de fabrieken en trafieken sedert
het begin van 1814, in vergelijking der laatste tijden in voorspoed eer toedan afgenomen zijn - dat er echter vele ja zelfs de meeste zijn, welker toestand in bloei niet halen kan bij dien welken zij in vroegere jaren mogten
genieten - dat de oorzaken en redenen schoon naar den aard der verschillende fabrieken en trafieken ook natuurlijk onderscheiden, veelal echter
voomamelijk gelegen zijn in de zware belastingen op de grondstoffen en
eerste benoodigdheden drukkende, en in het onbelemmerd vertier der van
elders inkomende vreemde waren, welker mindere prijzen den inlandschen
fabrieken niet zelden noodzaken zich met eene wezenlijk al te geringe winst
te vreden te houden, zoo hij niet met de eigen gefabriceerde goederen wil
blijven zitten.
Inmiddels mag men zich vleijen, dat zoo door het opheffen der bestaande
bezwaren, als door eenen voortdurenden staat van vrede, vele der thans nog
kwijnende fabrieken en trafieken langzamerhand het hoofd opbeuren, en de
reeds herlevende hoop op grooter bloei en welvaart steeds meer en meer
zullen bevestigen.
Van enkele fabrieken kan men reeds thans zeggen, dat dezelve in vergelijking van naastvoorgaande tijden merkbaar in bloei zijn toegenomen, als
daar zijn de chicoreifabrieken, de houtzaagmolens, de mostaardmolens, de
oliemolens, de pannebakkerijen, de steenbakkerijen, de tabakspinnerijen en
de blaauwverwerijen. Van andere fabrieken, als daar zijn scheepstimmerweryen, lijnbanen, zeilmakerijen, mastmakerijen, anker- en andere smederijen,
zoutziederijen en dergelijke, zoude men natuurlijkerwijze bij eenen toenemenden bloei van binnen- en buitenlandsche scheepvaart ookeenemeerdere
ontluiking mogen tegemoet zien. Ook de vischdrogerijen zouden tot de in
bloei toegenomene kunnen gebragt worden en een zeer goed vooruitzigt mogen opleveren, ware het niet, dat hier aan verhindering wierd toegebragt
door de zware belasting op het zout, waarvan volgens de ingekomene berigten van het plaatselijk bestuur in de grietenij Westdongeradeel, aan de
Vlaardinger visschers eene remissie wordt verleend 19), welke tot dusverre
aan die van evengemelde grietenij niet heeft mogen gebeuren en waarop wij
de vrijheid nemen Uwer Excellentie's aandacht bij deze ge1egenheid in het
bijzonder te vestigen.

18) Hier wordt gedoeld op de beantwoording van de ministerie1e aansehrijving
van 31 augustus 1816. Het stuk is noeh in het Algemeen Rijksarehief, noeh in het
provinciaal arehief te Leeuwarden aangetroffen.
19) De wet op den zoutaecijns van 15 september 1816, Stb!. 36, verleende in art
44 (opnieuw) aecijnsvrijdom voor de haring- en kabeljauwvisserij; vg!. Ee. Hist.
Jb. 27, biz. 147. Voor de sehelvisvangst der Friezen gold de vrijstelling dus niet.
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3°. Overgaande tot het derde punt, de Visscherij namelijk, meenen wij
daaromtrent het volgende te mogen aanmerken.
Dat dezelve voomamelijk bestaat in de zeevischvangst, en zich in een tamelijk bIoeijenden toestand bevindt. Inzonderheid is dezeIve in dezen jare
door de menigte visch, boven andere jaren uitstekende geweest, terwijI ook
de aIgemeene vrede den vrijen uitvoer naar buitensIands niet weinig bevorderd en aan de visschers de geIegenheid verschaft heeft, om zonder verhindering hunne waar buiten (dat is voor hun binnenvallen of nog in zee)
te verkoopen, waarvan het natuurlijk gevoIg is geweest, dat de doorgaande
prijzen hooger zijn geIoopen dan bevorens.
Een nieuwe tak van nijverheid heeft zich voorts in dit yak sedert weinige
jaren geopend door het zouten van kabeIjaauw en scheIvisch, waarvan eene
vrij aanzienelijke verzending naar DuitschIand en elders geschiedt, gelijk
mede de in het voorjaar gedroogd wordende schelvisch goeden aftrek heeft.
Dit een en ander levert alzoo een gelukkig vooruitzigt op wegens den meerderen bloei der visscherij, waarbij nog komt, dat op sommige plaatsen in
stede der bevorens gebezigde zoogenaamde buinsnikken 20), thans tot de
vischvangst gebruikt wordt eene soort van aken, welke even zoo niet meer
geschikt tot dat einde zijnde, bovendien het dubbeId voordeeI in zich vereenigen van minder kostbaar te zijn en minder onderhoud te behoeven.
Ook de aalvisscherij, een niet onbelangrijke tak van handel in deze provincie, doch welke tijdens de inlijving in het fransche rijk niet dan door middel van de toen bekende licences konde gedreven worden, belooft bij de opheffing van deze en andere beIemmeringen, welke destijds den koophandel
in het algemeen drukten, eene aanmerkelijke verbetering in het lot der visschers en van hun, die de aalaken uitrusten, en de verzending thans vrijelijk
naar mate van de vangst regelen.
4°. Aangaande het vierde punt, den Staat der turfgraverijen, steenkolengroeven, ijzermijnen en andere tot het rijk der de/fsto/kunde behoorende voortbrengsels, moeten wij zeggen, dat van de hier opgenoemde voorwerpen aIleen
in aanmerking kunnen komen de turfgraverijen, terwijI van de overige in
deze provincie geene aanwezig zijn.
Deze turfgraverijen nu verdeeIen zich in vergravingen van hooge veenen,
dat is van de zulke van welke de bovenste beddingen slechts tot brandstoff
dienen en verwerkt worden, en waarvan dus de ondergronden blijven liggen, en van lage veenen, dat is van de zoodanige waar de brandstof uitgebaggerd wordt, en waar dus de ondergrond zoo weI als de bovengrond weggenomen wordende, sIechts water overblijft.
Van deze onderscheidene turfgraverijen vindt men er in deze provincie,
doch niet overal: dezelve zijn voomamelijk gelegen in de grietenijen Achtkarspelen, Tietjerksteradeel, SmaIlingerland, Hemelumer Oldephaert, Aeng20) Ten rechte: bunsnikken. "Snik" is een in Groningen en Friesland gebruikelijke
benaming voor een schuit, gebezigd voor de binnenvaart of de kustvisserij. "Bun"
heet de ruimte onder een visschuit, die met het zeewater in verbinding staat en dient
om de gevangen vis levend te bewaren.
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wirden, Haskerland, Schoterland, Lemsterland, Opsterland, Ooststellingwerf en Weststellingwerf.
De vergravingen plegen in deze provincie te geschieden door en op kosten
van bijzondere personen, of ook van vereenigingen van personen, wanneer
de vee1al zware kosten op de ontginning der veenen en het daartoe noodzakelijke graven van vaarten, niet toe1aten, dat enkele personen zich daarmede
belasten. Van hier de vereeniging der zoogenaamde Compagnons van
Schoterland, door welken reeds voor een geruimen tijd eene aanmerkelijke
vergraving is bewerkstelligd, en die van de Compagnons van Opsterland,
door welken voomamelijk gezocht wordt de ontginning der uitgestrekte
veenen in dat oord der provincie gelegen, dat aan Drenthe grenst 21 ).
De verschillende denkbeelden, welke van vroegere tijden af, reeds bestaan hebben omtrent de meerdere of mindere nuttigheid der vergravingen
voor het algemeen welzijn, maken de beslissing van dit stuk moeijelijk. Zoo
veel intusschen is zeker, dat ondememingen van dien aard als bevorens door
de Compagnons van Schoterland en thans weder door die van Opsterland
worden bewerkstelligd, en welke op tonnen schats te staan komende, slechts
een toekomstig en op tijd werkend voordeel beloven, door geene enkele personen met hoop op goed gevolg zouden zijn uittevoeren, terwijl dezelve echter behalve het daaruit spruitend voordeel voor de deelhebbers, nog dit eene
opleveren, dat zij nieuwe wegen van gemeenschap openen (door de hoofden mindere vaarten, welke ten behoeve der zelve gegraven moeten worden)
met zoodanige plaatsen, welke door derzelver afgelegenheid tot dus verre
verstoken waren van de voordeelen, verknocht aan de ligging in de nabijheid
van een geschikt vaarwater.
Voorts zoude misschien aanmerkelijk meer voordeel kunnen worden getrokken van zoodanige hooge veenen waar de ondergronden na de afgraving tot cultuur welgeschikt blijven door de behulpzame hand van het
Gouvemement zoo in het wegnemen van bezwaren, als in het verschaffen
van noodwendige hulpmiddelen zouden vereischen, om tot dien graad van
volkomenheid te geraken, welke in de gevolgen zeker voor de aIgemeene
we1vaart zeer wensche1ijk zoude mogen geacht worden te zijn.
5°. Het vijfde punt van Uwer Excellentie's missive de houtteelt blijft ons
nog ter beantwoording over.
Deze kan bij de turfgraverijen, waarvan wij zoo even spraken, zeker in uitgebreidheid niet halen. Slechts in sommige oorden van de provincie wordt
eenig houtgewas van be1ang, inzonderheid van opgaand hout gevonden.
Onder deze oorden behooren voomamelijk de grietenijen Tietjerksteradeel,
Smallingerland, Doniawerstal, Haskerland, Schoterland, Gaasterland, Opsterland, Ooststellingwerf en Weststellingwerf, ofschoon ook nog in andere
grietenijen streken gevonden worden, waar het hout wordt aangekweekt.
21) Toen ornstreeks het midden der 16e eeuw de turfgraverij in Schoterland en
Opsteriand werd begonnen, groef men vaarten ten behoeve van den afvoer der turf.
Over de compagnonschappen: M. Hartgerink-Koomans in Vers!. en Meded.
O.V.R., deei 10 (1952), bIz. 84-116.
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Inmiddels verschillen sornmige oorden, waar men zich op de houtteeIt
toelegt, daarin van andere waar dat zelfde geschiedt, dat op de eene plaats
de gemaakte vorderingen veel grooter zijn dan in de andere. Zoo worden bij
voorbeeld in de grietenij Gaasterland door het thans levend geslacht reeds
de voordeelen genoten van de houtplantingen, welke daar voor jaren gedaan
zijn, terwijl in de grietenij Opsterland, zoo ook in Schoterland en misschien
mede in Ooststellingwerf, nu eerst sedert weinige jaren deze zaak met ijver
bij de hand genom en is en nog voortgezet wordt, en alzoo de groote voordeelen daarvan niet dan door een volgend geslacht zullen kunnen worden
genoten.
2.

1816 NOV. 20, NO. 366
CArchief Ged. Staten, Prov. Griffie Groningen)

GEDEPUTEERDE STATEN VAN GRONINGEN AAN ROELL,

Ter voldoening aan Uwer Excellenties missive van den 24sten October 1.1.
no. 19, hebben wij de eer U .E. bij dezen eene korte algemeene schets te geven
van den tegenwoordigen toestand der onderscheidene bronnen van welvaart
en nijverheid binnen deze provincie ; en ten dien einde de bij Uwer Excellenties evengemelde missive opgegevene orde volgende, vermeenen wij op de
daarbij voorkoomende eerste vraag, nopens den tegenwoordigen staat des
binnen- en buitenlandschen handels en scheepvaart, ten aanzien van deszelfs
bloei, welvaart en uitgestrektheid, in vergelijking tot de laatste jaren, vooral
sedert het herstel des algemeenen vredes; - welke nieuwe bronnen sints
beide tijdstippen voor dezelve mogten geopend zijn, en welke uitzichten dezelve voor den toekomst aanbieden; - te moeten antwoorden: dat, wat
betreft de belangrijkheid van dezen tak van bestaan, dezelve thans kwijnende is en zulks juist op een ogenblik dat het getal der in deze provincie tehuis
behorende bodems groter is dan ooit ; zoodanig dat men alles dooreen gerekend voorzeker mag aannemen dat in dit jaar 1816 zoo al geen nadeel althans geen voordeel van eenig belang is geboren geworden. De oorzaken van
dit meer en meer toenemend verval schijnen o.a. in de trage gang des handels gelegen te zijn; in de verandering van haren voormaligen voor de vragtvaart zoo gunstigen loop; in de meer directe handel tusschen den uitlanden
zonder het intermediair van Nederland; in de in vreemde, vooral Oostzeesche havens toegenomene aanbouw van koopvaardijscheepen; in de overal
ingevoerde verhoging van rechten, tollen, lasten en courtagien der in de vragtvaart nodige agenten welke niet in dezelfde evenredigheid bij den jongste
vrede verminderd zijn als de vragtlonen; in de verhoging der volksloonen
mede niet evenredig gedaald; in de verschiIIende in meest aIle Rijken ingevoerde bezwaren op andere dan nationale schepen; in de onveiligheid van
de vaart op de Middellandsche zee en de Portugeesche kust, de sluiting van
de Britsche havens voor den invoer der granen 22) en de geheele verdwijning
22) Reeds in mei 1815 zette Engeland den invoer van haver stop, tenzij de prijs
tot 27 sh. per quarter (2,9 H.L.) zou zijn gestegen. Zie Van den Brink t.a.p., bIz.
52-53. Over de befaamde Cornlaw van 1815 in het algemeen: D. G. Barnes, A
history of the English Corn Laws from 1660-1846 (1930), biz. 117 vlg.
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van onze weleer zoo bloeiende vaart op de Kleine 00st 23).
Wat betreft de middelen welke zouden kunnen worden opgegeven tot
redres, deze zijn moeijelijker voor te dragen dan de oorzaken van het kwaad
te doen kennen.
In het algemeen is de duurzaamheid van de gelukkig herstelde algemeene
vrede en al wat Neerlands handel kan bevorderen, het hoofdmiddeI in
dezen; - meer bijzonder echter kan men als middelen van redres opgeven:
gepaste pogingen van de zijde des Gouvernements om door handelstractaten
onze natie met de meest bevoorregteden te doen gelijk steIlen; meerdere represaille tegen de vreemde schepen goederen in of uit deze landen vervoerende; aanmoediging van de kleine kustvaart welke in een zeer nauw verband staat met de grotere koopvaardij; aanmoediging van Nederlandsche
zeelieden; betere, althans voor het regt der crediteuren meer gunstige bepaling van de wettige verbanden op koopvaardijschepen onder de naam van
bijlbrieven 24); betere betonning van de zeegaten van het Vriesche gat en
bovenal de daarstelling van eene winterhaven voor de koopvaardijschepen
in deze provincie te huis behorende, in de stad Groningen, waardoor een
aanmerkelijk voordeel voor de eigenaren zoude worden bekomen, daar nu
veeIal de schepen in ongeschikte plaatzen moeten overwinteren, die winterlaag met meerdere kosten verzeId gaat, en de uitrusting in het voorjaar niet
zoo onkostbaar en gemakkelijk is, dan wanneer zulks in de provincie zelve
zo ude kunnen geschieden; eindelijk schijnt de tegenwoordige kwijnende
toe stand der koopvaardij eenige aanspraak te geven op eene althans provisioneele vrijstelling van zegel, registratie en andere regten.
Evenzoo als met de koopvaardij is het met de scheepsbouw in deze provincie gelegen; meer dan 90 scheepstimmerwerven en de daaraan verknogte
touwslagerijen, zeilmakerijen, smederijen, blok- en mastemakerijen en wat
dies meer is, moeten van den scheepsbouw in deze provincie onmiddellijk
bestaan en anderen doen bestaan. De aanvoer, de vervoer, de bewerking
geven aan honderden huisgezinnen de kost, en in gewone tijden van voorspoed wierden jaarlijksch meer dan 9000 tonnen scheeps in deze provincie
gebouwd, aIle van het soort hetwelk men smakken en koffen noemt en jaarlijksch eene waarde van meer dan een millioen guldens opleverde.
Thans echter is die bloei in kwijning veranderd en van aIle die menigvuldige scheepstimmerwerven is geen tiende gedeeIte meer in activiteit, zoo zelfs
dat van 1813 tot 1816 ingesloten, geen 1000 tonnen scheeps aangebouwd
zijn.
De oorzaken van dezen treurigen toestand staan zoodanig in verband met
die van het verval van de koopvaardij, dat wij ons tot de daaromtrent aangevoerde daadzaken refereren.
Ook de middeIen van redres zijn natuurlijk voor beiden dezelfde, maar er
23) Onder "Kleine Oost" werden de Duitse Noordzeehavens verstaan, bepaaldelijk Bremen en Hamburg.
24) De bijlbrief was een zekerheidsbrief van betaling aan een scheepsbouwmeester, een vorm van scheepshypotheek. Zie J. C. Voorduin, Geschiedenis en beginselen der Ned. wetboeken IX, II (1841), biz. 305.
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is nog een bijzonder middel gunstig voor den scheepsbouw in de eerste
plaats, 't welk men niet genoeg kan aanprijzen, dat namentlijk van eene
voor het recht der crediteuren meer gunstige bepaling van de wettige verbanden op koopvaardijschepen onder den naam van bijlbrieven bekend,
waarvan hierboven in 't voorbijgaan melding is gemaakt. Bij de vorige wetgeving trouwens was in deze provincie de op zichzelven onverschillige maar
van agteren zeer gelukkig gekozene bepaling gemaakt, dat schepen ter zeevarende waren vast-goed. Hieruit ontstond de voordelige faculteit van wettig
verband der schepen voor het onbetaalde der gedane leverantien en de
scheepstimrnerman ontving een gedeelte op hand en het overige in termijnen,
omschreven in zijnen bijlbrief, met zeker recht van privilegie of kusting op
het schipshol, welke obligatie door hem gemakkelijk konde worden gediscompteerd of aan zijnen leverancier of aan anderen, onder den naam van
brievekopers daarin speculerende; - ook zoo bekwam de smit een gedeelte
op hand en voor de rest eenen ijzerbrief, even gemaklijk of aan zijnen ijzerhandelaar of elders te discompteren, en zoo vervolgens ieder leverancier
voor het op zijne leverantie onbetaalde. Daarvoor was het den aankomenden
schipper gemakkelijk met een gering kapitaal aan den gang te geraken;
omgekeerd voor den leverancier om zijne waar te verhandelen en voor zijn
uitstaand crediet ook billijke zekerheid te bekomen. Van dit alles daarteboven wierd geen penning aan den lande betaald. Nu echter heeft juist het
omgekeerde plaats en moet noodwendig den bloeij der scheepsbouw onmogelijk maken. Geene de minste zekerheid toch is er bij eenige acte hoe ook
genaamd voor den crediteur te bekomen, zoolang de schepen als los goed
geconsidereerd worden, en men slegts het posses daarvan behoeft te hebben
om de wettigste pretensien te eluderen; geene mogelijkheid omgekeerd voor
den aankomenden zeeman om door crediet een schip uit te rusten. En deze
zwarigheid is te groter naar mate van de meerdere vermagering onder den
zeevarenden stand. Waarbij komt dat de pogingen om dit op eene of andere wijze te remedieren, worden onuitvoerlijk gemaakt door de zware kosten en belemmeringen der registratie, waarvan althans deze ongelukkige
handel diende te zijn bevrijd.
Eindelijk is er nog een middel overig om den scheepsbouw in deze provincie meer dan ooit te doen bloeijen, bestaande in de verdieping der canalen, de opening der vaste bruggen en sluizen, speciaal de Statenzijl; teneinde alzoo de mogelijkheid daartestellen dat men in den scheepsbouw gelijken tred houde met de vorderingen en behoeften der eeuw, welke noodwendig medebrengt meerdere scherpte en wijdte der schepen om niet gedwongen te blijven, onverkoopbare platbodemde schepen te bouwen, aIleen
voor de vaart op de Oostzee, Noorwegen en naburige kusten geschikt, welke thans voor den Nederlander niet meer het oude uitsluitend vaarwater
opleveren.
Wat betreft de tweede door Uwe Excellentie gedane vraag, of en in hoeverre namelijk de binnen deze provincie gevestigde fabrieken en trafieken
sedert den aanvang van den jare 1814 in vergelijking der laatste tijden over
het algemeen in voorspoed zijn toegenomen of agter uit gegaan, met de no-
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dige bijzonderheden, om het onderscheid te doen kennen, en met opgave
der redenen, waaraan hetzelve is toeteschrijven? - en welke verwachting
men in het vervolg wegens derzelver voortdurend bestaan zich voorstellen
mag.
Om deze te beantwoorden dient onzes oordeels het fabriek- en trafiekwezen onder twee verschillende oogpunten te worden beschouwd, namentlijk
in zooverre hetzelve al of niet zich tot buitenlandsch debiet bepaald. Wat
toch aangaat de fabrieken en trafieken, welker debouche geheel of gedeeltelijk buiten dit Rijk pleeg(t) te worden gevonden of behoort te worden gezogt, zoo als allen welke aan scheepbouw en koopvaardij verknogt zijn, met
name houtzaagmolens, scheepstimmerwerven, touwslagerijen, scheepssmederijen, zeil-, blok- en mastmakerijen, en wat dies meer is, directelijk,
steen- en pannebakkerijen, kalkbranderijen en chicorei fabrieken bijvoorbeeld indirectelijk, deze allen zijn met de dodelijke kwijning der koopvaardij gelijktijdig vervaIlen, en kunnen aIleen met en door dezelve haren vorigen
bloei herwinnen, zoo dat zedert den aanvang van den jare 1814 derzelver
staat van vermagering weinig gunstiger is geworden en men alleen door en
gelijktijdig met den bloey der koopvaardij derzelver herstel te wagten heeft.
Wat verder betreft de fabrieken en trafieken binnen deze provincie gevestigd welker vertier zoo niet tot dezelve altans tot het Rijk bepaald, deze hebben de navolgende hoofdveranderingen ondergaan, om daarbij gevoegde
redenen.
De we1eer zoo bloeyende en zelfs eenigermate vermaarde vijfschaftweverijen, koussebreyerijen en daaraan verknogte spinnerijen en verwerijen zijn
vervallen door de gecesseerde uitvoer naar America en elders, door de veranderde klederdragt en de stijging in den prijs der arbeidslonen, zonder zedert den aanvang van 1814 verbeteringen van be1ang te hebben ondergaan,
veelrnin te wagten: noodwending gevolg van de wisselvalligheid der zeden
en gewoonten, of wil men het met meerdere nadruk, van den smaak van onzen tijd in het uitwendig schoon, in tegenstelling van de vroegere zugt voor
deftige en op den duur deugdzame kledingstoffen.
De oly-, pel-, cement- en runmolens, zeepziederijen, stijfselmakerijen en
wat dies meer is zijn te veel tot de consumtie van het Land zelve betrekkelijk,
dan dat deze eenige merkwaardige verandering zouden hebben ondergaan,
en de eenigste papierfabriek welke in deze provincie bestaat wordt met te
veel opoffering aan den gang gehouden, dan dat deze niet de heilzame gevolgen der herstelde vrede zoude genieten en geene betere vooruitzigten voor
het vervolg oplevert 25).
De bierbrouwerijen zijn zedert het verloren gaan van den smaak voor derzelver oud vaderlandsch product, en de geneverstokerijen zedert de algemeene invoering der belastingen op de dranken van tijd tot tijd in verval
geraakt, zoodat van meer dan tachtig der eerste fabrieken thans slegts zes
in de stad Groningen aanwezig zijn, en de laatsten allen bijna kwijnen.
26) Over deze papierfabriek: B.W. de Vries, De Nederlandse papiernijverheid in
de 1ge eeuw (1957), biz. 215.
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De eenige suikerrafinaderij en de beide zoutketen welke deze provincie
bevat zijn, vooral de eerste, zedert het hers tel van den handel ten minsten in
de gelegenheid, om zich van de schaden des oorlogs te herstellen.
In een woord, het fabriek- en trafiekwezen in deze provincie heeft door
den oorlog onberekenbaar geleden, en van de voortduring des vredes aIleen
deszelfs herstel te wagten, in zooverre hetzelve niet met de verandering in
smaak en behoeften in verband staat.
Het Gouvernement kan dus niet doelmatiger tot dat herstel medewerken,
dan door derzelver vredelievende gezindheid te behouden en bij de naburige
mogendheden aan te kweken, door liberale principes van belasting der objecten van handel, verenigd met gepaste aanmoediging van het fabriekwezen
en van de koopvaardij.
Wij gaan over tot de vierde vraag en passeren alzoo met stilzwijgen de
derde als zijnde er in deze provincie geene visscherij dan aIleen voor eigene
consumtie. De zee-visch vangst geeft aan den kant van de Zoutkamp, de
bot- en gamaalvangst aan den kant van den Dollardt een sober bestaan aan
een vrij aanzienlijk getal van ingezetenen, terwijl de kwijnende staat van de
koopvaardij die van de zeevarende Oude- en Nieuwe Pekel A heeft aangespoord om ook de zoute visch-vangst te beproeven, waarmede men sedert
twee jaren een tamelijk gelukkig begin gemaakt heeft.
Er zijn in deze provincie geene steenkool-groeven en andere tot de mineralogie behoorende voortbrengselen, aanwezig. Alleen verdienen de turfgraverijen hier genoemd te worden, als meest bloeijende takken van welvaart in
deze provincie. Dezelve bestaan in lage veenen en hoogeveenen. Met beiden
is het thans en vooral sedert de in December 1813 26) wederinvoering der zoo
enorm hooge belasting op de turf, achteruit gegaan, treurige opmerking,
wanneer men slegts daarbij considireert, dat binnen minder dan anderhalve
eeuw eene bevolking van min of meer dertig duizend zielen de ontginning
van duizenden morgens woeste grond en de geheele scheepsbouw en koopvaart der provincie Groningen het resultaat is geweest van de exploitatie der
hoogeveenen aan het oostelijk gedeelte van dat gewest gelegen.
Ook dit zo belangrijk object van nijverheid hangt in veele opzichten samen
met de scheepvaart en het fabriekswezen. De uitvoer van lange of hooge
turf naar de Kleine 00st 27 ) was voormaals zeer aanzienlijk, en bij de verminderde bloeij der fabrieken welke den turf behoeven, als steen- en pannenbakkerijen, zoutziederijen en wat dies meer is heeft het debiet voor inwendige
consumtie van turf natuurlijk moeten afnemen.
Het verminderen der belasting op den turf doet de flauwe hoop herleven,
dat de veenderijen in deze provincie althans eenige mate wederom zullen
bloeijen en de uitzichten daarop zouden niet minder gegrond wezen bij
eene vermeerderde en verbeterde koopvaardij, doch dit blijft altijd een onbegrijpelijk grief, dat namentlijk de impost op de turf bij uitvoer naar buitenlands niet wordt gerestitueerd evenals bij de steenkolen en dat, ondanks
26) De wet van 23 december 1813, Stbl. 17, bevatte een voorlopige regeling van
de belastingen, waaronder de turfaccijns (art. 21).
27) Zie noot 23.
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het belangrijke van deze billijke aanmoediging der turfuitvoer, aan Zijne
Majesteit den Koning bekend en door Hoogstdenzelven naar waarde geschat uitwijzens zeker Zijner Majesteits besluit op de voordracht van den
Nederlandschen Minister bij de Hanzesteden nopens het verval van de vaart
op de Kleine Oost, waarbij nog zeer onlangs de vrijdom van impost op de
turf der hoogeveenen speciaal van deze provincie aan den heere DirecteurGeneraal van de Indirecte Belastingen moet zijn aanbevolen 28), evenals ook
altijd bevoren dit is begunstigd uitwijzens onder anderen het besluit der voormalige Staten-Generaal van den 12den April 1768 29), nog in onzen tijd gemaintineerd bij dispositie van de heere Secretaris van Staat tot de Financien
d.d. 10 Augustw; 1814 30).
Eindelijk heeft het Uwe Excellentie nog behaagd in de vijfde plaats te
vragen in welken staat zich de houtteelt in deze provincie bevindt? Dan wij
kunnen nopens die teelt zeer weinig opgeven, daar de ingezetenen dezer
provincie zich op dezelve weinig toeleggen en ook in de daad weinig hout
in de provincie Groningen gevonden wordt. Wij gaan dus deze laatste vraag
met stilzwijgen voorbij en vertrouwen overigens aan Uwer Excellentie welmeening te zuBen hebben voldaan.

3.

GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTE AAN ROELL,

1816 NOVEMBER 19, NO. 13.

(Rijksarchief Assen, Archief Ged. St.)
Het behaagde Uwe Excellentie bij missive van den 24 October jI. no. 19,
van ons te verlangen "eene korte, algemeene, en beknopte schets van den
tegenwoordigen staat des binnen- en buitenlandschen handels, als mede van
de scheepvaart, den toestand van het Fabriekwezen, de visscherij, de ontgraving der delfstoffen en den houteelt in deze provincie", en weI, wat de drie
eerste voorname takken aangaat, in vergelijking met den meerderen of minderen bloei van vroegere jaren, de nieuwe bronnen, welke voor dezelven later mogten geopend zijn, en de uitzigten, welke men dien aangaande in de
toekomst heeft. Wij hebben de eer nopens een en ander, articulatim, de navolgende inlichtingen te geven.
Buitenlandsche handel. De geografische ligging dezer provincie gedoogt
geene andere communicatie voor den handel ter zee, dan door middel eener
ondiepe rivier van Meppel naar Zwartsluis, en van daar in de Zuiderzee,
ongeschikt voor koopvaardijschepen naar buitenlandsch ; - voorts noch
langs de Oostermoersche Vaart en het Zuidlaardermeer, beide voor zware
schepen minder geschikt, naar de provincie Groningen, zijnde dus de ingezetenen dezer landschap alzoo van den onmiddellijk buitenlandschen handel
verstoken.
S8) Een verlaging van den turfaccijns had plaats bij de wet van 15 september 1816,
Stb\. 43.
20) Niet opgenomen in G.P. Boek.
30) Restitutie van accijns bij uitvoer aan de landzijde werd geregeld bij de wet van
8 juni 1814, Stbl. 62, art. 17.
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Binnenlandsche handel. De stad Meppe1 is voomamelijk de stapelplaats
en het kanaal van uitvoer voor aile producten, zoo van den landbouw, als
van de kunstvlijt der bewoners van Drenthe, naar andere provincien. Zij is
tevens de eerste marktplaats, waar dezelve zich voorzien van aile die benodigdheden, welke het landschap niet of niet toerijkend oplevert.
De uitvoer der producten van den grond en van eenige fabrijken in dit
landschap is zeker, na het herste1 van den algemeenen vrede, in vergelijking
met vorige jaren, blijkbaar toegenomen. Deze toeneming gaat langzamerhand, en staat in verhouding met de trapswijze herieving van den handel,
de zeevaart en het fabrijkwezen van ons vaderiand in het algemeen.
Men kan alzoo aanvankelijk den gezegenden invloed der nieuwe orde van
zaken, ook in deze opzichten, niet miskennen, hoe zeer dan ook de genoemde
bronnen van bestaan voor als nog op verre na zoo mildelijk niet vloeijen,
als voor de groote noodlottige omwenteling van 1794.
Uit het vorenstaande is reeds op te maken, dat de heropening dier bronnen voor de stad Meppel, eene plaats van 5000 zie1en bevolking, een tamelijk
vertier, waarin min of meer verwijderd de gehele provincie deeJt, moet te
weeg brengen, en dat zulks aldaar veel invloed heeft op de
Binnenlandsche scheepvaart, zijnde in die stad thans ongeveer 80 zeebouwende schepen, welke de inlandsche producten, inzonderheid de voor vele
fabrijken onmisbare turf van hooge veenen, granen en brandhout, naar verschillende oorden van het noordelik vaderiand, vooral naar Holland en Zeeland overbrengen, en van daar zich weder herwaards of wei naar elders zich
bevrachten.
Nieuwe bronnen voor den handel en de scheepvaart zijn, na het herstel van
den algemeenen vrede, in dit landschap niet geopend, dan het uitzigt voor
de toekomst durft zich nog meerdere ontwikkeling van den toenemenden algemeenen bloei bel oven, doch vestigt zich tevens en we1 inzonderheid op de
uitwerkselen der zorg van onzen Koning tot verbetering eener provincie,
voor zoo veel aanwas vatbaar, waar toe zij de middelen zelve bevat, en waar
van de plans door's Lands Staten reeds sedert meer dan dertig jaren, en gros,
zijn geformeerd geworden, die echter, uit hoofde der onge1ukkige omstandigheden van den tijd . onuitgevoerd gebleven zijn, en nu, wegens de veranderde orde van zaken, aan den Souverein eerbiedig blijven opgedragen.
Fabriekswezen. Uit de tabellen, welke wij ter voldoening aan de vragen van
31 Augustus 1.1. nr. 61 A, de eer zullen hebben eeriang Uwe Excellentie te
doen toekomen 31), zal men zich met den aard en toestand der Fabrijken en
Trafijken in deze provincie nader en volledig kunnen bekend maken. In 't
algemeen en voorlopig hebben wij de eer te dien opzigte aantemerken, dat
dezelve meerendeels te Meppel zijn gevestigd, uit hoofde hiertoe ten platten
lande geen handen aan den landbouw kunnen onttrokken worden. De weverijen, zeepziederijen, azijnbrouwerijen, katoenspinnerijen, zeildoek-,
beddetijk- en canefas fabrijken 32) verdienen aldaar de meesteaandacht. Wat

Zie R.G.P. 98, bIz. 2-15.
Canefas of canevas is een grof weefsel van vias, o.a. bestemd voor voering en
tapisseriewerk.
81)
82)
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de toeneming, of het verval, de oorzaken daarvan, den toestand in vergelijking van vroegere tijdperken en de middelen ter bevordering aangaat, komen
de inlichtingen van de stedelijke regeering te Meppel te dien opzichte op het
navolgende neder. Dat zedert het jaar 1814 het fabriekwezen, over het geheel, weI enigzints verbeterd en opgewakkerd, of, in vergelijking van het tijdyak der tusschen besturen en der fransche overheersching, meer of minder
toegenomen is, doch dat zij niet aIleen van den bloeijenden stand, welke (zij)
vMr 1795 hadden bereikt, aanmerkelijk vervallen, maar zich zelfs thans
noch doorgaans bevinden in een kwijnenden staat. De fabriekanten te Meppel meenen de redenen daarvan te moeten zoeken in de voormalige hogere
impost, welke van de buitenlandsche manufacturen, of fabriekgoederen,
bij het invoeren werden geheven, waardoor hunne inlandsche producten
van nijverheid, die in deugdzaamheid met de vleemde ten minste gelijk stonden, ook ten aanzien van den prijs, met dezelven konden wedijveren. Thans
worden hunne waren, wegens het verlaagde tarief, gelijk zij sustineren, door
de buitenlandsche verdrongen, zoo zelfs dat zij, bij voortduring op dien
voet, hunne etablissementen niet zullen kunnen staande houden, gevende
derhalve hunne wensch te kennen, dat door het leggen eener meer geevenredigde bela sting op die ingevoerde buitenlandsche voortbrengselen, welke
ook hier te lande vervaardigd worden, de handels- en industrie belangen
der ingezetenen ook in meer overeenstemming wierden gebragt. Zij zien
hierin het eenig middel, om den volslagen ondergang hunner fabrieken, hetwelk een treurig verschiet opleverd, te verhoeden.
Van welken maatregel echter, zoo dit noodig is om aantevoeren, zij de onmisbare buitenlandsche grondstoffen, inzonderheid ook de Brunswijker garens, voor hunne Fabrieken zoo zeer noodzakelijk, wilden hebben uitgesloten. Schoon het hier de plaats niet is om te onderzoeken, of, en in hoe
ver dit middel aIleen geschikt zou zijn, om de bedoelde fabrieken staande te
houden, hebben wij echter gemeend, de vermelding daarvan Diet te mogen
achterlaten.
Visscherij. Deze tak van welvaart is in deze provincie, alwaar geene rivieren, meren of stromen van aanbelang gevonden worden, van zoo weinig
betekenis, dat dezelve als middel van bestaan voor een gedeelte der ingezetenen alhier niet in aanmerking kan komen.
Turfgraverijen enz. Eigentlijke voorwerpen van mineralogie zijn in dit gewest van te weinig aanbelang, om opgenoemd te worden. Behalve de keyen
of veldsteenen, welke tot zeewering worden gebruikt en als zoodanig een
tak van handel uitmaken, is hier geene andere delfstof dan het veen of de
turf.
De turfgraverijen in deze provincie zijn als middel tot uitbreiding van den
landbouw en vermeerdering van cultuur dezer landstreek, als verschaffende
een onmisbaar aliment aan veelerlei soort van fabrieken onzer noordelijke
provincien en als bestaans middel eener menigte ingezetenen, zoo wei als
brandstof van zeer veel aanbelang. De baggerturf wordt in geringe hoevee1heid en slechts op weinige plaatsen vervaardigd, doch aan de vergraving
der hoge veenen heeft deze provincie thans reeds ruim een vierde gedeeJte
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van derzelver bevolking, en twee bij uitstek bloeijende gemeenten, het Hogeveen en de Smilde, te danken.
De herleving van handel en fabrieken heeft op dezen tak van welvaart
reeds aanvankelijk een zeer voordeligen invloed gehad, en de vermindering
van belasting op dit object zal ongetwijfeld denzelven nog meer bevorderen.
Te meerrnalen, en bij verschillende gelegenheden, is de belangrijkheid daarvan onder den aandacht van het Algemeen Bestuur gebragt, en niets blijft
in dezen te wenschen over, dan dat Z.M. zich eenmaal in de gelegenheid mag
zien om door het doen graven van meerdere kanalen de mogelijkheid daar
te stellen ten einde de nog ontoegangeIijke moerassen aan de snee te brengen,
waardoor aanzienIijke schatten in ornloop zouden kunnen geraken, deze
provincie in evenredigheid van derzelver uitgestrektheid bevolkt, hare nu onvruchtbare en zich uren uitstrekkende veengronden in graanakkers en weilanden hervormd zouden worden, en zij met verdubbelden woeker aan den
Staat dat geene zouden vergoeden, wat ter bereiking van die oogrnerken
mogte zijn te koste gelegd. De ondervinding heeft nog onlangs geleerd, wat
invloed de opening voomamelijk van deze bron van welvaart in den tijd van
een jaar, gehad heeft op de bevolking.
Niet minder zou zulks wenschelijk zijn voor de houtteelt. Na het aanleggen der weinige kanalen, welke thans aanwezig zijn, hebben de ingezetenen
dezer landschap mede eenig middel van bestaan gevonden in den vermeerderden aanleg van bosschen tot kaphout, en de afvoer van hetzelve, vooral
naar Holland, begint meer en meer toetenemen. De streken echter, welke tot
dien aanleg de meeste geschiktheid hebben, bezitten geene comrnunicatie
te water. Wij hopen, dat ook dit belangrijk object de aandacht trekken zaI
van het Gouvemement, en zulks naar mate in somrnige provincien door de
meer en meer vermenigvuldigende overgang van uitgebreide streeken gronds
tot nutteloze en schadelijke water-poelen, de noodzakelijkheid van voorziening in andere middelen tot brandstof tijdig zal worden bevonden.
Wij vertrouwen hiermede aan het oogmerk van Uwe Excellentie te hebben voldaan, terwijI het ons aItoos bizonder aangenaam zal zijn, Uwe Exc:ellentie, op Haar verlangen, nopens een en ander nader intelichten.

4.

1816, NOVEMBER 25
(Archief Ged. Staten, Provo Griffie Zwolle, no 2428)

GEDEPUTEERDE STATEN VAN OVERIJSSEL AAN ROELL,

Bij missive van 24 October I.I. heeft Uwe Excellentie ons de eer aangedaan,
van ons de nodige bouwstoffen, voor zoo verre deze provincie betreft, tot
het opmaken van een verslag van den tegenwoordigen toestand der onderscheidene bronnen van welvaart en nijverheid te vraagen. Hoe gaame wij
met den meesten spoed aan dit verlangen van Uwe Excellentie wilden voldoen, beseffen wij al aanstonds de moeilijkheid van eene zodanige opgaaf,
indien dezelve niet enkel een ideaal tafereel zal behelzen maar op wezenlijke
daadzaken berusten. Ben ideaaI tafereel te leveren zoude niets anders zijn
dan het Gouvemement te misleiden, hetzelve tot dwaIingen te doen vervaI-
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len, en dus in de daad niets anders dan desselfs weldadige oogrnerken tegen
te werken. Onmooglijk is het den waaren staat des handels en der fabrieken
te kennen, bijaldien de koopman, de fabrikeur Diet zelfs daartoe de nodige
daadzaken opgeeft en wie weet Diet hoe weinig deeze daartoe lust hebben,
terwijl geheimhouding een der hoofdeigenschappen derzelver uitmaakt en
zij den staat hunner zaken zeer ongaame aan anderen bekend zien. Men
heeft wei is waar sedert eenige jaren meer dan eens statistieke tabelle vervaardigd, den landbouw, fabrieken en handel concemerende, dan die eenigsints
met de zaak bekend is, weet, hoe weinig waarheid in dezelve over het algemeen gevonden wordt. Het eenige wat men met eenigen zekerheid kan ontwaren is, of eenige tak van nijverheid voor- dan agterwaards gaat, maar
deze toe- of afneming naauwkeurig te bestemmen en door wezenlijk(e)
en geene ideale getalen uit te drukken, achten wij volstrekt onmogelijk. De
Algemeene tabelle, welke wij de eer gehad hebben bij onze missive van den
25 dezer no. 1 aan Uwe Excellentie te doen toekomen 33), levert alweder genoegsame bewijsen hier voor op. Uit de gegevene renseignementen der gemeente besturen hebben wij weI met genoegen bespeurd, dat de bloei der
fabrieken sedert het herstel van den vrede en de afschaffing der prohebitive
wetten, waaronder het Fransch Bestuur den handel en het fabriekwezen deed
zugten, over het algemeen is toegenomen, het geen trouwens ook niet anders
kon zijn, behalven aileen van eenige, waarop de prohibitieve wetten, door
den invoer van vreemde manufacturen te beletten, eene voordelige uitwerking had den ; dan om over de wezenlijke graad van toe- of afneming van
afzonderlijke fabrieken met grond te oordelen, zijnde deeze renseignementen
almede onvoldoende en even weI weeten wij ons geene betere te verschaffen:
het egoisme behoort immers in eenen meerderen of minderen graad tot
het weezen van een negociant of fabrikeur, zijn eigen bedrijf is bij hem veelal
de maatstaf, waamaar bij de som van het gantsche yolks geluk berekent, en
bij zijne opgaven schroomt hij alto os zijnen staat bekend te maken, en
tracht zijne winsten altoos van minder belang te doen voorkomen, als ze
waarlijk zijn, de fabrikeur ondervindt mede altoos beletselen, die hij gaarne
uit den weg geruimd zoude zien, en deze zijn meestal van dien aart, dat dit
niet kan geschieden, zonder de belangens van andere aanmerkelijk te benadelen. Uit de aanmerkingen op die tabelle te vinden, ziet men onder anderen, dat de invoer van vreemde manufacturen bij de fabrikeurs over het algemeen als een beletsel wordt aangezien, dat zij gaame door enorme inkomende regten of weI door een finaal verbod zouden zien weggenomen. Dit
echter zoude niet aIleen voor den handel in het algemeen zeer schadelijk zijn,
maar tevens voor alle ingezetenen, die de gefabriceerde goederen gebruiken,
en die daardoor gedwongen zouden worden dezelve ten faveure van eenige
weinige fabrikeurs voor veel hogere prijsen in te kopen; wat immers zoude
iemand bewegen vreemde goederen te kopen, indien hij voor den zelfden
prijs inlandsche van gelijke qualiteit zoude bekomen? De fabrieken verdie88) Niet aangetroffen in het AIgemeen Rijksarchief en in het provinciaal archief
te Zwolle. De tabel betreft het antwoord op de ministeriele aanschrijving van 31
augustus 1816.
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nen nu zekerlijk aile aanmoediging, doch niet ten koste van allen. Waar is
het, dat de hogere werklonen, de meerdere duurte der eerste noodwendigheden en de zwaardere belastingen altoos beletselen voor het fabriekwezen
in ons vaderland geweest zijn en ook altijd blijven zullen, dan dit zijn hinderpaIen, waarover men wei kan klagen, doch dezelve onmogelijk uit den
weg ruimen. De leerlooijerijen maken te Zwolle geen onbelangrijk object
uit; volgens de gedane opgaaf zijn zij nog geensints weder tot dien staat van
bloei teruggekeerd, waarin zij voor 1811 waren, en die tijdens de Fransche
overheersching geheel vernietigd werd. Dit is ook geensints te ontkennen,
dan waaraan schrijft men dit toe? Aan den uitvoer van den run naar Engeland, hierover heeft men reeds jaren lang gedoleerd en bij onderscheidene
vorige gouvemementen pogingen gedaan, om een verbod daartegen te bewerken en dat wel in den tijd, toen deze fabrieken in haaren grootsten voorspoed waren en gaame zoude men nu den vervallenen staat derzelve als
daardoor eeniglijk veroorzaakt willen doen voorkomen, daar het integendeel klaar is, dat de fabrieken, die eenige jaren gekwijnd en zoogoed als geheel stil gestaan hebben, niet zoo eensklaps weder haaren voorigen bloei
kunnen herkrijgen. Indien de uitvoer der run eens werkelijk verboden wierd,
zoude er een geweldige schade aan de landeigenaren in deeze en onderscheidene andere provintien worden toegebragt, de verrnindering van den prijs
der run zoude den houtteelt doen verwaarlosen en dus een dubbele schade
veroorzaken en dit zoude alleen ten voordele komen van eenige looijers,
zonder dat de prijs van het leder er waarschijnlijk iets door zoude afnemen,
want welke daling ook in dien der run veroorzaakt wierd, zoude dezelve
even wei niet genoegsaam zijn, om onse looijers in staat te stellen tegen de
Engelschen te werken, daar deeze niet alleen de prijs, waarover de onse
klagen, kunnen betalen, maar nog bovendien de uitgaande rechten, transportkosten en de winsten der negotianten die dezelve doen overbrengen.
Wij hebben gemeend deeze aanrnerkingen niet te moeten terughouden,
ten einde het Uwe Excellentie niet mocht voorkomen, dat wij instemmen
met de onderscheidene provocatien van verbod van in- en uitvoer en verhoging van inkomende rechten, welke op de gemelde tabelle voorkomen, daar
wij integendeel volkomen overtuigd zijn, dat alle prohibitieve wetten, behalyen in weinige buitengewoone omstandigheden, zoals de tegenwoordige,
die het verbod van uitvoer van boekweit en aardappelen 34) noodzakelijk
hebben te wege gebragt, voor den aIgemeenen bloei en welvaart eens yolks
schadelijk zijn, en dezelve integendeel door niets meer bevorderd worden,
dan door eenen geheel vrijen handel.
Daar wij ons buiten staat bevinden eenige meerdere daadzaken dan in die
Tabelle vervat zijn, aan Uwe Excellentie te communiceeren, zullen wij enkel
34) Wegens de hoge prijzen der levensmiddelen bracht de wet van 20 november
1816, Stb!. 63, een uitvoerverbod van aardappelen en boekweit. Een algemeen uitvoerverbod van granen achtte de regering ongewenst, daar de handel hierdoor zou
worden geschaad. Voor aardappelen en boekweit gold dit bezwaar niet, daar deze
artikelen weinig of niet uit het buitenland werden aangevoerd. Zie Van den Brink
t.a.p., bIz. 144-145.
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de vrijheid nemen onze gedachten over den tegenwoordigen staat der onderscheidenen bronnen van welvaart in deze provintie voor te dragen.
1°. De binnenlandsche handel bepaalt zich binnen deze provincie tot de
voorwerpen van consumtie van derzelve ingezetenen, daaromtrent kan dus
geene verandering plaats grijpen, dan die, welke door den thans vrijen invoer van coloniale producten en vreemde manufacturen noodwendig sedert
den vrede veroorzaakt moet worden; deze handel dus geheel passief zijnde,
kan desselfs toeneming niet onder de bronnen van welvaart gerekend worden, dan in zoo verre als de ingezetenen daardoor in staat gesteld worden,
zich hunne behoeften voor minderen prijs aan te schaffen, en door meerdere
verzendingen en meerder debiet de winsten van den koopman en winkelier
en de verdiensten van schippers en voerlieden toenemen, zonder dat echter
de balans van den handel der geheele provintie daardoor voordeliger wordt.
De buitenlandsche handel bestond weleer voornamelijk of weI geheel in het
transito uit de provincie Holland naar Westphalen en omgekeerd. Voor de
inlijving in Frankrijk wierden de goederen meestal uit Holland naar Westphalen verzonden, doch onder het Fransche bestuur was dit omgekeerd
door de geheele belemmering der zeevaart en nog meer, door dat men zich
langs dezen weg van coloniale voortbrengselen, die ter Zee niet mogten ingevoerd worden, trachtte te voorsien: in dien tijd was deeze transite handel
daarom vrij levendig en hij moest bij de hers telling der zeevaart noodwendig
afnemen, en de langdurige stagna tie van den handel en de moeiIijkheid om
de oude correspondentien te herstellen, doet denzelven thans veel minder
zijn, dan in vorige dagen.
De twee voomaamste artikels van uitvoer in deze provincie zijn de boter
en de run. Wat de boter aangaat, deeze wierd te voren voornamelijk uit
het quartier van Vollenhove veel versonden en naar Engeland gevoerd.
Deeze uitvoer is thans door de belemmeringen, welke de invoer in dat rijk
ondervindt 36 ), zeer afgenomen, zoo als de lage prijs, waarin zij was, voordat
het zoo ongunstig jaargetijde gedurende den afgelopenen zomer door het
product zoo aanmerkelijk te verminderen, denzelven deed rijsen, genoegsaam aantoont.
De langdurige stremming van den uitvoer, die de Engelsche looijers denkeIijk naar andere middelen beeft doen ornzien, heeft ook eene aanmerkeIijke vermindering in den uitvoer der run naar dat rijk veroorzaakt, waardoor de prijs van dat artikel ook in bet algemeen lager is, dan het v66r den
oorlog plagt te zijn, waarom de inlandsche looijers nog te minderen grond
hebben tot het provoceeren van prohibitive wetten daaromtrent. De buitenlandsche handel in granen en hout is sedert den vrede merkelijk meer dan
v66r den oorlog was, daar er tbans van tijd tot tijd scbepen naar de Oostzee
om graanen en naar Noorwegen om hout gezonden worden, dat te voren of
in bet geheel niet of ten minsten zelden plaats had.
2°. Met opzicht tot de fabrieken en trafieken refereeren wij ons tot de
meergemelde tabelle en merken verder aan, dat de fabrieken van gewevenen
3') Zie

noot 14.
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stoffen zich voomamelijk in het quartier van Twenthe en wei meest te
Enschede, Almelo en Hengelo bevinden: natuurlijkerwijze moesten dezelve
onder het Fransche bestuur kwijnen, uit hoofde der duurte van het catoen;
de prijs van dit artikel nu gedaald zijnde, heeft dit eenen gunstigen invloed
gehad. De zwaarte der belasting op den turf is als een beIetsel van derzelver
bloei opgegeven en zekerlijk niet zonder reden, dan dit bezwaar zal nu spoedig grotendeels ophouden 36), aIleen blijft hetzelve, wat Enschede betreft,
voor een groot gedeelte aanwezig doordien de turf aldaar, veelal uit het nabij geIegen Munsterland aangevoerd wordende, aan het inkomend recht
subject blijft 37).
De vermindering in de belasting op den turf zal zekerlijk eenen gunstigen
invloed hebben op aBe die fabrieken, waarbij dit artikel gevordert wordt,
dan het was in het algemeen te wenschen, dat de fabrieken van de bel astingen op de verwerkte ruwe stoffen geheel wierden vrijgesteld en dat er een
middel kon worden uitgedacht om aan dezelve den betaalden impost te
restitueeren, zonder gelegenheid tot fraude te geven, waartoe mogelijk het
verleenen van een premie op de afgeleverde goederen zoude kunnen dienen.
Wij oordeelen dit daarom te wenschelijker, daar niet aIleen de biIlijkheid
daarvoor pleit, m<Jar het ook noodsakelijk is den fabrikeur van aIle beswaren, die niet in den aart der zaak gegrond en dus onoverkomelijk zijn te ontheffen, daar hij dan nog niet in staat is, om zijne goederen tot den zelfden
prijs als weI in andere landen geschieden kan, te leveren.
Behalven de fabrieken van gewevene stoffen in Twenthe, worden er weinige, die van eenig belang zijn, buiten de steden gevonden: de meeste brouwerijen, bij voorbeeld ten platten lande, zijn van zeer weinig belang; voor deze
is de bela sting op het Recht van Patent een wezenlijk bezwaar, daar zij aIle
aan een gelijk patent onderworpen zijn. Dit bezwaar is nog veel grooter
voor de onbeduidende papiermolens in Twenthe, welke niet aIleen zeer gering zijn, maar ook niets anders dan graauw papier vervaardigen, de eenige
in deze provincie 38), welke evenhoog in het patentrecht worden aangesl<Jgen,
als de grootste fabrieken van dien soort, welke in het gantsche rijk gevonden
worden.
De steenovens in Twenthe, die naauwlijks 50.000 steenen en sommige
mogelijk nog meerder kunnen bevatten, zijn almede gelijk gesteld aan ovens,
waarin eenige honderd duizenden gebakken kunnen worden. Nog vindt men
in deze provincie veele molens, die tot tweeerlei eindens zijn gebouwd, bij
voorbeeld tot koornmolen en pelIen, tot olyslaan en koommalen of tot
olyslaan en peIlen, omdat een dezer beide bedrijven niet genoegsaam is;
daar nu van deeze molens dubbel patent gevorderd wordt, is dit eene zeer
zware last, en weI te meer, daar toch de molens ter zelfder tijd enkel tot een
der beide eindens gebezigd kan worden. Deeze bezwaren zijn reeeI en moeten
op den duur het verloop dezer weinig winstgevende bedrijven ten gevolge
36) Zie noot 28.

37) Volgens de tariefwet van 3 oktober 1816 waren op de turf geen inkomende
rechten verschuldigd.
38) Over de Twentse papiermolens zie De Vries, t.a.p., biz. 162-164, 213-214.
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hebben ter schade niet alleen van die geene, welke dezelve uitoeffenen, maar
ook tot groot ongerief der ingezetenen. Wij moeten daarom Uwe Excellentie
dringend versoeken zijnen invloed te willen in het werk stellen, ten einde een
meer geevenredigd tarief van het Patentrecht bij deeze bedrijven worde gearresteerd.
De verbetering der binnenlandsche vaart, en weI in het bijzonder die op
de Vegt, Regge en Schipbeek, zoude veel tot den bloei dezer provincie kunnen contribueeren, daar deze riviertjes des zomers thans zeer weinig water
houdende, de schuitvaart daardoor zeer belemmerd en zelfs dikwijls geheel
gestremd wordt.
Voor het overige beaamen wij zeer gaame de gemaakte aanmerkingen
over het gebruik van inlandsche fabriekgoederen tot kleding der armee. Dit
is zekerlijk een der gereedsche rniddelen, welke het Gouvemement ter zijner
dispositie heeft, om zonder anderen schade toe te brengen, den bloei der inlandsche fabrieken te bevorderen. Riervan heeft hetzelve een voorbeeld gegeven in het gebruik van den kunst-cement, en dat weI schoon veele alnog
van oordeel zijn en mogelijk niet geheel zonder grond, dat dezelve in deugd
aan de echte niet kan gelijk gesteld worden. Ret uitsluitend gebruik van den
steenkalk: bij Publieke Werken komt ons daarom mede voor eene gegronde
reden tot doleance aan onse kalkbranders op te leveren, te meer daar men
den schelpkalk zo lang ten zelfden einde met goed succes gebezigd heeft.
3°. Bij deeze vraag heeft Uwe Excellentie zekerlijk de groote en kleine
visscherij bedoeld, terwijl de gewoone vischvangst ten minsten hier niet van
dat belang is, dat zij onder de wezenlijke bronnen van welvaart kan gerangschikt worden, en daar de beide visscherijen hier niet worden geexerceerd,
oordelen wij deze vraag niet op onze provincie toepasselijk.
4°. De laage veenen in deze provincie, die bewerkt worden, nemen sterk
af; er zijn nog weI veele diergelijke veenlanden aanwezig, maar de menigte
van veenplassen, welke reeds vooral in het quartier van Vollenhove gevonden worden, maken het niet raadsaam derzelver ontgronding toe te staan,
schoon de eigenaars van soromige reeds meer dan eens gepoogd hebben daartoe verlof te bekomen. Er zijn mede veele hooge veenen in deze provincie,
welker afgraving sedert de voor eenige jaaren gegravene nieuwe vaart van
boven de Ommerschans tot Rasselt voltooid is 39), gedurig toeneemt en het
gegrond vooruitzicht opleevert, dat eene groote uitgestrektheid onvruchtbare moerassen in vruchtdragende landerijen zal veranderd worden.
5°. Wat eindelijk den houtteelt in deze provincie aangaat, weeten wij niet,
dat daarin sedert een ruim aantal Jaren eene wezenlijke verandering heeft
plaats gehad, en dus hebben wij daaromtrent ook niets aan te merken.
Hiermede vertrouwen wij zo veel in ons vermogen was aan Uwe Excellenties intentie te hebben beantwoord.

riP") De aanleg van de Dedemsvaart werd in 1809 begonnen.
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4a. Burgemeester van Hasselt aan den gouverneur van Overijssel,
1816 November 17
(Archief Ged. Staten, Provo Griffie Zwolle, no 2480)

Ter voldoening aan de aanschrijving van de H . H. Gedeputeerde Staten
deser provincie van den 13 dezer 1 divisie no 1, neemd de ondergetekende
de vrijheid te remarqueren, dat deselve van wijnig applicatie voor deze
gemeente, voor zoverre de fabrieken en trafieken aanbetreft, zijn kan, also
deseIve van wijnig aanbelang binnen dese gemeente zijn, kunnende men
slegts het maken van de matten onder de benaming van biesen en blokjesmatten alhier als een fabriek aanmerken, dese fabriek is voor het ogenblik
nog in deselve staat als hij voor jaren geweest is, en zal eene toenemende
bloeij kunnen erlangen bij een meerdere uitgebreidheid der buitenlandsche
koophandel, in het tegenswoordige jaar is deselve minder uitgestrekt en minder welvarende als in vorige jaren, hetwelk veelaI veroorsaakt wordt door
de duurte der russchen (0), een gewas, dat veelal in de omstreken van ZuidHolland en wei voomamentlijk in de nabijheid van Dordrecht wast, welke
door het slegt jaar saisoen enorm, ja bijna eens zo duur als in het voorleden
jaar zijn, en waardoor ook teffens het debiet minder is, te meer daar men zich
als dan veelal van goederen van dien aart van buitenlandsche oorsprong bedient of deselve geheel ontbeert. Intusschen vertrouwd men echter, dat bij
ene voortdurende vrede, uitbreiding der buitenlandsche handel en beter
jaargetijde ook dese fabriek uitgestrekter en voordeliger zal worden en wat
de schipvaart binnen dese gemeente aanbetreft, zo bestaat hetseIve voornamentlijk in het vervoeren der bovenlanderen in het voor- en najaar, welke
naar Holland gaan hetzij tot het maaijen van het gras, turfmakerijen, bleekerijen en grote en klijne visscherijen en enige wijnige vragtgoederen, vooral
van de bovenlandsche bodem, welke echter alles zedert enige jaren vrij minder is als te voren en ook nog niet veel heeft aangewonnen; echter leeft men
in de hoop en het vertrouwen, dat, daar de vooruitzichten van de welvaart
van ons vaderland zo schoon zijn, dit ook mede van tijd tot tijd zal aanwinnen.

4b. De Schout van Zwartsluis aan Gedeputeerde Staten van Overijssel,
1816 November 17
(Archief Ged. Staten, Provo Griffie Zwolle, no 2480)

Ter voldoening aan U E Gr: Achtbs aanschrijving van den 13 dezer Iste
Divisie No. 1 zullende inzenden eene gedetailleerde opgave van den zoo
binnen- als buitenlandsche handel, scheepvaart, fabrieken en trafieken in
deze gemeente - merk ik in de eerste plaats aan, dat de binnenlandsche
handel over het algemeen aihier, zedert de gezegende omwenteling van 1813,
vrij wat is toegenomen en vermeerderd, zijnde echter zedert een half jaar
(0)

Biezen.
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de handel in boter weder meer verslapt, wordende dit veroorzaakt, zoo ik
mij niet bedriege, door daarop gelegde hoog inkomend recht in Engeland.
En zijnd de handel in turf zoowel door het ongunstige natte jaargetijde, als
weI door de langdurige sluiting der Smildervaart aanmerkelijk verflaauwt.
Wat de buitenlandsche handel betreft, deze word in deze gemeente weinig gedreven. Er pleeg in voorgaande jaren veel kalk naar Hamburg, Bremen, Altona etc. verzonden te worden; de moeijlijkheden bij den uitvoer,
ten tijde der Fransche overheersching niet over te komen zijnde, is deze bron
van welvaart geheel gestopt geworden. Men heeft gedurende bovengenoemd
tijdvak zich in die streken meer en meer op zoodanige fabrieken toegelegd,
tengevolge Waarvan, alhoewel de buitenlandsche scheepvaart thans geheel
vrij (is), er vooralsnog nog gene commissien weder van daar ontvangen worden.
De aanmerkelijke vermindering op het middel der turf en geheele afschaffing van dat op de ronde maat, door welk een en ander de prijs der
kalk in een voIgend jaar presumtivelijk aanmerkelijk zal dalen 41), doen echter eene allergegrondste hoop geboren worden, dat deze handel weI weder
in het vervolg zal hersteld worden.
Run of schors word hier weinig en vooral niet meer dan in voorgaande
tijden naar Engeland uitgevoerd. De scheepvaart (binnenlandsch) een zoo
aanmerkelijk gedeelte van bestaan dezer gemeente uitmakende, daar toch,
zooals UEGr. Achtb. niet onbewust zijn kan, een aanmerkelijk gedeeIte
der inwoners alhier uit schippers bestaat, is ook zedert de gezegende omwenteling meer en meer in bloei toegenomen.
Wat de fabrieken en trafieken in deze gemeente betreft, van deze, hoewel
weinig in getal, kan (men) met waarheid zeggen, dat zeer in voorspoed zijn
toegenomen, waarop bovenal kunnen roemen de scheepstimmerwerven,
welke niet alleen aan een zeer aanmerkelijk getal arbeiders een mim bestaan
opleveren, maar wier bloeijende staat ook tevens zeer veel werk en voorspoed aan de smederijen, zeilmakerijen en scheepsblokkemakerijen verschaffen.

4c. Burgemeester van Oldenzaal aan den Gouverneur van Overijssel,
1816 November 18
(Archief Ged. Staten, Provo Griffie Zwolle, no 2480) 42)

Ter voldoening aan de missive van Gedeputeerde Staten dezer Provincie
in dato den 13 dezer maand 1 Divisie No.1, houdende om opgave te doen
van den tegenwoordigen staat van binnen- en buitenlandschen handel en
scheepvaart en den bloeij en welvaart van het fabriekwezen dezer provincie,
heb ik de eer Uwe Excellentie te berigten, dat wat den handel in deze gemeente betreft dezelve immer onbeduidend geweest is en er ook geene uitU)

De nieuwe regeling van de belasting op het middel van de rondemaat (Stbl.

1816 nT. 47) vermeldt de kalk niet meer als belastingobject.
40) Zie R.O.P. 98, biz. 162-165.
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zigten zijn, dat dezelve sterk zal uitgebreid worden, daar bijna geene ingezetenen alhier zich daarop appliceeren. Wat het fabriekwezen betreft.ook
hetzelve is vooralsnog van weinig betekenis; er bevinden zich in deze gemeente slechts twee blerbrouwerijen, die echter bijna geheel te niet zijn en
ook, dewijl er in vergelijking van vorige tijden weinig bier geconsumeerd
word, geene vooruitzigten van verbetering hebben. Nog zijn alhier 3 grutmolens, 2 olijmolens en 2 hoedefabrieken, dewelke zedert veele jaren in
bloeij zijn toe- noch afgenomen. Ook ziet men in derzelver staat weinig verandering tegemoet, daar de door gemelde trafieken en fabrieken vervaardigde goederen minder een voorwerp van handel, dan weI tot gebruik der ingezetenen alhier benodigd zijn.
Verders zijn alhier nog drie bombazijden fabrieken en een katoenspinnerij, die zedert verscheidene jaren geheel hebben stilgestaan, doch zedert
den laatst algemenen vrede weder in werking zijn gekomen en zedert in
bloeij aanmerkelijk zijn toegenomen wegens de gematigder prijs der tot
gemelde fabrieken benodigde katoenen; het vooruitzicht dezer fabrieken is
ook gansch niet ongunstig, te meer nog wanneer het transport dezer goederen door het graven eener kleine vaart, waar over men werkt, minder
kostbaar zal zijn 43), zo dat men zich vleid. dat derzelver getal en welvaren
zullen toenemen.
In deze gemeente geene andere dan de voorm. fabrieken en trafieken voorhanden zijnde, heb ik gemeend genoegzaam aan den inhoud van bovengem.
missive voldaan te hebben.

4d. De Schout van Hengeio aan den Gouverneur van Overijssei,
1816 November 18
(Archief Ged. Staten, Provo Griffie Zwolle, no 2480)
Ter voldoening aan de missive van hun Ed: Achtbaren de Heeren Gedeputeerde Staten dezer Provincie in dato den 13 dezer No. 1 Eerste Divisie
heb ik de eer te dienen: dat het fabrijkwezen in deze gemeente enkel en aIleen voor het inwendige vertier in het Rijk en weI grotendeels in de noordelijke provincien bestaat, daardoor het eene jaar meer en het andere minder
debiet heeft gehad, doch sedert het jaar 1814 over het geheel een meer gunstig aanzien heeft gekregen, veroorzaakt door meerdere vrije circulatie zowel
van de grondstoffen als linnen- en katoenengarens, gelijk ook de ongesponnen catoen, waaruit genoegzaam aIle de fabrijken alhier bestaan en vervolgens wederom de daarvan gefabriceerde stoffen, alsmede door de meerdere
kalmte en ruimer~ verdiensten van de kopers door den algemeenen vreede
aangebragt en voor de fabrieken van linnen, pellen of tafelgoed, damast,
geruite bonten en samoisen 44).
Levert het aanzien van het volgend jaar ook een tamelijk gunstig vooruit43) In het boek "OldenzaaI1626-1926", door J. W. F. van Harten (1926) wordt
van deze waterverbinding geen melding gemaakt.
44) Samois is een bontgeweven stof.
ECON.-HIST. lAARBOEK XXXl
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zigt Op, doch van de bombazijnen is het vooruitzigt niet zoo gunstig en
reeds ondervinden werkelijk die fabrieken een zeer schaars debiet, en eene
groote voorraad van goederen, die zeker deeze winter nog aanmerkelijk vermeerdert in de hoop, dat het voorjaar eene meerdere aftrek zal opleveren;
doch hierop is weinig uitzigt uit hoofde dat ook de grossier en winkelier
zijne magazijnen nog vol heeft. De oorzaak van deze weinige aftrek zoude
men eensdeels kunnen zoeken in de noch te grote duirte der catoen en anderdeels in de ophooping van de vreemde fabrijkwaaren, waarmede ons Rijk
tegenwoordig overstroomt scbijnt en aan die zelfde ziekte laboreert ook de
fabrijk van marseille 45) en dimet 46); op grond van het nieuwe stelzel van de
Convoijen en Licenten verwagt men in het vervolg nog al eenige beterschap,
doch zouden de bombazijnen, die meestal tot voering geschikt zijn, eene
ontzaggelijke grote ondersteuning ondervinden en eene meerdere bloeij kunnen worden bezorgt, indien de voeringen van de militaire kleeding zoowel
als die der Godshuizen van bombazijn moesten genomen worden, in plaats
dat daartoe nu andere vreemde of inlandsche stoffe wordt gebruikt. De
marseille en dimet zal niet eer op eenige bloeij kunnen gebragt worden als
wanneer de tegenwoordige geweldige voorraad van vreemde waaren is verbruikt en door de belastingen de nieuwe invoer verhindert of dat de bruiker
tot het meerdere deugdzame weder terugkeert en daarvoor ook meer wil
betalen.
4e. Burgemeesteren van Zwolle aan Gedeputeerde Staten van Overijssei,
1816 November 19

(Archief Ged. Staten, Provo Griffie Zwolle, no 2480)
Ter voldoening aan U Edel Groot Achtbarens Resolutie van den 13 dezer
(I Div. No.1), waarbij U. Ed. Groot Achtb. van ons verlangt eene opgave
van den tegenwoordigen staat van den handel, scheepvaart, fabrieken en
trafieken, derzelver toe- of afneming, zedert het hers tel van den algemeenen
vreede, de oorzaken van dien en het vooruitzicht, dat dezelve schijnen op te
leveren, hebben wij de eer U. Ed. Gr. Achtb. te berichten, in de eerste plaats
wat de handel betreft:
dat de kooplieden alhier hun meeste debiet en verzending hebben naar
Westphalen, doch deze handel tans weinig oplevert, uit hoofde die van
Hamburg en Bremen hunne koopmanschappen voor minder prijsen veilen
als onze kooplieden, waardoor de verzending niet zeer aanmerkelijk is;
alleen de graanhandel is bier nogallevendig, zijnde er zedert de vreede nog
al van tijd tot tijd schepen met granen en zaden uit de Oostzee aangekomen.
ten tweeden, opzichtelijk de scheepvaart, dat dezelve alhier zedert het herstel der algemeene vreede eerder is af- dan toegenomen, hetwelk inzonder45) Marseille is een halfljnnen stof met gestreept weefsel; ook volkatoenen stof,
gebezigd voor tafelgoed en onderkleding.
46) Diemet is een witte, halflinnen stof met ingeweven patroon; ook volkatoenen
stof, gebezigd voor tafeLlinnen en onderkleding
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heid wordt veroorzaakt door de mindere verzending en transporten van granen en andere koopwaren van de welke een aanmerkelijk vervoer van Bremen, Hamburg en verder Noordelijk Duitschland, over deze stad naar Amsterdam en verdere plaatsen pleegde te geschieden, hetwelk thans uit hoofde
van de onbelemmerde zeevaart, terstond ter zee gedaan word, het welk geen
vooruitzicht tot verbetering der scheepvaart alhier schijnt op te leveren.
Terwijl wat aanbelangt de fabrieken en trafieken, wij vermenen ons te
kunnen refereren tot de bij onze missive van den 14 October 1816 aan U
Edel Gr. Achtbare ingezonden statistiek tabel der fabrijken en trafijken in
deze gemeente (7), waaruit UEd. Gr. Achtb. zullen gelieven te vememen, dat
somrnige derzelve zedert de omwenteling van tijd tot tijd in bloei zijn toegenomen; anderen door de duurte der eerste noodwendigheden en grondstoffen meer of min kwijnende zijn en andere eindelijk door den vrijen invoer
van buitenlandsche manufacturen merkelijk zijn afgenomen.
4f. Burgemeester van A/me/o aan Gedeputeerde Staten van Overijsse/,
1816 November 20
(Archief Ged. Staten, Provo Griffie Zwolle, no 2480)48)

Ten gevolge van U Ed. Groot Achtb: Resolutie de dato 13 der loopende
maand, Ie div. No. I, heb ik de eer, na ingenomene consideratien van Heeren
fabrikeurs en kooplieden ter dezer stede, te berigten, dat wat de tegenwoordige staat van den handel, fabrieken en trafieken binnen deze gemeente betreft, dezelve over het algemeen als bloeijend moet worden geconsidereerd,
met uitzondering echter voornamelijk van de fabrieken in gebleekte katoenen en half katoenen stoffen, dat de gez. handel, fabrieken en trafieken sedert
het hers tel van den algemeenen vrede over het algemeen zeer is toegenomen
door de meerdere circulatie van kontanten, 't meerder debiet binnenlandsch
en voomamelijk de onbelemmerde verzending naar buitenlandsch, doch ten
aanzien der gebleekte katoenen en half katoenen stoffen, vooral de fijne
soort, evenzeer afgenomen door den bovenmatigen invoer van Engelsche
katoenen manufacturen en dat, wat het vooruitzigt nopens 't een en ander
voor 't toekomende aangaat, hetzelve in 't algemeen en met uitzondering
als boven, niet als ongunstig kan worden aangemerkt, ofschoon bij den tegenwoordigen staat het verbod van invoer in somrnige en de zware belasting
op den invoer in andere vreemde Rijken gelegd, geene hoop schijnt daar te
bieden, dat de handel, fabrieken en trafieken in deze gemeente haren bloei
van vroegere jaren wederom zullen bereiken, moetende ik tenslotte hierbij
observeren, dat onze scheepvaart aIleen bestaat in het transporteren van
koopmansgoederen enz., daarmede in een onrniddelijk verband is, doch
geene eigenlijke gezegde scheepvaart genoemd kan worden.

47) Zie R.G.P. 99, bIz. 934-94l.

48) Zie R.G.P. 98, bIz. 160-163.
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4g. De Schout van Borne aan Gedeputeerde Staten van Overijssel,
1816 November 20
(Archief Ged. Staten, Prov. Griffie Zwolle, no 2480)

Ter voldoening aan het besluit van Hun Edele Groot Achtb. de Heeren
Gedeputeerde Staten dezer Provincie in dato den 13e dezer No. 1, Ie divisie
hebbe de eer te berigten
Dat wat aangaat het toenemen of agteruitgaan der gevestigde fabrieken
in deze gemeente, als bombazijnen, linnen en verdere catoenstoffabrieken
sedert den jare 1814, zoo kan men slegts over eerstgenoemde zeggen, dat
dezelve in het vorig jaar iets meerder begon te bloeien, dan weI in de vorige
jaaren, hetgeen in deze jaaren geheeI oposiet is geweest en hetwelk hoofdzakelijk is toe te schrijven aan het slegte debiet der kooplieden en winkelieren, veroorzaakt door de scharsheid van de circuleerende gelden; daarbij
koomt nog, dat een ider zig bevlijtigd heeft om in hetjaar 1814 en 1815 bombazijnen te maken in grotere kwantiteiten dan gewoonlijk, zoodat men de
negotianten in een jaar van zooveeI goederen voorzien heeft, als zij tot twee
jaaren debiet nodig bebben, dus mag men gerustelijk zeggen, het slegte debiet is grotelijks oorzaak, dat deze fabrieken doet kwijnen en den gemene
man doet ledig Jopen gedeurende deze winter, hetgeen egter in eenmaal
konde verandert worden, zoo een ider individu en corporatien in dit Rijk
deze fabrieken favoriseerde en weI hoofzakelijk door hunne voorbrengselen
te gebruiken en te doen gebruiken, als door de troupen, marine, armweezen,
Godshuizen etc. etc., die nu grotendeels gekleed worden met vreemde linnens en saaien, aIle van buitenlandsche oorsprong, en in het generaal genomen veel kostbaarder dan de bombazijnen zijn. Wanneer dus deze maatregel genomen wierd, dan was het zeker, dat dit soort van fabrieken zoude
floreeren en met hun de catoenspinderijen, gaarnspinderijen, ververijen, ja
menige arme zoude met weeven en spinnen de kost kunnen verdienen, die
nu niet zal weten, waartoe hem de nood deze winter zal brengen, hoeweI anders de omstandigheden van deze op den deur weI eenigzins zullen verbeteren door de inpositien welleke op de vreemde bombazijnen gelegd zijn,
dog welleke dezelve niet geheeJ en al niet zal opbeuren, aangezien het aantal
van fabrikeurs dagelijks toeneemt, die den eenen tegen den andere bunne
goederen voor spotprijzen verkopen, om dezelve te slijten, daar er anders tot
debiet geen mogelijkheid is en derhalven zig onderling ruineeren. Zoodat het
te voorzien is, deze fabrieken nimmer tot hunne vorige welvaard zullen wederkeren, zonder de invoering van een algemeen gebruik als voorzeid, terwijl er te veel fabrieken en fabrikeuren zijn in vergelijking van het debiet.
Wat aanbetreft de diemet of marcelliefabrieken, deze zijn zedert de aJgemene vrede minder florisant dan in vroegere jaaren, ja zelfs minder dan toen
het ContinanteeI stelzel bestond, hetgeen toe te schrijven is, dat men in vroegere jaren in ons land vaste en deurzame stoffen zogt tot gebruik, hoe weI iets
deurder dan het vreemde goed, waarvan men in latere dagen afging door
de scharsheid van gelden en veele bedagt deed zijn om zig van ligtere stoffen
te bedienen, die op het oog aan onze soliede goederen bean two orden. Ten
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tijde van de Franse tirannie, toen deze vreemde goederen als conterbande
wierden beschouwd, wierd men genoodzaakt tot de oude soliede goederen
terug te keren en hiervan gebruik te maken, waaruit notoir volgde, dat deze
fabrieken herleefde dog niet lang stand hieuw en wederom een eind nam
toen men bij de algemene vrede ons land opstapelde met Engelssche diemetten en marcellien, die men thans tot de schandelijke prijzen verkoopt,
ja zelfs zodanig, dat de grondstoffen niet betaald worden, hetgeen gevolgelijk veroorzaakt, dat ODZe fabrieken in dit artiekel kwijnen, die men hoop
heeft zig zullen herstellen door de thans bestaande wetten op de convooyen
en licenten.
Wat de linnenfabrieken aangaat, hieromtrent koesterd men dezelve hoop,
dog het is te vrezen, dat dit zoort van fabrieken niet tot hunne vorige bloey
zullen terugkeren, terwijl het debiet na de colonien zoo menigvuldig niet is
dan in vroegere jaren.
Ten opzigte der grutterijen is zooveel doenlijk voorzien, insgelijks voor
de bierbrouwerijen en chicoreijfabrieken en wei bij de genoemde wet op de
Convooijen en Licenten.

4h. Burgemeester van Enschede aan Gedeputeerde Staten van Overijssel,
1816 November 20
(Archief Ged. Staten, Provo Griffie Zwolle, no 2480)
De handel en het fabrijkwezen, waaromtrent ik, met voorbijgaan van de
hier geene plaats vindende scheepvaart, de eer heb het verslag, bij UEdelgrootachtbare resolutie van den 13 dezer Iste Divisie No I, met zooveel
spoed gevraagd, aan te bieden, kenschetsen zich over 't algemeen van eene
gunstige zijde. De handel, schoon van verreweg minder uitgebreidheid en
aanbelang dan het fabrijkwezen, wordt echter vrij levendig, zoowel in butten- als binnenlandsche betrekking, gedreven en spreidt merkbaar den heilzamen invloed der herstelling van den algemeenen vrede, den geest en de
bron des handels ten toon, in vergelijk met den kwijnenden staat van vorige
jaren. Men durft derhalven het streelend uitzigt op toenemenden bloei koesteren, in zooverre het onder anderen daaromtrent nieuw in te voeren stelsel
aan deszelfs doel ter bevordering van dien zal bevonden worden te beantwoorden.
Naar aanzien van het fabrijk- en trafijkwezen, meen ik daaraan een niet
minder gunstig getuigenis schuldig te zijn, althans wanneer de momentanele
verflauwing en vermindering van debiet, die het fabrijkwezen ondervinden
als een noodwendig gevolg beschouwd wordt van de overstroomingen, die
zoo vele streken getroffen en, voor het tegenwoordige, in armoede gedompeld hebben. De bijzonderheden, welke daaromtrent, vooral aangaande de
bevordering van derzelver voortdurend bestaan en te verleenene aanmoedigingen, zouden kunnen aangevoerd worden, zijn, zoo ik vertrouw, genoeg
en duidelijk ontwikkeld op de onlangs aan UwEdelgrootachtb. ingezondene
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statistieke tabel Op het tijdstip van 10 Augustus 1816'9), waaraanikderhalve
de vrijheid neem mij eerbiediglijk te gedragen, zonder, na herziening derzelve, er iets te hebben bij te voegen of af te nemen.
5. GEDEPUTEERDE STATEN VAN UTRECHT AAN ROELL, 1816 DECEMBER 6, NO 42 50)
Utrecht, den 6 December 1816
Ter voldoening aan het verzoek vervat bij Red missive van den 24 October 1.1. N. 19a hebben wij de eer voor zoo ver het korte tijdbestek en de
onvolledig ingekomene berigten zulks toelieten van Uwe Excell : aantebieden
1°. Bene korte algemeene en beknopte schets van den tegenwoordige
staat des zoo binnen- als buitenlandschen handels en scheepvaart binnen
deze provintie, met opzigt tot deszelfs af- of toenemen gedurende de laatste
jaren, vooral zedert het hers tel des algemeenen vredes.
Daar de handel der provintie Utrecht in het middenpunt van het oude
Nederlandsche gemeenebest gelegen voornamelijk bestaat in het debiet der
voortbrengselen van haar eigen grond, en van hetgeen hare fabrieken opleveren, heeft de gunstige verandering van zaken zedert drie jaren, met betrekking tot het vertier der grondproducten, in zoover een gunstigen invloed
op denzelven gehad, dat de zoo binnen- als buitenIandsche geroemde graanzoorten en veldgewassen, welke deze provintie oplevert, onder het fransche
bestuur alleenlijk binnen 's lands en nog moeijelijk konden worden gedebiteerd, terwijl dezelve thans naar alle groote markten buiten 's lands kunnen
worden verkocht en verzonden; daarenboven is hierbij een aanzienlijke tak
van handel hersteld, dewelke onder de fransche overheersching geheel was
vemietigd, die namelijk der tabak, een veldproduct zoo gunstig buiten 's
lands onder den naam van Amersfoortsche tabak bekend, en waarvan de
cultuur zich zedert de vrede over meerdere streken dezer provintie uitstrekt 51).
Welke verbetering en uitbreiding de handel zedert de vrede uit de voortbrengselen onzer fabrieken verkregen heeft zal uit de beknopte staat derzelver welke wij hieronder zullen laten volgen van zelve kunnen worden opgemaakt.
Behalve de handel in eigene voortbrengselen en handwerken, bestaat er
nog in deze provintie een vrij aanmerkelijke transito handel voomamelijk
op Duitschland langs den Rhijn, over Utrecht, of per as tot Amersfoort en
verder langs de Bem. Deze handel, door de belemmeringen onder het fransch
bestuur bijna vernietigd zijnde, kan men als herboren beschouwen; wekelijksch, ja dagelijksch, ziet men thans schepen met rijke ladingen van beide
steden vertrekken en, schoon deze handel pas ontluikt, kan men zich niet
") Zie R.G.P. 99, biz. 930-935.
60) Zie R .G.P. 98, biz. 16-27.
61) Bijzonderheden bij J. J. Herks, De geschiedenis van de Amersfoortse tabak
(1967), bIz. 216 vlg.
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dan de meeste voordeelen daarvan voor het vervolg en weI voornamelijk voor
de stad Utrecht beloven, wier ge1ukkige ligging voor de vaart op den Rhijn
en zoo veele binnenlandsche kanalen tevens haar zeker zal doen deelen in
de voordeelen, die de vrije buitenlandsche handel alsmede die op de Zuidelijke provintien tegenwoordig aanbrengen. Uit het bovengenoemde kan genoegzaam worden opgernaakt, hoezeer de scheepvaart zoo langs de binnenlandsche kanalen, als langs den Rhijn met zoogenaamde Keulsche schepen
zedert drie jaren is toegenomen; - Dit is zoo aanmerke1ijk dat behalve
de menigvuldige particuliere schippers de gewoone beurtschepen nauwlijks
toe reikende zijn, tot een tijdig vervoer der goederen.
Wat het 2e punt betreft waaromtrend Uwe Excell: eene korte opgave verlangt, de staat namelijk der fabrieken en trafieken, kunnen wij Uwe Excellen tie geen in aIle opzigte gunstig tafreel voorstellen; schoon veele van dezelven hunne herstelling en vernieuwden bloei aan de bevrijding van ons
vaderland en de herstelde vrede te danken hebben, blijven er echter nog veele
kwijnen, zoo door te zware slagen, die zij tevoren geleden hebben, als door
andere omstandigheden en wisselvalligheden, zoo zeer aan het fabriekwezen
eigen; onder die geenen die men kan opgeven als in goede staat te zijn, of
op weg om haren ouden bloei te herkrijgen mag men opsteIlen :
De steen-, panne- en tegelbakkerijen, die door het ophouden van aIle verzending over zee en het verval binnen 's lands onder het Fransche bestuur
met een aanzienlijken voorraad bezwaard bleven, thans zoodanig in debiet
zijn toegenomen, dat vee1e steensoorten in den verleden zomer zijn uitverkocht geweest, en dus aIle deze fabrieken, met verdubbelden ijver aan het
werk zijn, om den geheel opgeruimden voorraad weder te herstellen.
De houtzaagmolens, die zoodanig in debiet zijn toegenomen, dat veele de
vorderingen niet kunnen voldoen, en genoodzaakt zijn, gezaagde houtwaren
van elders te ontbieden.
De touwslagerijen, vooral die van scheepstouwwerk te Usselstijn, die geheel te niet gelopen zijnde, zedert het jaar 1814 weder hersteld is, en thans
aan 60 menschen werk verschaft.
De tapijtfabrieken en daaraan verbondene koehaarspinderijen, die mede
aanmerkelijk zijn toegenomen, hetgeen voornamelijk aan de meerdere welvaart toegeschreven moet worden, daar het debiet grotendeels binnen 'slands is.
De hoepbuigerijen, die zeer aanzienlijk in deze provintie zijn, en in een
zeer vervallen staat waren vervaIlen, doch thans weder sterk werken.
De suikerrafinaarderijen, die, na een bijna volkomen stilstand, weder aanmerkelijk aan het werk zijn.
De garenblekerijen te Amersfoort, die zedert den vrede weder hersteld zijn.
De weverijen van Amersfoort diemit 62), die geheel vervallen waren en alleenlijk uit gebrek aan genoegzame goede werklieden hunnen ouden bloei nog
niet weder kunnen bereiken.
De met regt beroemde Utrechtsche lakenfabriek, die door de aanwending
van nieuwere werktuigen aanmerkelijk is toegenomen.
62) Zie noot 46.
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De fabriek van heele en halve zijde stoffen te Utrecht, die zedert de vrede
meer debiet bekoomt, even zoo die van beene en kokosnote knopen.
De zoutkeet te Utrecht, die in vrij goeden staat is.
Eindelijk de azijnmakerij te Utrecht, die door den herstelden zeevaart en
verzending naar de colonien verbeterd is.
Als zoodanige febrieken, die in de laatste jaren niet verbeterd of zelfs
eenigszints zijn teruggegaan, kan men opnoemen:
De bierbrouwerijen, die alhier van binnenlandsch vertier bestaan en door
den impost gedrukt worden.
De glasblazerijen, die vooral te Zoest klagende over belemmering en de
kosten in den aanvoer van steenkolen, wegens de surveillance op dezelve.
De wolkammerijen, en wolle garen fabrieken. Deze belangrijke fabrieken,
voor deze provintie wegens de menigte menschen, die daardoor aan den
kost komen, en het gebruik van eigen grondstoffen, zijn in geen voordeeligen
staat, hetgeen toe te schrijven is aan de hooge prijzen in den uitvoer der wol,
de impost en duurte van turf en zeep.
Wolle stoffen weverijen en verwerijen te Veenendaal, die om dezelfde reden
niet zijn vooruitgegaan.
Runmoiens, oliemolens, ieeriooijerijen, zeepziederijen zijn niet vooruitgegaan, en vele van dezelven verminderd, die tegen voordeliger geplaatste
fabrieken niet kunnen aanwerken.
De zijde rederij en fabriek van lintenkoord te Zeijst, die geene verandering
heeft ondergaan.
De kalkbranderijen, die in den zelfden staat zijn gebleven.
De hoedefabrieken, die over het algemeen afnemen, schoon die te Amersfoort in goeden staat schijnt te zijn; het gebrek aan toevoer van buitenlandsch haar belemmerd deze fabrieken sterk.
De pottebakkerijen gaan mede niet vooruit door het sterk debiet van vreemd
aardewerk.
De kunst cementfabrieken, wier debiet niet vermeerdert, behalve het geoctroijeerde debiet van eene fabriek voor de landswerken 53).
De fabrieken die in een kwijnenden of vervallen staat zijn, zijn de volgende
als:
Lijmfabrieken, zich bezwarende wegens verhoogde inkomende regten in
Frankrijk en invoer van vreemde fabrieken zedert den vrede.
De buskruidfabriek te Utrecht, die in debiet afneemt, en zulks aan den
invoer van vreemd buskruid toeschrijft.
De katoendrukkerij te Utrecht, die in een kwijnenden staat is, en door het
debiet der vreemde gedrukte katoenen met nadeel moet werken.
De kousen en saijetfabrieken en van andere wolle goederen te Utrecht, die
wegens gering debiet, duurte der wol en te zware onkosten in een kwijnenden staat zijn.
Wat in de 3e plaats de visscherijen binnen deze provintie betreft zijn dezelve niet zeer aanmerkelijk en zijn aan weinig verandering onderhevig,
63) Over deze kunstcementfabriek nader: Be. Rist. Jb. 27, biz. 138, noot 32.
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alleenlijk waren de bokkinghangen en -rokerijen te voren vrij aanmerkelijk,
doch dezelve zijn thans in verval, hetwelk wordt toegeschreven aan de duurte
van het zout, en de slechte zaort van haring, gedurende de laatste jaren gevangen.
Met opzigt tot de veenderijen: daar deze provintie geene andere delfstoffen oplevert, kunnen wij Uwe Excellentie berigten, dat dezelve vooral op
binnenlandsch debiet gegrond zijn, en zander aanmerkelijke verandering
zich zedert de laatste jaren in den zelfden toestand bevinden, alleenlijk heeft
de zware impost tot nu toe de veenderijen van ligte turf van minderen prijs
zeer gedrukt, dewelke na aftrek van impost, werkloon en verdere onkosten,
nauwlijks eenige waarde konde opleveren, welk bezwaar door de vermindering van den impost thans veel verminderd is. 64).
Wat in de laatste plaats de houtteelt aangaat, kunnen wij bet genoegen
bebben Uwe Excellentie te berigten, dat dezelve in de laatste jaren zeer is
toegenomen vooral wat het aanleggen van denne- en hakbosschen betreft;
wenscbelijk ware het, dat het aanplanten van opgaande boomen, hetwelk
wegens de meerdere kosten, die het veroorzaakt, en het ver afgelegen voordeel, die bet oplevert, veel verzuimd wordt, meerder aanmoediging mogt
vinden.
6.

GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND AAN ROELL,

1816 NOV. 7, no 21.
(A.R.A., Binn. Zaken 31 mei 1817 no 77)
Hoe geeme wij naauwkeurig en uitvoerig zouden beantwoorden de missive van UHEg. van den 24e October 1.1. betrekkelijk de onderscheidene
objecten van welvaart binnen deeze plOvincie, vinden wij ons in de daad
daarmede verlegen, en mogen UHEg. niet verbergen, dat de aart onzer administratie, en de volstrekte afscheiding welke tusschen ons gezag en de
administratien van convoyen en licenten, handel en visscherijen, en systerna's van belastingen plaats hebben, het ons hoogst moeilijk, zoo niet volstrekt ondoenlijk maken, tot die algemeene notien door te dringen welke de
belangrijke inligtingen zouden kunnen opleveren, die door UHEg. verlangd
worden. Wij kunnen dan ook niet anders dan over 't algemeen opmerken.
Vooreerst, dat de staat des handels en scheepvaart gedurende den jaare
1816, in vergelijking van 1814 en 1815, geene beduidende voortgangen gemaakt heeft; dat zelfs een staat van onzekerheid en twijfeling enigermate
ontstaan is, die voor beide nadeelig moet geacht worden en het gevolg is
van de revisie der toltariven en handelwetten, welke niet alleen in dit rijk,
maar in vele andere handeldrijvende staten plaats heeft. Dat hier bij komt,
dat de transit handel meer en meer zich verheft op de puinen van onzen
vroegere comrnissie handel, zodanig, dat Engeland en Duitschland hunne
goederen op onze rivieren verwisselen en verboodemen, zonder dat behal54)

Zie noot 28.
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yen den werkman, daarvan iets voor den handelaar genoten word, dat de
voordeelen aan Engelsche schepen bij den invoer der goederen, vooral boter
en kaas, toegekend, eigenaardig ten gevolge hebben, dat de Nederlandsche
scheepvaart lijd, en vreemde vlaggen onzen handel drijven;
Dat de bekommering der handelaren algemeen is, dat de nieuwe beginzelen
van belasting de moeilijkheden vermeerderen en den handel benadeelen zullen, en dat vooral. de vreije circulatie der van landswege belaste voorwerpen
door stedelijke belastingen noodwendig en verbazend zal beperkt en de
vrije handel door de nieuwe inrigtingen aanmerkelijk zal gehinderd worden;
Dat zonder de gegrond- of ongegrondheid dier vreeze te kunnen beoordeelen wij aIleen bij de behandeling van dit eerste artikel kunnen voegen,
dat over 1815 en 1816 het getal in- en uitgaande schepen genoegzaam hetzelfde geweest is, en bedragen heeft circa 4600 schepen, waaruit UREg.
de gegrondheid onzer aanmerking ontwaren zult, dat, niettegenstaande de
mindere belemmeringen van 1816 boven 1815, het accres van de buitenlandsche handel niet zeer beduidende is geweest.
En wat ten tweede het fabriekwezen betreft, kunnen wij ons ervan 't algemeen gedragen aan het tableau, 'twelk wij ten dien opzigte de eer zullen
hebben aan UREg. intezenden 66). En merken thans alleen aan dat, evenals
de fabrieken in de noordelijke provincien in vele opzichten met den handel
in een onafscheidbaar verband staan, en met denzelven bloeijen of kwijnen,
deze dan ook gelijk genen in 1816 geene voorwaarsche beweging gemaakt
hebben;
De zoutkeeten kwijnen door de verboodene invoer van geraffineerd zout
in de Pruissische staten 66), de catoen-, lint- en garenfabrieken door 50% regten op den invoer in Engeland; de fluweel, blauw streept en wit keperfabrieken lijden, zo wei door den gering belasten aanvoer van deze objecten van
buitenlandsch, als doordien men voor de legers en marine zigh niet meer,
gelijk weleer, van het inlandsch fabriekgoed boven het osnabrugsche en ander bediend.
De papiermolens lijden door de ongeoorIoofde uitvoer der lompen 57) en
de geringe belasting op de invoer van vreemd papier ;58)
De azijnmakerijen door de te geringe belasting der Fransche wijnazijn;
De trasmolens gaan te gronde, door de uitsluitende octrooyen der kunstcement 59) ;
De houtzaagmolens lijden door den te weinig bezwaarden invoer van
gezaagd Noordsch hout; terwijI scheepswerven, ankersmederijen, zeil- en
56) Zie R.G.P. 98, bIz. 28-51.
66) Het Pruissische SaIzverwaltungsgesetz van 19 juni 1816 verbood den invoer
van zout, daar de zoutverkoop een staatsmonopolie was. Zie J. H. Clapham, The
economic development of France and Germany 1815-1914 (1921), bIz. 98 en Ec.
Hist. Jb. 27, bIz. 137 noot 22.
67) De wetten van 7 december 1813 (Stbl. 9) en 3 oktober 1816 (Stb!. 53) handhaafden het uitvoerverbod van lompen. Vgl. B.W. de Vries, t.a.p., bIz. 175 en 178.
68) Het invoerrecht werd bij de tariefwet van 1816 (Stbl. 53) op 15% van de waarde gesteld.
'0) Zie noot 53.
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touwmakerijen door den voorkeur der vreemde bodems en de aan de steden
ben omen vrijheid van geene schepen voor eigen handel te dulden, die niet
op eigen werven getimmerd zijn, den b10ey zien verminderen, op welke zij
bij het terugkeren des vredes hopen mogten.
Het is eene algemeene opmerking der fabriekanten dat, zo lange de natien
onderling den invoer van vreemde fabriekgoederen helpen weeren, aIle fabrieken zig indedaad tot inlandsch verkeer zullen moe ten bepalen en dus
vooral in de minder uytgestrekte rijken en staaten te gronde gaan; eene opmerking welke den wensch slaken doet, dat eenmaal meer liberale beginzelen onder de Europische volken ten dezer mogten ten stand komen en de toltarieven niet tot middelen van Finantie gebruikt worden, welke, door aan
den wortel te knagen, den boom zelve ontgronden. - Bij al 't welk nog
komt, dat de nieuwe beginzelen van vrije invoer van min belaste en min kostbare plaatsen naar meer bezwaarde en kostbaarder steden de etablissementen in deze laatsten doet te gronden gaan zonder elders nieuwe te doen geboren worden of aan de bestaan hebbende eenen geevenredigde meerdere
bloey bijtezetten.
De visscherijen als een derde poinct van onderzoek gaan geregeld en onbelemmerd voort; de groote visscherij is echter dit jaar, zooals UHEg. bekend is, nog gelukkiger nog uytgebreider geweest dan het voorige.
De mineralen ten vierde, indien men de veenderijen uytzonderd, die dit
jaar door 't ongunstige saizoen zeer geleden hebben, leverd voor deze provintie niets bijzonders op.
Terwijl eindelijk ten vijfde de houtteeld dit jaar zeer weI gelukt is en steeds
in uitgebreidheid toeneemd.

7.

GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-BRABANT AAN ROELL,
1816 NOVEMBER 2, PA2

(Rijksarchief 's Hertogenbosch exh. november 5, no 39(0)
Bij missive Uwer Excellentie van den 24en October jl. No. 19a zijn wij verzocht geworden, Uwe Excellentie omtrent de daarbij opgegeven bronnen
van welvaart en nijverheid de noodige renseignementen te suppediteren.
Daaraan voldoende, hebben wij de eer Uwe Excellentie te informeren, dat
den handel en de scheepvaarf binnen deze provincie zich bepalen binnen
's lands, wordende de producten derzelve, zooals granen, aardappelen, groenten, boter enz. en de voortbrengselen der verschillende fabryken en trafyken
voomamelijk verzonden naar de Noordelijke provincien des Rijks, waartoe
men zich van de veer- en marktschepen in de onderscheidene gemeentes
bedient en vanwaar dezelve gedeeltelijk buiten 'slands en naar de overzeesche bezittingen worden verzonden, wordende wederkerig de buitenlandsche
producten door onze ingezetenen binnen de overige provincien opgekocht
en door die veer- en marktschepen aangebragt, waama dezelve voor 't
merendeel binnen de provincie worden verkocht en gedeeltelijk naar de provincien Luyk en Limburg worden verzonden: - over 't geheel kunnen wij
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met zekerheid zeggen, dat den handel en scheepvaart binnen deze provincie
sints een reeks van jaren meer hebben af- dan toegenomen en dat het herstel
van den algemeenen vrede hieraan nog weinig verandering heeft toegebragt;
wat den verkoop der producten van onzen grond betreft, dit hangt geheel
en al af van den min of meer voordeeligen oogst, en deze biedt dit jaar vooral een zeer ongunstig tafereel op; wat de overige objecten van handel aangaat, zijn de ingezetenen over 't algemeen door den druk der laatste tijden
te zeer verarmd, dan dat zij hunne handelsbetrekkingen tenminste voor als
nog zouden kunnen uitbreiden; wij durven echter vertrouwen dat, de vrede
nog lang bewaard blijvende en de lasten verminderende, de ingezetenen zich
langzamerhand zullen herstellen en tot vorigen we1vaart zullen terugkeren.
Wat nu hetfabrykwezen betreft' hierover vermeenen wij onze bedenkingen
te kunnen opschorten, totdat wij den generalen staat der fabryken en trafyken 60), gevraagd bij Uwer Excellenties missive van de 31en Augustusj.1.
Nr. 61A, in gereedheid zulIen hebben, waartoe wij bij onze missive van den
2gen October j.l. aan Uwe Excellentie een uitstel tot den 18en dezer maand
hebben verzocht en welk tijdstip wij dan ook niet zullen overschrijden.
De visscherij bepaalt zich binnen deze provincie tot de zalm en prikvangst 61),
de anchiovisvangst en het rapen van mosselen en andere schelpvisch; de
zalm en prikvangst was voorheen voor de ingezetenen van Geertruidenberg,
Werkendam en Woudrichem een voornaam middel van bestaan, doch levert
voor het tegenwoordige weinig op; de anchiovisvangst en het rapen van mosselen bragt in vroegere tijden aan de ingezetenen van BergenopZoom veel
voordeel aan, doch is sints zeer verminderd, hetwelk voornamelijk daaraan
moet worden toegeschreven, dat de ingezetenen van Zeeland hun het regt
van bevisschen der zoogenaamde Zeeuwsche stroomen steeds hebben betwist, en hun hetzelve eindelijk bijna geheel en al hebben onttrokken.
De turfgraverijen in deze provincie bepalen zich tot de Peel tusschen Grave
en Ruremonde, en dienen grootendeels voor eigen consumptie der tot den Peel
geregtigde gemeentes; - de Reer Gouverneur dezer provincie, bij deszelfs
missive van den 1gen April 1816 No 4 daaromtrent aan Uwe Excellentie
een omstandig rapport ingezonden hebbende 62), vermenen wij ons kortheidshalve daartoe te kunnen refereren, alleenlijk hierbij voegende, dat de veenderij dit jaar weinig heeft opgeleverd, hebbende de vele regens de Peel ongenaakbaar gemaakt, de wegen tot vervoer bedorven en zijnde de weinige gestoken turf niet droog kunnen worden. - Steenkoolgroeven, ijzermijnen en
overige tot het rijk der delfstoft"en behoorende, zijn in deze provincie niet
aanwezig.
Zie R.G.P. 98, biz. 52-135.
Prik is een visachtig dier, o.a. dienend tot aas bij de beugvisserij.
Dit stuk (minuut in R.A. 's-Hertogenbosch) behandelt de juridische status
van de Peelgronden en wordt daarom niet opgenomen. Betreffende de turfgraverij
wordt vermeld, dat de Peelgronden meer betekenis zouden hebben "wanneer zij
niet bij gebrek aan debouches, zooals thans het geval is, grootendeels voor eigen
consumtie moesten dienen, wordende er, uitgenomen door die van Someren en
Asten, zeer weinig turf naar de naburige gemeentes, met name Geldrop en Eindhoven, ter markt gebragt".
60)
61)
62)
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De houtteelt, namelijk die van het schaarhout 63), neemt in deze provincie
meer en meer toe en is nog al van eenig belang; de teelt der hooge of woudboomen is veel minder; men heeft zelfs veel eikenhout, om de schors, laten
vallen en er wordt weinig aangekweekt.
Daar Uwe Excellentie slechts een korte algemeene schets in dezen heeft
verlangd, durven wij vertrouwen, dat dit weinige aan Uwer Excellentie's
intentie zal beantwoorden.
8. GEDEPUTEERDE STATEN VAN LIMBURG AAN ROELL, 1816 DECEMBER 9
(Rijksarchief Maastricht, verbalen Ged. Staten 1816, april 23 - december 31,
biz. 991-997)
Bij Uwer Excellenties missive van den 24 October I.I. No 19a behaagde
het Hoogdezelve van ons te vragen eene beknopte schets van den toestand
dezer provincie, en de onderscheidene bronnen van welvaart die dezelve
oplevert.
Volgaren aan dezen last voldoende, zullen wij de onderscheidene bij gezegde missive opgegevene punten successivelijk doorgaan.
Vooreerst dan kunnen wij in het algemeen aanmerken, dat de topographische ligging der provincie en den aard harer voortbrengselen, haar van zelve
buiten de gelegenheid steld, eenen aanmerkelijken binnen- en minder nog
buitenlandschen handel te drijven.
1°) De hoofdbron van bestaan aIleen in den landbouw vindende, is deze
zeIfs, het zij uit hoofde van den schraalderen grond in de meeste streken,
het zij door de mindere volmaking welke men daar aan heeft weten te geven,
geene zeer voldoende bron tot aanknoping van vreemde betrekkingen.
Zo weI de graanen als het hoom- en ander vee, het welk deze provincie
oplevert, is schier tot de inwendige consumptie nodig en kan ten minsten
geen object van eenen aanhoudenden handel naar buiten opleveren.
Daarenboven is al het geen voormaals van deze handel bestond, en door
communicatie met het Guliker land werdt aangehouden, geheel vervaIlen,
door de territoriale afscheiding met dit land, en de bezwaren en moeielijkheden, welk eene dubbelde linie van douanen 64) noodwendig moet oplevereno
AIle commercieele betrekkingen, zelfs die van doorvoer, vinden daar en
boven eene onoverkomelijke hinderpaal in het bijna algemeene gemis van
gemakkelijke communicatien, waardoor zelfs den rijziger den toegang tot
onze provincie moeyelijk gemaakt wordt; de sne1heid van den loop der
Maas, welke dit gewest in deszelfs groote lengte doorsnijt, verminderd aanmerke1ijk het gebruik, dat men van deze rivier zoude kunnen maken, en doet
aIle het voordeel, dat men van het transport te water zoude hebben, althans
stroomop vervallen.
63)
64)

Hakhout.
Zie noot 17.
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Met Zuidbraband en de overige Zuidelijke provincien hebben wij geene
andere bruikbare communicatie als over de stad Luijk, en mitsdien langs
eenen omweg van ruim zeven uuren gaans, terwijl ook naar het aangrenzende Pruisschen slechts eenen aarden en vee1al slegten weg heenen leidt.
Intusschen zijn dit hindemissen, welke met weinig moeite en zonder grote
kosten uit den weg te ruimen waren; de voltooying van den bevorens reeds
geprojecteerden straatweg tusschen Tongeren en St. Truyen, en de verbetering van de landstraat op Aaken, zijn de eerste weldaden welke wij daar toe
van het Gouvemement afsmeeken, terwijl de daarstelling van het ontworpen
kanaal, tot vereeniging der Maas en de DommeI 65), ten deze voorzeker aIle
onze wenschen zoude vervullen, en in meer dan een opzigt aan deze provincie het grootste voordeel aanbrengen.
2°) Ook de Fabriek Stand is in deze provincie niet zeer aanmerkelijk.
De jeneverstokerijen, welke in een vrij groot getal zijn, zijn veelal tot aanbrenging van voedzeJ voor het vee en bezorging van mestspecie bestemd, de
uitvoer van jenever naar buitenslands is van geen groot bedrag.
De zoutziederijen welke vooral hier te Maestricht nog al opmerking verdiende, voorzien eenen gevoeligen slag in het verbod van invoer in de Pruissische Staten, waarheen het debiet hoofdzakelijk gerigt was 66).
Zuykerij en meekrap zijn insgelijks fabrieken van laatstgemelde stad en
van Hasselt, en worden nog altoos met succes voortgeteeld; de Diet vrijen
invoer in Frankrijk doen egter ook aan deze twee takken van handel veel
nadeeI 67).
Hetzelfde is waar ten aanzien der laken- en kazimiren-fabrieken 68), hoofdzakelijk in het dorp Vaals gevestigd, welke daar en boven door de tegenwoordigheid der douanen-linie eene aanmerkelijke stremming gevoelen.
Overigens ons tot de vroegere meer gedetaileerde opgave, in dato 25 Novembri 1.1. Litt. A aan Uwe Excellentie over dit onderwerp gegeven refereerende 69), vermenen wij alleen in het algemeen nog te moeten bijvoegen, dat
de plaatselijke gesteldheid der provincie, de natuur van haaren grond, en de
noodwendigheid van aIle handen tot den landbouw, nimmer eene aanmerkelijke uitbreiding van het fabriekwezen zaJ gedogen, terwijl des niettemin
die, welke thans aanwezig zijn, alle aanmoediging en ondersteuning van de
zijde van het Gouvemement verdienen.
3°) Ten aanzien der visscherij valt hier Diets bijzonders aan te halen; die
op de Maas is Diet van eene zeer groote beteekenis.
4°) Betreffende het rijk der de/fstoffen levert deeze provincie evenmin vee)
85) Dit kanaal is niet tot stand gekomen. De Zuid-WiIlemsvaart werd aangelegd
in de jaren 1823-1826.
66) Zie noot 56.
67) De Franse tariefwet van 1816 berustte op het beginsel van hoge invoerrechten
of absolute invoerverboden. Zie Clapham, t.a.p., bIz. 72.
88) Kasimir (cashmir): wollen stof, waarin de haren van de cashmirgeit uit VoorIndie zijn verwerkt.
89) Niet aangetroffen in Algemeen Rijksarchief en in provinciaal archief Maastricht; het betreft het antwoord op de ministeriele aanschrijving van 31 augustus
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aanmerkenswaardigs Op, bepalende zig alles bij eenige koolmijnen, en de
zand- of mergelsteengroeven in de bergen rondom Maestricht.
Omstrend zes uuren van laatstgemelde stad, nabij Herzogenrade, vind
men koolmijnen, welke een zeer goed zoort van zogenaamde magere kolen
opleveren, en waarvan de voornaamste bevorens aan de abdij van Herzogenrade toebehoord hebbende, thans het eigendom der Domeinen zijn. Dezelve
leveren tegenswoordig per dag een hoeveelheid van vijftien honderd quintalen kolen op, tot welkers uitdelving twee honderd en veertig werklieden
benodigd zijn, bedragende het zuiver rendement daarvan per jaar, na aftrekking van aIle kosten, eene som van vijftig it zestig duizend franken.
Gedurende de Fransche administratie zijn de voorschr. koolwerken zeer
verwaarloosd, en tegens aIle regelen der kunst beheerd geworden, zodat
aanmerkelijke nieuwe werken, en de opoffering van eenige jaaren voordeels,
zuIlen vereischt worden, wil men de geheele uitdelving niet binnen drie it
vier jaren geheel zien ten einde loopen. Goed gedirigeerd en met aanlegging
van eenige nieuwe machienen zal men omstreeks nog honderd en veertig
jaren kunnen delven, en zelfs eene grootere hoeveelheid kolen, als hier boven
is opgegeven voortbrengen.
Behalven de gezegde Domaniale mijnen bestaan er in dezelve streek
slands nog twee koolmijnen, welke het eigendom van bijzondere personen
zijn, te weten die van de Nieuwe Prick en die van Herenkoul-Bleijerheid 70);
de eerste levert per dag eene hoeveelheid van zes honderd en veertig quintalen kolen op, de tweede is eerst in haare opkomst, en men is thans bezig
met het vervaardigen van den koker of put langs welke de kolen worden
opgehaald.
Door het onlangs gesloten Limieten-tractaat 71) zijn twee vrij aanmerkelijke koolwerken aan Pruisschen afgestaan.
AIle de voornoemde kooimijnen hebben hun meeste debiet naar Pruisschen, en voorzien overigens het geheele land van Overmaase tot Sittard toe,
en de omstreeken dier plaats van koolen; derzelve debiet zoude nog voor
vermeerdering vatbaar zijn, indien door het daarsteIlen van goede wegen,
de middelen van vervoer makkelijker gemaakt werden.
De mergel steengroeven, welke in den St. Pieters en andere bergen rondom
Maestricht als mede in die van Valkenburg gevonden worden, leveren een
brosse zeer makkelijk te bewerken steen op, welke in eene zeer groote hoeveelheid wordt uitgedolven, en voornamentlijk tot het maken van fundamenten van gebouwen zeer dienstig is; die van Valkenburg kan egter ook
zeer goed in de lugt gebezigd worden, en verkrijgt zelfs met der tijd eene
vrij duurzame harte. Het mergel of zand uit deze bergen is mede van nut in

70) Deze beide mijnen kregen in 1808 een concessie voor den tijd van vijftig jaren.
Zie Gedenkboek Staatsmijnen in Limburg (1952), bIz. 5.
71) Bij het grenstractaat met Pruisen van 26 juni 1816 werd een gedeelte van
Kerkrade aan Pruisen afgestaan. Zie E. M. Th. W. Nuyens, De staatkundige geschiedenis der provincie Limburg vanaf haar ontstaan tot aan haar uiteenvallen in
1839 (1956), bIz. 80.
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de porcelijn-fabrieken en glasblazerijen; tot verbetering der grondspecien
is dezelve mede in zommige streeken dienstig.
5°) Omtrent de hout-teelt in deeze provincie valt welligt dezelfde aanmerking te maken, welke wij hier boven nopens de koolmijnen aanvoerden, dat
namelijk zedert ene reeks van vijf en twintig jaren omtrend dit yak, althans
wat de Domein- en gemeentens-bosschen aangaat, eene groote verwaarlozing
heeft plaatsgehad.
Eerstgemelde beslaan eene oppervlakte van omtrend 3000 hectaren, en
geven een jaarlijksche opbrengst van veertig a vijf en veertig duizend franken; laatstgemelde bedragen omtrend twee duizend hectaren, en worden
voor het grootst gedeelte aan de ingezetenen bij parcelen ter hakking afgestaan. Het grootst gedeelte dezer bosschen is slaghout, het welk om de agt
of negen jaaren hakbaar is, en door elkaar gerekend honderd franken per
hectare opbrengt. De opgaande bomen bestaan grotendeels in eiken, beuken en dennen, waar van egter de eerste zoort het voomaarnst gedeelte uitmaakt, terwijl claar en boven een meenigte wilgen en populieren worden
aangeteeld; en wei voomamentlijk zedert de laatste vijf en twintig jaren de
zoogenaamde Canadasche populier, welke in zeker opzigten de meer nuttige
tee1t van andere hartzoortige houten heeft verdrongen.
Over het algemeen kan men aanvoeren, dat ook de houtteelt in deze
streeken nog voor merkelijke verbeteringen zoude vatbaar wezen.
De daarstelling van regelmatige afioop van water in de Domein- en de
gemeentens bosschen, en de meer menigvuldige bezayingen in dezelve, worden hier in de eerste plaats vereischt, maar een meer algemeen hulpIniddeI,
niet alleen voor den houtteeld, maar voor den landbouw in het algemeen,
zoude gelegen wezen in de verdeling en toewijzing aan de respective gemeenten der onbebouwde en thans door velen in het gemeen bezeten wordende gronden. Dezelve zijn veeIaI tot bebouwing en over het algemeen
tot den houtteelt zeer geschikt, en kunnen Initsdien in handen van vaste
en afzonderlijke eigenaars eene aal1merkelijke bron van voordeel opleveren.
Moetende wij eindeIijk ten slotte hier nog bijvoegen dat in dit opzigt,
even als in alle andere betrekkingen, het daarstellen van nieuwe Iniddelen
van vervoer de kragtdaadigste maatregel zoude wezen, en weI bijzonder de
daarstelling van het kanaaI, waarvan wij hier voren reeds spraken, en waarIangs het vervoer van hout naar de Noordelijke provincien zoude kunnen
worden werkstellig gemaakt. ·

LEVENSBERICHTEN
VAN OVERLEDEN DONATEURS EN LEDEN

C. J. BARON COLLOT D'ESCURY
Palembang, 22 oktober 1888-Amsterdam, 24 juli 1966
Op 24 juli 1966 overleed te Amsterdam de beer C. J. Baron Collot d'Escury, oud-president van de Nederlandscbe Handel-Maatscbappij N.V., welke instelling inmiddels, na de fusie met De Twentsche Bank N.V., voortbestaat als Algemene Bank Nederland N.V.
De heer d'Escury genoot zijn middelbare opleiding aan de Open bare
Handelsschool aan het Raamplein te Amsterdam, welke instelling onder
baar oud-leerlingen ook twee voorgangers van bern tel de, te weten de heren
Dr. C. J. K. van Aalst en Dr. E. Heldring.
In aansluiting aan deze school studeerde de heer d'Escury aan de Handelshochschule te Keuien, welke studie hij afsloot met het behalen van de
graad van DipIomkaufmann. De carriere, die hij daarna maakte, stemde geheel overeen met het karakter van zijn vooropleiding, die in hoofdzaak commercieel en financieel was gericht. Zij nam, na enige jaren van practische
scholing bij grote bankinstellingen in Berlijn en Londen, een aanvang bij
de toenmalige Incassobank, waar hij in 1916 belast werd met het beheer van
het bijkantoor te Rotterdam. In 1921 voIgde zijn benoeming tot directeur
van de Nederlandsche Standaardbank te Amsterdam, welke functie hij tot
1931 bekleedde. Hierop kwam de voor zijn loopbaan zo belangrijke overgang naar de Nederlandsche Handel-Maatschappij, bij welke instelling hij,
na enige jaren werkzaam geweest te zijn in algemene dienst, met ingang van
1 januari 1934 benoemd werd tot directeur. Deze benoeming geschiedde in
een voor de N.H.M. zorgvolle phase, vooral veroorzaakt door de grote depressie der dertiger jaren, welke inzonderheid haar cultuur- en bankbedrijf
in het toenmalige Nederlandsch-Indie had getroffen. Spoedig echter, te weten in 1936, nam de N.H.M. de Geidersche Crediet Vereeniging over, waarmede de basis werd gelegd voor de ontwikkeling van haar binnenlandse
bankbedrijf, een ontwikkeling waarin de heer d'Escury aanvankelijk als directeur, later als president een belangrijk aandeel heeft gehad.
Voor echter de vruchten daarvan tot rijpheid konden komen overspoelde
de Tweede Wereldoorlog ook een groot deel van het werkterrein van de
N.H.M., waardoor dit in drie weIhaast hermetisch van elkaar afgesloten
delen uiteenviel, te weten het door Duitsiand (Nederland), resp. door Japan
bezette deel (het v.m. Nederlandsch-Indie, diverse landen van Zuid- en
Zuid-Oost Azie en uiteraard Japan zelf) en de vrije wereld, waarheen de
N.H.M. haar zetel had verplaatst (Suriname), doch waarin slechts een relatief klein deel van haar belangen was geconcentreerd.
De heer d'Escury bleef in Nederland, waar hij met de president en zijn
mede-directeuren (uitgezonderd de heer Pauw, die met het oog op de oorlog
naar Londen was vertrokken om de overzeese belangen der N.H.M. te behartigen) de moeilijke taak had om een instelling te leiden, waarvan de be-
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langrijke sector van het overzeese bedrijf materieel was uitgeschakeld.
Het behoeft geen verwondering te wekken, dat de remtegratie van bet
bedrijf der N.H.M. na de Tweede Wereldoorlog aan de toenmalige directie
der N.H.M. en met name ook aan de beer d'Escury zware eisen gesteld
heeft. Hierbij kwam, dat dit relntegratieproces reeds spoedig werd gestoord
door de ontwikkelingen in Indonesie. Juist in deze pbase kwam zijn benoeming tot president van de N.H.M. (t.w. met ingang van 1 januari 1949), een
pbase die met de nationalisatie van de Factorij der N.H.M. in december 1960
werd afgesloten.
Reeds geruime tijd voordat dit geschiedde bad de directie van de N.H.M.
de koers verlegd, zodat bet afsnijden van een ook historiscb zo waardevol
deel van bet bedrijf zonder grote scbokken kon worden opgevangen. De
heer d'Escury heeft daarin, zowel in de functie van directeur als in die van
president een actieve rol gespeeld en toen hij einde 1956 zijn functie als president neerlegde kon worden gezegd, dat de basis was gelegd voor een nieuwe ontwikkeling van de N .H.M., waarin de cultures en de ban del in tropiscbe producten belaas niet meer meespee1den, docb waarbij bet accent gebeel kwam te liggen op bet nationale en internationale bankbedrijf.
Met deze zakelijke aspecten is echter het werk van de heer d'Escury onvo]]edig gekenschetst. Zijn persoon werd namelijk mede gekarakteriseerd
door zijn medeleven met het weI en wee van zijn medewerkers van boog tot
laag, niet all~n voor wat bun werk betreft, betgeen o.a. bleek uit zijn daadwerkelijke belangstelling voor de ontspanningsactiviteiten van bet personeel, die na de oorlog in een personeelvereniging werden gebundeld, en buiten zijn dagelijkse werkterrein door zijn deelneming aan activiteiten op
maatschappelijk en cultureel gebied. In dit verband kan o.a. worden vermeld, dat bij plaatsvervangend voorzitter is geweest van de Bedrijfsgroep
Handelsbanken, later gevolgd door de functie van eerste vice-voorzitter
van de Nederlandse Bankiersvereniging, lid van de Centrale Be1eggingsraad,
terwijl bij vele jaren ondervoorzitter-penningrneester was van de N.V. Het
Concertgebouw. Voorts bekleedde hij de functies van voorzitter van de Amsterdamsche Kring en van de Stichting Het Amsterdamscbe Fonds. Zijn interesse voor amateur-toneel, -zang en -schilderkunst, die beoefend werden
in de kring van het personeel der N.H.M., was zonder twijfel mede geboren
uit zijn eigen lieihebberij als zanger.
In tegenstelling tot zijn voorganger Dr. Heldring en zijn opvolger Van
Sandick was de beer d'Escury geen man, die zijn gevoe1ens en ideeen in
schrifturen tot uitdrukking bracbt. Misscbien was dat toe te scbrijven aan
de omstandigheid, dat de polemiek bern van nature niet lag. Dat blijkt ook
wei uit bet feit, dat hij niet actief deelnam aan het politieke leven zoals Dr.
Heldring en Van Sandick. Ook in zijn functie bij de N.H.M ., die door de
verandering van baar positie intensiever moest deelnemen aan de levendige
concurrentie, die tussen de banken in Nederland bestaat, beeft hij vermeden
de zaken scberp te stellen en tegenstellingen op de spits te drijven, betgeen
bern in staat stelde daar, waar samenwerking nodig of wenselijk was, de basis voor die samenwerking te leggen of te verbeteren.
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Het ligt voor de band, dat de beer d'Escury als president van de N.H.M.
verschillende nevenfuncties had, met name in de vorm van commissariaten.
Een opsomming biervan zegt op zicbzelf weinig, wanneer deze niet gepaard
zou gaan met een beschouwing over de relaties van de N .H.M. met vele
grote ondernemingen, aan de oprichting waarvan zij op een of andere wijze
had meegewerkt. Ik beperk mij daarom tot het noemen van het commissariaat bij de Kon. Ned. Petroleum Maatschappij, groot geworden onder de
leiding van Sir Henry Deterding, oud-employe van de Factorij der N .H.M.,
dat van verschillende scheepvaartmaatscbappijen, de Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken en de Herstelbank (thans Nationale
Investeringsbank), waarvan de heer d'Escury bij zijn aftreden als commissaris gekozen door aandeelhouders door het personeel tot commissaris
werd gekozen.
Na zijn aftreden als president werd de beer d'Escury benoemd tot commissaris van de N.H.M., welke functie bij tot 1961 bekleedde. Zijn relatie
met de N.H.M ., die een bewogen periode van ± 28 jaar omspande, werd
daarmede op waardige wijze afgesloten.
D. C. RENOOIJ

G.DOORMAN
's Gravenhage, 25 juli 1878-De Bilt, 6 januari 1967
Te zijnen huize in De BiIt is op 6 januari 1967 in de ouderdom van 88
jaar overleden Dipl.-Ing. G. Doorman, oud ondervoorzitter van de Octrooiraad te 's Gravenhage.
Gerard Doorman werd in Den Haag op 25 juli 1878 geboren als zoon
van Generaal-Majoor P. L. G. D. Doorman. Zijn hogere technische opleiding ontving bij van 1897-1902 aan de Technische Hochschule te Aken en
bij behaalde aldaar het diploma van werktuigkundig en elektrotechnisch
ingenieur. Hij was daarna werkzaam bij de A.E.G. en was later leider van
een octrooibureau.
In 1910 kwam bier te lande de Octrooiwet tot stand en moest de Octrooiraad in het leven worden geroepen. Op 20 november 1911 trad Doorman als
ingenieur in dienst van de Octrooiraad en hij behoorde derhalve tot een dergenen, die de jonge Raad op de been moesten helpen. Tezamen met enkele
andere ingenieurs werd bij uitgezonden naar het Duitse Patentamt in Berlijn en het Patent Office in Londen om zich vertrouwd te maken met de
reeds in het buitenland gangbare octrooiprocedures. Nadat de Octrooiraad
in juni 1912 zijn werkzaamheden had aangevangen, werd Doorman op 1
juli 1912 aangesteld tot plaatsvervangend lid van de Raad. Gaandeweg werd
de opbouw van de Octrooiraad verder voltooid en moesten meer leden worden aangetrokken. Op 1 juli 1918 werd Doorman tot lid benoemd. Hij was
toen ter tijd belast met de werkzaamheden van de werktuigkundige afdeling,
doch toen op 1 juli 1921 Ir Steffelaar, die de leiding had van de elektrotechnische zwakstroomafdeling als plaatsvervangend lid, de Octrooiraad verliet, werd Doorman be1ast met de lei ding van deze Afdeling. In datzelfde
jaar trad de gewijzigde Octrooiwet in werking en weI op 15 november 1921
voor het Rijk in Europa en had Doorman dus tevens de taak de vooronderzoekers van deze afdelingwegwijs te maken in de gewijzigde octrooiprocedure.
Doorman was scherpzinnig van geest en zeer nauwgezet en bij verlangde
van zijn medewerkers, dat zij zich van de materie, die ze te verwerken kregen, een nauwkeurig beeld vormden en er zich grondig inwerkten. Hij yond
dit een noodzakelijke voorwaarde om tot een octrooi te komen dat zowel
aan de aanvrager als aan de gemeenschap recht deed wedervaren. Dat bij
dit alles de doeltreffendheid niet uit het oog werd verloren, kan o.a. nog blijken uit het feit dat op zijn aanwijzing een nieuw systeem werd ontworpen
voor een sneller en verbeterd vooronderzoek van aanvragen op het gebied
der automatische telefonie, welk systeem tot heden toe nog met succes wordt
toegepast.
Niet aIleen binnen de Octrooiraad, doch ook daarbuiten werden zijn
scherp geformuleerde uitspraken en beschikkingen, zowel door gemachtigden als aanvragers gewaardeerd.
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Wat ook zijn medewerkers zeer trof was zijn grote ijver en werklust waarmede hij zijn taak verrichtte. Ongeacht dat hij vele jaren werd gehandicapt
door een zwakke gezondheid, ging hij toch onverdroten met zijn werk voort
en wanneer het hem niet mogelijk was naar de Octrooiraad te komen, hield
hij zijn besprekingen thuis om de behandeling der aanvragen voortgang te
doen vinden.
Met hart en ziel heeft hij zich van het begin af ingezet de Octrooiraad te vormen tot een zo goed mogelijk functionerend octrooiwetenschappelijk instituut.
Zijn verdiensten werden ook door de Overheid al vlug op hoge prijs gesteld, hetgeen kan blijken uit de toekenning van de onderscheiding van Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw, welke onderscheiding hem als
eerste van de ambtenaren van de Octrooiraad in 1931 werd toegekend.
Tot 1940 bleef hij zijn krachten wijden aan de zwakstroomafdeling. Op
1 mei van dat jaar werd hij, als opvolger van Dipl.-Ing. Bergsma, die de
pensioengerechtigde leeftijd had bereikt, benoemd tot ondervoorzitter van
de Octrooiraad.
Op 25 juli 1943 bereikte hij zelf de pensioengerechtigde leeftijd, doch hij
bleef op verzoek van hogerhand zijn werkzaamheden nog voortzetten. Hij
nam tevens het Voorzitterschap waar nadat de toenmalige voorzitter Mr.
Dijckmeester plotseling op 23 juli 1943 door de Bezettende macht was ontslagen.
Gezien zijn aard om zijn mening altijd kort, exact en krachtig weer te geyen en zich daar niet dan door een overtuigend tegenbewijs van te laten afbrengen, was het niet verwonderlijk, dat hij al gauw in botsing kwam met
de bezetter. Ben verblijf in het zogenaamde "Oranjehotel" was er het gevolg van. Met het oog op zijn nog steeds zwakke gezondheid was het een
geluk dat dit verblijf niet lang duurde en was hij eind december 1943 weer
vrij. Vanzelfsprekend was het, dat hij direct daarop er toe over ging zijn
pensioen aan te vragen, doch niet voordat hij zich verzekerd wist in Ir F.
Donker Duyvis een voor de Octrooiraad meest geschikte opvo1ger achter te
laten. Het gevraagde pensioen werd hem op 1 januari 1944 eervol verleend.
Na de bevrijding is hij nog een tijdlang als octrooigernachtigde werkzaam
geweest, waarna hij van 24 april 1954 tot 24 april 1959 benoemd werd tot
buitengewoon lid van de Octrooiraad, waardoor de band daarmede weer
werd aangeknoopt.
Van zijn hand verschenen verschillende geschiedkundige publikaties
waarvan o.a. zijn te noemen:
1. De technicus op het terrein der octrooiverlening, in: Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijf en twintigjarig bestaan (van den)
Octrooiraad 1912-1937. Zuid-Hollandsche Uitgeversmaatschappij (1937)
59-68;
2. Octrooien voor uitvindingen in de Nederlanden uit de 16e en 18e eeuw,
Martinus Nijhoff 1940, met een eerste reeks aanvullingen, die in 1942
verscheen 1) ;
1) Besproken door Prof. Mr. B. M. Teiders in Bijbiad bij De Industriiiie Eigen-
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3. Het Ned. octrooiwezen en de techniek der 1ge eeuw, Martinus Nijhoff
(1947)1);
4. Techniek en Octrooiwezen in hun aanvang, geschiedkundige aanvullingen bij de vorengenoemde uitgaven, Martinus Nijhoff (1953);
5. Hollandse Oude Baggermolens, De Ingenieur (1951) A 413-417 en 428;
6. De Amsterdamse Moddermolen, Mbl. Amstelodamum Amsterdam
(1951) 147-151;
7. Comelis Cornelisz van Uitgeest en de Hollandse Uitvindingen op het
einde van de 16e eeuw, Gedenknummer Octrooiwet 1912-1952, Extra
nummer van het Bijblad bij De Industriele Eigendom (15 juli 1952)
92-100 ;
8. Cornelis Dirckz. Muys, de uitvinder van de Amsterdamse moddermolen, De Ingenieur (1952) A 83-85;
9. De Middeleeuwse Brouwerij en de Gruit, Martinus Nijhoff (1955) 2);
10. Het haringkaken en Willem Beukels, Tijdschr. v. Gesch. 69 (1956) 371386;
11. Nogmaals: de Middeleeuwse haringvisserij, Bijdragen voor de geschiedenis der Nederlanden (1959) XIV aft. 2 104-115 ;
12. De haringvisserij in de Middeleeuwen, Bijdragen voor de geschiedenis
der Nederlanden (1964) XIX Dr 2 162-172;
Uit bovenstaande publikaties blijkt, dat DOORMAN in de jaren na 1940
zich vooral heeft bezig gehouden met het onderzoek van oud-Nederlandse
octrooipraktijken, waarover tot dan toe zo goed als niets gepubliceerd was.
Niet alleen hier te lande oogstten deze onderzoekingen veel belangstelling.
Ook in de kringen van de Britse octrooideskundigen werd waardering uitgesproken over de Engelse editie van het onder 2 genoemde werk, waarvan
eveneens een Duitse uitgave verschenen is.
Niet aIleen octrooiaangelegenheden hadden echter zijn beiangstelling. Hij
heeft o.a. lange tijd de functie van Bestuurslid van de Maatschappij voor
Natuurkunde "Diligentia" bekleed.
Verder gingen zijn liefhebberijen uit naar de levende natuur, waaronder
de Entomologie een beiangrijke plaats innam. Tot op hoge leeftijd bleef
zijn interesse daarin voortduren.
Het was hem een vreugde van uit zijn woning in De Bilt het tegenover
liggende bos in te gaan op speurtocht naar bijzondere exemplaren van insekken. Zo kon hij op zijn 85e verjaardag nog met smaak vertellen van de
vondst van een nog geheel onbekende vliegensoort, die naar hem was genoemd.
Een donkere schaduw op zijn laatste levensjaren is weI het plotseling
dom 1941, bIz. 10-12; door Mr. J. E. van der Meulen, t.a.p. 1942, bIz 176 en door
Prof. Dr. E. J. Dijksterhuis in De Gids 1942, III, bIz. 188.
1) Besproken door Ir. J. M. Op den Orth in Bijblad bij De Industriele Eigendom
1948, bIz. 77/9.
2) Besproken door Dr. R. T. A. Mees in Bijblad bij De Industriele Eigendom
1955, biz. 125/6.
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overlijden van zijn vrouw in november 1964 geweest, met wie hij 58 jaar
lang lief en leed heeft gedee1d, waarbij zij tijdens de bezetting de diepe smart
ondergingen van het verlies van hun jongste dochter, een veelbelovende
jonge celliste, die toen na een korte ziekte overleed. Het verlies van zijn
vrouw is Doorman niet meer goed te boven gekomen.
Met het heengaan van Doorman is er aan een lang, goed en welbesteed
leven een einde gekomen. Hij zal bij al degenen die hem van nabij gekend
hebben, in dankbare herinnering blijven.
JOHANNA H. M. MANDERS

J. F. NIERMEYER
Rotterdam, 15 maart 1907-Amsterdam, 12 december 1965
Professor Dr. Jan Frederik Niermeyer, die eind 1965 na een smartelijk
jaar van ziekte overleed, heeft zich in zijn te korte leven grote verdiensten
verworven voor de kennis der sociaal-economische geschiedenis der middeleeuwen. Men kan zonder overdrijving zeggen, dat hij in veel opzichten
baanbrekend werk gedaan heeft.
Zijn leven verliep volgens het patroon van veel andere geleerden. Afkomstig uit een intellectueel milieu - zijn vader, hoogleraar te Utrecht, was
mede-auteur van de bekende Bos-atlas -, studeerde hij op briljante wijze
geschiedenis aan de universiteit van de Domstad. Zijn mede-studenten waren van zijn superioriteit overtuigd en toen hij eens voor een onbelangrijk
tentamen was gezakt, werd dit algemeen toegeschreven aan de onbekwaamheid in bet ondervragen van de betrokken boogleraar. Als begaafd student
was het min of meer vanzelfsprekend, dat hij zich specialiseerde in middeleeuwse geschiedenis en oorkondenleer bij Prof. Otto Oppermann, die reeds
in 1903 als Duitser naar Nederland was gehaald, omdat het tijd werd, dat
ook in Nederland de bronnen voor de middeleeuwse geschiedenis met kritischer ogen bekeken werden dan tot dusver gedaan was. Niermeyers dissertatie van 1935 was een werk gehee1 in de stijl van zijn leermeester. De titel
was "Onderzoekingen over Luikse en Maastrichtse oorkonden en over de
vita Baldrici episcopi Leodiensis". Met aandacht voor de' geringste details,
met grote kennis van de gebruiken der verschillende kanse1arijen en met
een grote scherpzinnigheid, heeft hij zich daarin over enkele moeilijk toegankelijke bronnen gebogen ; hij toonde aan, dat verschillende daarvan vervalst waren, maar daardoor geenszins hun waarde als bron voor de geschiedenis verloren. Toch toonde Niermeyer toen aI, dat hij niet een introverte
geleerde was, gevangen binnen de esoterische taal van een vreemde vakwetenschap. Hij was een actief lid van het "Cornite van waakzaamheid van
anti-nationaal-socialistische intellectuelen" en verzette daarvoor veel werk.
Hij was al op jeugdige leeftijd bevriend met mannen als Pos, Romein en met
de nestor van de economische geschiedenis hier te lande, Dr. W. van Ravesteyn, en ook zelf zou hij zich spoedig wenden tot de economische geschiedenis. Na een kort leraarschap te Amsterdam werd hij namelijk assistent van
Prof. Z. W. Sneller aan de Econornische Hogeschool te Rotterdam. Daar
heeft Niermeyer in korte tijd bergen werk verzet, o.a. voor een grote bronnenpublicatie over de rivierhandel gedurende de middeleeuwen, die weldra
zal verschijnen in's Rijks Geschiedkundige Publicatien. Het voornaamste
bijprodukt daarvan was een groot artikel over "Dordrecht als handelsstad
in de tweede helft van de veertiende eeuw", dat verscbenen is in de Bijdragen voor Vaderlandse Geschiedenis en Oudheidkunde van 1942 en 1943.
Hij ging uit van wat tolregisters van Dordrecht uit dejaren 1380-1385, maar
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plaatste die in een volledig overzicht van de politieke, sociale en economische ontwikkeling. Als oorkonden-criticus had Niermeyer teksten goed leren
lezen en de betekenis van ieder woord leren wikken en wegen. Met deze methode kwam hij juist op het gebied van de economische geschiedenis, die
zich vaak zo gemakkelijk tot goedkope generalisaties leent, tot zeer opmerkelijke prestaties in boeken en artikelen: over Delft en Delfland, over het
Midden-Nederlands rivierengebied in de Frankische tijd en talloze andere.
Dat zijn filologische nauwgezetheid ook bij grotere syntheses zeer vruchtbaar kon zijn, bewijzen onder meer zijn overzicht van de economische geschiedenis der middeleeuwen, getiteld "De Wording van onze Volkshuishouding", en de twee hoofdstukken, die hij bijdroeg aan het boek "Welvaart in Wording".
Na een lectoraat in Groningen werden in 1945 Niermeyers verdiensten
erkend door een hoogleraarschap in de aigemene en vaderlandse geschiedenis der middeleeuwen en in de hulpwetenschappen der geschiedenis aan de
gemeentelijke universiteit van Amsterdam. Pas vanaf dit jaar kan ik hem
bescbrijven vanuit persoonlijke kennis; en ook, nu ik dit scbrijf, anderhalf
jaar na zijn dood, ervaar ik scherp het verlies dat zijn studenten en leerlingen
door zijn te vroege dood hebben geleden. Zoals Dr. van der Kieft hem bescbreef in de aula van het crematorium van Westerveld, zo is hij ook voor
mij steeds gebJeven "de professor" in de zin van de man, die sprak met gezag en onmiddellijk van elke moeilijkheid de kern wist te doorgronden. Als
hij het woord nam, op zijn aarzelende en bedachtzame manier, had hij toch
steeds ieders aandacht, omdat men het gevoel had, dat hier een meester sprak.
Niermeyer bleef publiceren. Hij was redacteur van de grote 12-delige
"AIgemene Geschiedenis der Nederlanden" en schreef zelf verscheidene
hoofdstukken in het tweede en derde deel daarvan. Maar langzamerhand
begon hij zich steeds meer te concentreren op het boek, dat weI zijn levenswerk is geworden en waarvan hij de voltooiing helaas niet meer heeft mogen
beleven, namelijk het "Mediae latinitatis lexicon minus", het woordenboek
van het middeleeuws latijn. Ogenschijnlijk heeft dit niets te maken met sociaal-economische geschiedenis, maar dat is niet geheel waar. Het middeleeuws latijn was namelijk niet echt een dode taal. De basis daarvan was inderdaad het latijn van bijbel en klassieken, maar men aarzelde niet met grote
vrijmoedigheid nieuwe woorden te vormen voor nieuwe zaken en begrippen, die uiteraard vaak lagen in de sfeer van de sinds de oudheid zozeer gewijzigde sociaal-economische toestanden. Iemand, die uitsluitend filoloog
is, kan nog zo vlijtig middeleeuwse bronnen excerperen, hij zal niet kunnen
komen tot een aanvaardbaar lexicon van het middeleeuws latijn. Niermeyer,
die en filoloog en kenner van de middeleeuwse maatschappij in aIle aspecten
was, kon daardoor met zo grote autoriteit deze taak aanvatten. Een lange,
tijdrovende arbeid bleef vereist en slechts weinigen kunnen bevroeden hoeveel uren er in ieder van de vele kolommen druks is gaan steken. Hij heeft
door dit werk ook grote, intemationale erkenning gevonden, vooral in Belgie en Frankrijk. De Nederlandse Koninklijke Akademie van Wetenschappen nam hem in 1963 op onder haar leden.
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De laatste tien jaar van zijn leven woonde Professor Niermeyer in Blaricum, in een huis met een grote tuin, waar hij een onvermoede vreugde in
zich ontdekte in het verzorgen van planten en bloemen. Ik zie hem nog voor
mij staan met zijn lange, blonde gestaite, gemteresseerd en waarderend sprekend over allerhande gewassen met dezelfde exactheid waarmee hij zich ook
boog over allerlei details van het historisch verleden. Maar zoals deze grote
tuin een harmonisch geheel was, zo was dit ook het totaal van zijn wetenschappelijke presta ties, waardoor hij velen aan zich verplicht heeft. En bovenal zal ik hem mij blijven herinneren als een in aile opzichten gaaf mens.

H. P. H.

JANSEN

M. TAUDIN CHABOT
Rotterdam, 28 Januari 1884-Wassenaar, 19 juli 1966
Op 19 juli 1966 overleed op 82-jarige leeftijd te Wassenaar Marius Taudin
Chabot, die een aantal jaren deel heeft uitgemaakt van het Bestuur der Vereeniging Nederlandsch Economisch-Historisch Archief en aan wie in het
Jaarboek de volgende regelen mogen worden gewijd door een der betrekkelijk weinigen, die hem nog hebben gekend v66rdat hij, nu reeds twintig
jaren geleden, zich uit het aktieve zakenleven terugtrok.
Marius Taudin Chabot was een telg van een Hugenoten-geslacht, dat na
de herroeping van het Edict van Nantes via La Rochelle naar Nederland
uitweek en zich omstreeks 1700 te Rotterdam vestigde en zich voornamelijk
op de koophandel toelegde. Zijn vader, Mr. J. J. M. Taudin Chabot, was
deelgenoot van de firma Gebroeders Chabot, kassiers en makelaars in assurantien, opgericht in 1840, een van de vooraanstaande huizen op dat gebied. Marius had twee broeders, respectievelijk dertien en zestien jaar ouder
dan hij, die een andere loopbaan hadden gekozen en zo was dan ook de
Benjamin reeds vroeg voorbestemd om zo mogelijk de zaken van zijn vader
voort te zetten. Zijn schoolopleiding was geheel op dat perspectief ingesteld:
na de lagere school eerst de 3-jarige Handelsschool te Rotterdam en daarna
de 5-jarige Handelsschool te Amsterdam. Het contact tussen de jongelui in
verschillende steden was toen uiteraard niet zo intensief als tegenwoordig,
zodat het een gelukkige omstand;gheid mag worden genoemd, dat die vijf
jaren in de hoofdstad hem later goed te stade konden komen, toen hij aldaar
als bankier menig oud-medeleerling op vooraanstaande plaatsen in het zakenleven van de hoofdstad weder aantrof. Een verdere mogelijkheid tot gespecialiseerde studie in de economie bestond destijds hier te lande nog niet
en daarom werd hij na het verla ten van de middelbare school meteen door
zijn vader achtereenvolgens naar Stuttgart, Londen en Hamburg gezonden,
om daar stages op bank- en assurantiekantoren te doorlopen. In 1908 deed
hij zijn intrede bij Gebroeders Chabot, toenmaals gedreven door zijn vader
met enige veel oudere neven en achtemeven. Dat hij zich terstond een ijverig
en nauwgezet medewerker betoonde, moet voor zijn vader een grote satisfactie zijn geweest. Het werken onder zijn vader was echter van korte duur:
in 1909 overleed Mr. J. J. M. Taudin Chabot aan een longontsteking in
Duitsland. Het is te begrijpen, dat dit onverwacht verscheiden op de zoon
een diepe indruk heeft gemaakt en dat de hoop van de overgebleven, oudere,
vennoten meer dan ooit op hem was gevestigd. Deze omstandigheden en gebeurtenissen hebben een beslissende invloed gehad op de verdere ontwikkeling van deze toch reeds van nature nauwgezette en voor zijn leeftijd voorzichtige jonge man. In 1910 werd hij in de firma opgenomen. Hij was zich
bewust van zijn plicht, om bij de clienten van Gebroeders Chabot de traditie
en de reputatie van dit in beide branches vooraanstaande bedrijf hoog te
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houden en ontpopte zich als een ornzichtig en degelijk zakenman, die wilde
doordringen tot aile details van de zaken, waarmede hij in aanraking kwam.
Hij was daarbij iernand, die over een onfeilbaar geheugen voor cijfers en
namen beschikte en bezat - in de goede zin van het woord - ook de in zijn
vak nodige nieuwsgierigheid.
Het jaar 1910 was voor hem niet aileen belangrijk wegens zijn opnerning
in de firma: in dat jaar trad hij ook in het huwelijk, en weI met mejuifrouw
Maria Veder, een dochter van Jan Hoyte Veder, de President der Bijbank
van De Nederlandsche Bank. De jonge Mevrouw Taudin Chabot was bovendien van nabij geparenteerd aan een aantal bekende figuren in het Rotterdarnse zakenleven, en met de grote belangstelling, die ook zij had voor
het weI en wee van haar stad, was zij haar man al terstond een grote steun
in zijn carriere. Gezien met onze ogen van 1967 waren dejaren, voorafgaande aan de eerste wereldoorlog, een zorgeloze peri ode van welvaart; in het
Rotterdamse leven was het niet anders: de jonge Taudin Chabot was het
toonbeeld van de solide, nuchtere zakenman en in het rnaatschappelijke leven waren de heer en mevrouw Taudin Chabot-Veder geziene figuren,
die zich in de Maasstad op velerlei terrein bewogen en daar ook functies vervulden. Het ligt voor de hand, dat Taudin Chabot, die na zijn schooltijd een
verdere acadernische handelsopleiding had moeten ontberen en zulks altijd
heeft betreurd, met enthousiasme de oprichting van de Handelshoogeschool
begroette en, in 1917, behoorde tot de oprichters van de Volksuniversiteit,
waarvan hij aanstonds penningmeester werd en die op 1 januari 1918 zijn
poorten opende. Als een staaltje van de weerklank, die deze instelling bij de
Rotterdammers vond, moge worden vermeld, dat Taudin Chabot en W. A.
Engelbrecht zich in 1917 ten doel stelden, de twintig contribuanten fl/500
te vinden, die nodig waren, om het plan te doen slagen en binnen drie dagen
al meer dan dat aantal bereid hadden gevonden. Het Sophia Kinderziekenhuis telde Taudin Chabot tot zijn bestuursleden, verscheidene jaren als penningmeester, evenals de afdeling Rotterdam van het Nederlandsche Roode
Kruis. Hij was adjunct-commissaris der Spaarbank. Uit zijn Rotterdamse
jaren dateert ook zijn toetreden ais commissaris van de Stearinekaarsenfabriek "APOLLO" te Schiedam, die in 1930 fusioneerde met de Koninklijke
Stearine Kaarsenfabriek "GOUDA" tot de Koninklijke Stearine Kaarsenfabriek "GOUDA-APOLLO" te Gouda en die in 1960 werd opgenomen
in het Unileverconcern. Tot 1960 bleef Taudin Chabot lid van de Raad
van Commissarissen, een aantal jaren als Voorzitter.
Inrniddels vonden er na de eerste wereldoorlog grote veranderingen plaats
in de firma Gebroeders Chabot. De Nederlandsche Handel-Mntschappij
te Amsterdam ontwikkelde in een snel tempo haar bankzaken en werd
daardoor - naast de grote cultuur- en handelsonderneming, die zij reeds
was - een der grote banken in Nederland. Deze ontwikkeling vertoonde
zich ook bij het Agentschap te Rotterdam; men zocht samenwerking met
enige bestaande kassiershuizen, met als gevolg, dat de Nederlandsche Handel-Maatschappij als vennoot in Gebroeders Chabot werd opgenomen, nadat de assurantiezaken waren ondergebracht bij een nieuw opgerichte firma
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Gebroeders Chabot & Co., waarvan Marius geen deel uitmaakte. Hij bleef
in Gebroeders Chabot de enige vennoot van die naam. Na enige tijd ging
de kassiersfirma geheel in de Nederlandsche Handel-Maatschappij op, zoals zulks enige tijd daarvoor reeds was geschied met de kassierszaken van
de firma Ian Havelaar & Zoon. Taudin Chabot werd benoemd tot Agent der
Maatschappij. Zijn coIlega's in die functie waren Mr. Joh. H'lvelaar (voordien vennoot van Ian Havelaar & Zoon) en Mr. D. Crena de longb, met
welke heren een buitengewoon prettige samenwerking tot stand kwam. Nadat laatstgenoemde enige jaren later werd benoemd tot Directeur der maatschappij te Amsterdam, volgde in 1929 de benoeming van Taudin Chabot
in dezelfde functie, toen er een vacature in de directie was ontstaan. Het
echtpaar Taudin Chabot nam node afscheid van Rotterdam en vestigde zich
metterwoon in de hoofdstad met de twee zoons.
Taudin Chabot kreeg zich in zijn nieuwe functie voomamelijk te occuperen met de hem zo vertrouwde bankzaken. Maar hij droeg de mede-verantwoordelijkheid voor het beheer van de cultuur- en handelszaken van de
Maatschappij en hij zou zichzelf niet zijn geweest, indien hij die mede-verantwoordelijkheid niet zeer zwaar had gevoeld. Hij zette er zich dan ook
toe, om grondig door te dringen tot alle details van deze "mer-a-boire" en
moest dat doen in een tijd, toen de wolken van de economische crisis zich
samenpakten. Toen deze tot ontlading kwamen, had dat zijn weerslag in aIle
geledingen van de maatschappij. Taudin Chabot had het onheil weI zien
aankomen, maar was in de gegeven situatie natuurlijk niet bij machte de
gevolgen voor zijn maatschappij te verzachten, laat staan af te wenden. De
nodige afschrijvingen hadden de sanering tengevolge, die destijds zoveel stof
heeft opgejaagd en waarop hier niet verder behoeft te worden ingegaan. De
toenmalige leiders van de maatschappij namen de taak van de wederopbouw
met voortvarendheid ter hand; men was opgelucht, toen de reorganisatie
achter de rug was. Ook Taudin Chabot kon weer zijn volle werkkracht ontplooien. Onder meer trad hij in zijn functie van directeur der Nederlandsche
Handel-Maatschappij als commissaris op van de
Aannemings Maatschappij "DE KONDOR"
Nederlandsche Dok Maatschappij
Amsterdamsche Superfosfaatfabriek
Vereenigde Chemische Fabrieken
Nederlandsche Maatschappij voor Havenwerken

Amsterdam
Utrecht
Amsterdam

In 1936 volgde hij Jan Hoyte Veder op als commissaris der Koninklijke
Nederlandsche Katoenspinnerij te Hengelo (0), een functie, die hij tot enige
jaren voor zijn dood bleef vervuIlen, vele jaren als President-Commissaris.
Gedurende zijn Amsterdamse jaren trad Taudin Chabot als bestuurslid toe
tot de Koninklijke Noord-Zuidhollandsche Redding Maatschappij en tot
het Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van's Lands Zeedienst, die de
Kweekschool voor de Zeevaart bestuurt.
Het was Taudin Chabot helaas niet beschoren, om lang mede te werken
aan de groei van zijn maatschappij: de Tweede Wereldoorlog wierp zijn
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scbaduwen vooruit. Het lag niet in zijn aard om, zoals velen, de ogen te sluiten voor bet naderende onheil, integendeel, de loop der dingen maakten
Taudin Chabot in zakelijk opzicht tot een pessimist, z6 sterk, dat hij ook
buiten zijn zaken moeite had om lichtpunten te onderkennen, zoals die toch
in ieders leven zich voordoen. Toen dan ook in 1940 de oorlog over ons land
kwam, ontzonk hem de mentale instelling van vertrouwen, die nodig was om
ondanks alles aan een betere toekomst te kunnen geloven. Om de maat te
doen overlopen, werd hij door de bezetters als gijzelaar voor geruime tijd
naar een concentratiekamp gezonden.
Door de hierboven geschetste gebeurtenissen waren zijn Amsterdamse jaren voor Taudin Chabot niet de beste van zijn leven en toen, na de bevrijding,
de leiders der Nederlandsche Handel-Maatschappij weer een enorme taak
van reconstructie wacbtte, besloot de inrniddels 62-jarige het actieve zakenleven vaarwel te zeggen (1946). Zijn belangstelling voor het economische
leven bleer hem echter bij; enige comrnissariaten hield hij aan.
Gedurende de twintig levensjaren, die hem nog beschoren waren, kon hij
de beduchtheid voor de toekomst, die hem in het verleden maar al te vaak
in het gelijk had gesteld, niet meer gehee1 te boven komen en hierdoor werd
veelal een schaduw geworpen op een periode, die anders een gelukkige oudedag bad kunnen zijn, met zijn lieve vrouw en de twee jonge gezinnen, die
zijn beide zoons hadden opgebouwd.
Zij, die Taudin Chabot lang hebben gekend, herinneren zich zijner het
levendigst uit zijn onbezorgde Rotterdamse tijd.

w. F. DUTfLH

C. WISKERKE
Arnemuiden, 12 april 1891-Driebergen, 26 september 1966
Cornelis Wiskerke werd in 1891 te Arnemuiden geboren aIs zoon van een
spoorwegambtenaar. Op aanraden van het hoofd van de Iagere school ging
hij naar de Rijkskweekschool te Middelburg, die hij met goed gevoIg doorliep. Van 1911-1913 was hij als onderwijzer werkzaam te Leiden. In 1913
slaagde hij voor de hoofdacte. Gedurende de mobilisatie 1914-1918 was hij
als reserve Ie luitenant in actieve dienst. Ondertussen vatte hij de studie aan
voor de acte m.o. aardrijkskunde. Tot dat doel volgde hij colleges aan de
universiteit van Utrecht; in Leiden liep hij tevens colleges in de geschiedenis.
In 1921 werd hij aIs Ieraar in de aardrijkskunde verbonden aan de gemeentelijke h. b.s. op het Afrikaanderplein te Rotterdam.
Destijds, toen het hogere onderwijs in de economie nog niet wettelijk was
erkend en geregeld, kon men tot de studie aan de - toenmalige - Nederlandsche Handels-Hoogeschool te Rotterdam o.a. worden toegelaten op
grond van een getuigschrift van bekwaamheid, uitgereikt door curatoren op
advies van de senaat. De senaat stelde aan de gegadigden hoge eisen, omdat
de officiele erkenning van het doctorale examen daarbij mede in het geding
was. Velen zijn afgewezen. Aan Wiskerke werd het "getuigschrift tot studie
aan de hoogeschool" echter toegekend; in 1928 liet hij zich als student inschrijven. Belangstelling voor de studie en voor een wetenschappelijke vorming in het algemeen hebben hem daartoe doen besluiten. Dat hij meer in
het bijzonder de "handelswetenschap" tot studieterrein koos, is waarschijnlijk in hoofdzaak bepaald door de aanwezigheid van de Handelshoogeschool
in Rotterdam, waar hij zich in 1921 met zijn gezin had gevestigd. Vit niets
is later gebleken, dat de econornische wetenschap aIs zodanig zijn aandacht
boeide.
De studie verliep vlot. Reeds in 1933 legde hij het doctorale examen met
gunstig gevolg af, ruim binnen de gerniddelde studieduur. Hij slaagde daarin
ondanks het feit, dat hij een volledige leraarsfunctie vervulde, terwijl ziekte
aan zijn gezin niet voorbijging, zijn eigen gezondheidstoestand niet altijd
geheel in orde was en hij, door de econornische geschiedenis, die toen door
Sneller werd gedoceerd, als keuzevak voor het doctorale examen te nemen,
zeker niet de lijn van de rninste weerstand had gevolgd. Wanneer men dat
bedenkt, zijn gevoelens van eerbied voor zijn werkkracht zeker gerechtvaardigd.
Daarbij bleef het niet. Direct na het doctorale examen begon hij met het
onderzoek ten behoeve van een proefschrift bij Sneller, voor wie hij steeds
een zeer grote waardering heeft gehad - al zag hij in, dat ook Sneller niets
menselijks vreemd was - en van wiens colleges hij later herhaaldelijk hoog
opgaf. Met hart en ziel heeft hij aan zijn dissertatie gewerkt. De keus van
ECON.-HIST. JAARBOEK XXXI
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zijn onderwerp was mede bepaald door de actuele gebeurtenissen, die hij
meemaakte. De diepe depressie in de jaren 'dertig bad aanleiding gegeven
tot een vergaande overheidsbemoeiing met het economische leven. Was dit
ingrijpen voldoende gemotiveerd? Zou het van voorbijgaande aard zijn of
tot een verandering in de structuur van de economische orde leiden? Lag er
een corporatieve ordening van het economische leven in het verschiet? Zou
bet gildewezen, "nog steeds bet beste voorbeeld van een corporatieve orde"
berleven? Waarom en boe waren de gilden in ons land eigenlijk afgescbaft?
Deze laatste vraag vormde de probleemstelling van Wiskerke's proefschrift: "De afschaffing der gilden in Nederland", waarop hij in 1938 hij was toen 46 jaar - tot doctor in de economische wetenscbappen promoveerde. In dit zeer verdiensteIijke proefschrift, dat hem meteen bekendheid
gaf onder de economen-historici en daarbuiten - het was, een zeldzaam verscbijnsel, vrij spoedig uitverkocbt - wierp Wiskerke nieuw licbt op het verdwijnen van de gildeorganisatie. In tegenstelling tot de voorstelling die vrij
algemeen opgeld deed, namelijk dat de gilden in ons land tegen het einde
van de achttiende eeuw op sterven na dood waren geweest en, als verouderde
instellingen, geen economisch of sociaal nut meer hadden gehad, toonde hij,
dat het hun toen aan levenskracht en verdedigers zeker niet had ontbroken.
Run opheffing yond plaats op grond van politieke overwegingen, verband
houdend met de emancipatie van het platteland; een wat doctrinaire navolging van bet Franse individualisme was daarop eveneens van invloed geweest. Zij werden in de staatsregeling van 1798 afgescbaft. Op papier evenweI. Nog twintig jaar lang is er over de feitelijke afschaffing van het gildewezen hardnekkig gestreden. Flarden van deze strijd waren bekend. Wiskerke gaf er, voor het eerst, een volledig beeld van. Pas een K .B., in 1818
door Willem I uitgevaardigd, deed de gilden verdwijnen.
Verschillende publikaties volgden. In "De scbeepvaartwegen van Rotterdam naar zee" (1948) maakte Wiskerke o.a. een einde aan de aIgemeen verbreide opvatting, dat de aanleg van bet Vooms Kanaal door Willem I bij
wijze van "vorstelijk gebaar" uit eigen middelen zou zijn betaald. Voor de
aan Sneller bij diens 25-jarig hoogleraarschap aangeboden bundel schreef
hij "De droogmaking van de Zuidplas".
Intussen bad hij een aanvang gemaakt met bet verzamelen van gegevens
over de gescbiedenis van bet meekrapbedrijf. Sneller, die bij bet schrijven
van zijn gescbiedenis van de Nederlandse landbouw op dit onderdeel op
een nagenoeg volledig vacuum was gestuit, was daardoor waarschijnlijk van
de wenseIijkheid van een dergelijk onderzoek overtuigd geraakt. Maar aan
wie kon het worden toevertrouwd? Hij achtte Wiskerke, die zich tot een ervaren onderzoeker bad ontwikkeld, in staat het tot een goed einde te brengen. Rij yond bern ook bereid bet daartoe vereiste tijdrovende en uitgebreide
onderzoekingswerk op zicb te nemen. Ret feit, dat Wiskerke uit Zeeland afkomstig was en de meekrapteelt in deze provincie geconcentreerd was geweest, beeft bern er welIicbt mede toe gebracht deze arbeid ter band te nemen. Voor dit gewest, waarin hij graag in zijn vakanties terugkeerde, heeft
bij steeds een grote belangstelling aan de dag gelegd.
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"De geschiedenis van het meekrapbedrijf in Nederland" werd in het
Economisch-Historisch Jaarboek van 1952 gepubliceerd. Het is een fraaie
studie: de auteur ontwarde daarin een ingewikkelde, tot dan toe onbekende
materie - speciaal wat de middeleeuwen betreft - op bekwame wijze. Zijn
rijpe vakmanschap in het economisch-historisch onderzoek kwam daarin
tot uiting in een evenwichtige, strakke opbouw van het betoog, waarin de
ontwikkeling van de teelt, de handel en het overheidsingrijpen zorgvuldig
werden geplaatst in het kader van de economische en economisch-politieke
ontwikkelingslijnen in het algemeen. Het werk munt uit in helderheid van
stijl: niet bij toeval zal hem dan ook in 1953, een jaar nadat het was verschenen, het lidmaatschap van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
zijn aangeboden.
De studie over het meekrapbedrijf vormt naar mijn mening het hoogtepunt in het werk van Wiskerke. Zij kan tevens als het sluitstuk daarvan worden beschouwd. Zijn vrij omvangrijke publicistische arbeid is in een slechts
korte periode van zijn leven - van zijn 46e tot zijn 61ejaar - tot stand gekomen. Zijn gezondheidstoestand maakte het noodzakelijk, dat hij zich in
acht nam en heeft hem van verdere onderzoekingen en publikaties weerhouden.
In zijn dagelijkse werk was intussen een grote verandering opgetreden.
Op voordracht van Kernkamp, die Sneller in Rotterdam was opgevolgd,
was Wiskerke namelijk per 1 september 1949 als "assistent" aan de Nederlandse Economische Hogeschool verbonden, voor halve dagen. In verband
daarmede werd de tijd voor zijn leraarschap gereduceerd. Deze situatie bleef
bestendigd totdat hij, wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd per 1 september 1956, zowel zijn functie aan de h.b.s. als aan de hogeschool neerlegde. Hij bleek echter bereid om, thans volledig, opnieuw bij de
hogeschool in dienst te treden, in afwachting van de benoeming van zijn
opvolger. Op 23 maart 1959 trad hij definitief af als wetenschappelijk ambtenaar voor de economische en sociale geschiedenis. AIs zodanig was hij belast geweest met het afnemen van tentamens en examens, me~ toezicht op
het samenstellen van scripties en proefschriften, het geven van responsiecolleges, die in feite het karakter van hoorcolleges kregen - "Ik heb het wei
geprobeerd, maar de respons bleef uit" - en met de voorbereiding van de
doctorale colleges. Gedurende het collegejaar 1960-1961 werd Wiskerke
nog, ter verlichting van de taak van de rector magnificus, de zorg voor de
kandidaatsstudie in de economische en sociale geschiedenis aan de Nederlandse Economische Hogeschool toevertrouwd.
Zijn laatste levensjaren bracht hij in Driebergen door. Helaas heeft hij
daar niet lang van een rustige levensavond kunnen genieten. Na enige tijd
trad in zijn gezondheid een geleidelijke verslechtering in, die steeds verder
ging. Na een langdurig ziekbed overleed hij op 26 september 1966.
Met hem was een vooraanstaand beoefenaar van de economische geschiedenis heengegaan, wiens werk in vakkringen een uitstekende reputatie ge-
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noot. Wiskerke was een typische vertegenwoordiger van de stille, degelijke,
hardwerkende, betrouwbare wetenschappelijke onderzoekers die, zonder aan
de weg te timmeren of op de voorgrond te treden, bijdragen van blijvende
betekenis leveren op het gebied van de door hen beoefende wetenscbap. Hij
ging geheel in zijn yak op.
Een tweede terrein, waaraan hij zijn hart verpand had, was het onderwijs.
Als leraar verwierf hij zich een goede naam. Zijn woord had in de lerarenvergadering gezag. Veel jongere collega's profiteerden van zijn adviezen,
die gebaseerd waren op een langdurige ervaring en een nuchter inzicht. Hij
ontwikkelde zich tot een van de steunpilaren van de h.b.s., die hij met volle
overgave diende. Twee maal nam hij tijdelijk de lei ding van de school op
zicb. Een benoeming tot directeur, die binnen de grens van de mogelijkheden
kwam, liet hij bewust voorbijgaan. Voor tal van leerlingen is hij veel meer
geweest dan een bijbrenger van kennis. Hij toonde een persoonlijke belangstelling in hen, stimuleerde waar mogelijk en oordeelde met wijsheid. Hoezeer hij werd gewaardeerd, bleek bij het afscheid van de h.b.s., waaraan hij
zich zozeer verknocht gevoelde; het kreeg een ovationeel karakter.
Ook als wetenschappelijk medewerker aan de Nederlandse Economische
Hogeschool was hij zeer gezien. Zijn werk verried een zorgvuldige voorberei ding en een grondige kennis van de stof. Zijn colleges muntten uit door
de zakelijke helderheid, waarmee hij de problemen "uitpuntte" en waren
soms gemengd met een vleugje humor, die in de dagelijkse omgang met hem
veel sterker naar voren kwam. Voor de studenten stond hij altijd klaar. Velen van hen bewaren goede herinneringen aan het persoonlijke contact, dat
zij met hem op excursies hadden of dat voortvloeide uit de intensieve besprekingen van scripties, die hij met hen had en die de grenzen van het onderwerp dikwijls ver overschreden. Persoonlijk denk ik met grote dankbaarheid terug aan de steun, die ik van hem heb ondervonden en aan de prettige
samenwerking, die tussen ons groeide in de tijd, dat wij beiden aan de Nederlandse Economische Hogeschool verbonden waren.
J. H.

VAN STUUVENBERG

JAARVERSLAGEN 1965-1966

VERSLAG VAN HET BESTUUR OVER HET JAAR 1965
In vergelijking met 1964, het jaar waarin de vereniging haar vijftigjarig
bestaan vierde, heeft 1965 weinig spectaculaire gebeurtenissen te zien
gegeven. Van stilstand is echter allerminst sprake geweest: het bezoek aan
de bibliotheek vertoonde een sterke toeneming, belangrijke archiefcollecties
konden worden verworven, de voorbereiding van publicaties had geregeld
voortgang en de financiele toestand vertoonde een verbetering.
De reorganisatie van de Economisch-Historische Bibliotheek te Amsterdam
werd in het verslagjaar krachtig voortgezet. De omstandigheid, dat geen
wisseling van personeeI plaats had en dat mevrouw A. P. E. Schouw- van
Bodegraven definitief voor vijf ochtenden per week kon worden aangesteld,
heeft tot versneIIing van de arbeidsresultaten bijgedragen; aan de andere
kant leidde de toeneming van het aantal bezoekers, die overigens toejuiching
verdient, tot vermindering van de voor administratieve werkzaarnheden
beschikbare tijd.
De werkzaamheden van het Economisch-Historisch Archief te 's Gravenhage, bestaande uit het inventariseren van archiefcollecties, het voorlopig
ordenen van nieuw verworven archieven, het verstrekken van inlichtingen
aan bezoekers en het bijhouden van de administratie der vereniging, geschiedde op de gebruikelijke wijze, doch ondervond belemmering doordat
de conservator mejuffrouw W. van der Burg in de beide laatste maanden
van het jaar haar arbeid niet kon verrichten wegens een ernstige ziekte.
Gelukkig kan tevens worden medegedeeld dat mejuffrouw Van der Burg
in de loop van februari 1966 in zoverre herste1d was, dat zij haar arbeid
kon hervatten. Gedurende haar ziektemaanden werden de werkzaarnheden,
die geen uitstel konden lijden, door mejuffrouw W. C. Jeelof verricht, die
zich daartoe gedurende twee middagen per week beschikbaar stelde.
Van de in het verslagjaar verworven archieven verdienen de beide belangrijkste hier ter plaatse vermelding: het archief van de Arnhemsche Verzekerings Maatschappij, lopende over de jaren 1809-1940, en de omvangrijke
aanvulIing op het archief van de N.V. Nijverdal-Ten Cate te Almelo. Een
volledige opgave van de verkregen archieven en andere bescheiden is te
vinden in het verslag van de directeur.
Publicaties heeft de vereniging in 1965 niet het licht doen zien. Het
30e Economisch-Historisch Jaarboek was aan het eind des jaars nagenoeg
geheeI door de drukkerij gezet; de afwerking ondervond echter vertraging,
zodat de verschijning van dit jaarboek eerst in het voorjaar van 1966 zaI
kunnen plaats hebben.
De studie van wijlen prof. Posthumus betreffende de uitvoer van Amsterdam in de jaren 1543-1545 heeft in het verslagjaar de bijzondere aandacht
van de directeur en zijn medewerker drs. W. M. Zappey gehad. Aan het
eind van het jaar was de bewerking en herziening van de uitvoerige inleiding
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voltooid, zodat de tekst rijp was om ten behoeve van de zetterij te worden
overgetikt. Bet bestuur heeft nog geen beslissing genomen over de vraag,
of de publicatie van deze inleiding afzonderlijk zal kunnen plaats hebben,
dan weI tegelijk met het bijbehorende statistische materiaal zal moeten
geschieden.
De financiele toestand van de vereniging vertoonde, gelijk reeds werd
aangestipt, een gunstiger beeld dan te voren, dank zij de intensieve hulp
die de overheid verleende in de vorm van verhoogde subsidies. Bet Ministerie
van Cultuur, Recreatie en Maatscbappelijk Werk, dat de zorg voor de
arcbieven beeft overgenomen van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten
en Wetenschappen, verleende in 1965 een subsidie van f 37.900, waarvan
f 20.000 was bestemd voor de overbrenging der beide filiaaldepots te
's Gravenhage naar het gebouw in de Scheldestraat aldaar, en bleek voorts
bereid op de begroting voor 1966 het gevraagde bedrag van f 30.000 ten
behoeve van de vereniging uit te trekken. De Universiteit van Amsterdam
kende over 1965 een subsidie van f 55.000 toe, terwijl onzerzijds f 60.000
was aangevraagd; dientengevolge kon bet voornemen om f 5.000 te besteden
voor het inhalen van de achterstand in de aanschaffingen voor de bibliotheek
niet worden geeffectueerd, doch konden overigens de noodzakelijke uitgaven
worden gedekt. Voor 1966 heeft de vereniging bij de Universiteit van
Amsterdam een subsidie van f 70.000 aangevraagd; tot grote voldoening
van bet bestuur is daarop gunstig bescbikt. Vermelding verdient nog dat
Gedeputeerde Staten van Zuid-Bolland wederom een subsidie van f 2.000
bescbikbaar stelden.
Bet financiele resultaat van de vermelde subsidiemaatregelen is geweest,
dat bet dienstjaar 1965 kon worden afgesloten met een voordelig saldo
van f 5.853,04. Dit bedrag werd afgeboekt op de in vorige jaren opgetreden
tekorten, zodat de verliespost op de balans kon worden verlaagd van
fl7.413,18 per ultimo 1964 tot fl1.560,14 per 31 december 1965. Er zal
naar moeten worden gestreefd deze verliespost geleidelijk te doen verdwijnen.
Naar aanleiding van bet feit dat de concierge van de Econorniscb-Bistoriscbe Bibliotbeek in 1966 de dienst zaI verlaten wegens gevorderde leeftijd,
en dat bet bestuur bet biIlijk oordeelde baar een toelage toe te kennen bij
wijze van pensioen, is besloten tot opricbting van een ondersteuningsfonds
over te gaan, waaruit toelagen kunnen worden verstrekt aan degenen, die
de dienst van de vereniging verlaten na langdurige diensttijd. Op de begroting
voor 1967 werd tot dit doel een bedrag van f5.000 uitgetrokken. Bet ligt
in de bedoeling telkenjare een overeenkomstig bedrag op de begroting te
brengen, totdat het fonds een voldoende omvang zal bebben bereikt.
Bet bestuur hoopt, dat de subsidieverstrekkende instanties de gemotiveerdbeid van deze maatregel zuBen erkennen en daarmede bij bet bepalen van
bet subsidiebedrag rekening zuBen houden.
Bet dagelijks bestuur van de vereniging onderging in 1965 een verandering
doordat de heren ir. A. M. Averes en ir. W. B. Kruyifvoor bet lidmaatschap
bedankten, de eerste om gezondbeidsredenen, de laatste wegens zijn aftreden
als directeur van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maafschappij.
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Beide heren, die bereid bleken in het algemeen bestuur zitting te blijven
houden, hebben aanspraak op onze erkentelijkheid wegens hetgeen zij voor
de vereniging hebben gedaan. De op 19 juli gehouden algemene ledenvergadering benoemde tot hun opvolgers de heren dr A. L. van Schelven te
Hengelo en jhr. S. G. van Weede te Amsterdan.
De Raad van Advies leed een gevoelig verlies door het overlijden van
de heer Prof. J. F. Niermeyer, een geleerde van intemationale vermaardheid. Vermelding verdient voorts, dat de heer rnr. Ph. A. J. Mees zijn
lidmaatschap van de Raad van Advies aan het eind van het verslagjaar
neerlegde.
In de jaarlijkse ledenvergadering werden de bestuursleden herbenoemd,
die volgens rooster aan de beurt waren voor aftreden. Dit betrof de heren
rnr. Arn. J. d'Ailly, rnr. D. A. Delprat, E. G . M. Driebeek, prof. dr. ir. R.
J. Forbes, dr. F. Ph. Groeneveld, dr. M. W. Holtrop, prof. rnr. A. M. de
Jong, ir. H. I. Keus, rnr. J. J. Oyevaar, rnr. B. A. van Schaik en rnr. M. P.
L. Steenberghe.
De kascommissie, bestaande uit de heren Dr. W. J. van Hoboken en
prof. dr. J. H. van Stuyvenberg, heeft de boekhouding over 1964 gecontroleerd en accoord bevonden; de ledenvergadering heeft het bestuur deswege
decharge verleend. In haar verslag heeft de kascommissie met waardering
gewag gemaakt van de nauwkeurige en deskundige wijze, waarop de boekhouder de heer J. Homberg zijn taak vervult; het bestuur sluit zich gaarne
bij deze waarderende woorden aan.
In het verslag over 1964 werd vermeld, dat de kascommissie-1963 door
verschillende omstandigheden niet in staat was geweest haar rapport uit
te brengen. Naderhand berichtte de heer Van Hoboken namens de commissie, dat de rekening over 1963 inmiddels was nagezien en accoord bevonden
door de afdeling interne controle der Universiteit van Amsterdam. Evenals
de commissie was het bestuur van oordeel, dat in verband hiermede de
kascommissie haar taak als beeindigd kon beschouwen. Tot de leden van de
kascommissie-1965 werden benoemd de heren prof. dr. J. H. van Stuyvenberg en dr. S. Hart.
Het aantalleden der vereniging bedroeg op 1 januari 1966266, het aantal
donateurs 95. Ten vorigen jare beliepen deze aantallen onderscheidenlijk
271 en 95.
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I. Economisch-Historische Bibliotheek.

Ret aantal bezoekers van de Economisch-Ristorische Bibliotheek te
Amsterdam was in 1965 wederom belangrijk boger dan in het voorgaande
jaar. De toeneming bedroeg ruim 200, het totaal aantal steeg tot 1735.
Ten opzichte van 1961 nam de frequentie van het bezoek toe met 140%
of meer dan 1000 personen. Beziet men de toeloop tot de bibliotheek gedurende de laatste vijf jaren maandsgewijs, dan blijkt duidelijk dat de
toeneming van het bezoek niet tot een gedeelte van het jaar beperkt blijft,
maar op de gebele duur ervan betrekking heeft.
januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december
Ret hele jaar

1961
55
67
87
64
52
53
47
52
54
74
63
50

1962
78
104
113
87
116
107
93
70
90
118
102
62

1963
106
88
113
100
167
207
121
94
94
126
114
99

1964
108
123
125
146
124
170
101
68
87
141
199
125

1965
165
157
203
129
168
154
107
75
96
152
197
132

718

1140

1429

1517

1735

Het enigszins teruglopen der bezoekersfrequentie in februari 1963 vond
zijn oorzaak in het wegblijven van de leerlingen der Sociale Academie, van
wie geen sociaaI-economische scriptie meer gevraagd werd en die dientengevoIge voor hun studie onze bibIiotheek niet meer no dig hadden. De kIeine
daIing in april 1965 komt voort uit een verscbuiving door bet later vallen
van de paasvacantie; bierdoor was in maart en mei de toeneming zelfs
groter dan in andere maanden. De ingewijde Ieest uit de maandelijkse
cijfers gemakkeIijk het verband tussen het bibIiotheekbezoek en de gang
van het academisch jaar. Toch heeft de bibliotheek onder de Arnsterdamse
studenten nog niet die algemene bekendheid, die een maximum nut van
de instelIing garandeert.
Onder de bezoekers werden een zestal buitenIanders geteld, en weI
Dr. Fischer, professeur assistant aan de Universite de Paris; Joachim
E. Blasing, student aan de Freie Universitat te Berlijn, die negentiende
eeuwse Duits-NederIandse contacten bestudeerde; Dr. B. Kirchgassner van
de WirtschaftshochschuIe te Mannheim ten behoeve van een stu die ovel
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de nederlandse vertegenwoordiging van een duitse verzekeringsmaatschappij
in de jaren' tachtig; Dr. J. Westwood uit Londen, die belangstelling toonde
voor publicaties over de Russische economische geschiedenis; de Siciliaanse hoofdarchivaris Carmelo Frasselli, die een algemeen orienterend
bezoek aan de bibliotheek bracht; Dr. Jorma Ahvenainen, die de bibliotheek
gebruikte ter orientatie voor de boekenaanschaffing aan zijn universiteit te
Rovaniemi (Finland).
Ook schriftelijk werden enige inlichtingen naar het buitenland verstrekt.
De heer Nathorst Boos van Svenska Handelbanken kreeg door bemiddeling
van Dr. H. Enno van Gelder en de heer J. Soetens gegevens over de zeventiende eeuwse dichter-econoom M. van de Velden; mejuffrouw Liliane Yin:
werd ten behoeve van haar onderzoek naar de hygienische situatie van de
stad Brussel in de jaren 1830-1870 voorzien van een korte opgave van
bronnen en literatuUf van parallel onderzoek in Amsterdam; aan de heer
Gustav Mann te Mannheirn werd een fotocopie gezonden van de oudste
verzekeringspolis, zoals deze vermeld staat in Bensa's II contratto di
assicurazione nel medio evo, benevens enige nadere uit dit werk overgenomen
toelichting; Mr. W. Suermondt Wzn, die ten behoeve van een buitenlandse
relatie naar een overzicht van de geschiedenis van de Nivas in de latere
jaren van haar bestaan vroeg, werd voor nader advies naar Beviso verwezen .
Veelvuldig werd natuurlijk binnenslands schriftelijk of telefonisch voorlichting gegeven.
Er werden in 1965 nauwelijks meer boeken uitgeleend dan in 1964;
weI nam het aantal van op de bibliotheek zelf gebruikte boeken aanzienlijk
toe.
Talrijke schenkingen, waaronder zeer omvangrijke, werden in de loop
van het jaar ontvangen. De verkregen boekwerken waren afkomstig uit
de nalatenschap van de heer Dr. Paul Rijkens, van de heer Ir. P. M. Duyvis,
van het secretariaat van de Maatschappij van Nijverheid en Handel te
Haarlem, het Instituut voor Actuariaat en Econometrie te Amsterdam,
de Bond van Maatkledingbedrijven in Nederland, de Nederlandsche Bank,
de P.T.T., en tenslotte de Ondernemersraad voor Indonesie. De Ondernemersraad, die overging tot liquidatie van haar documentatieafdeling,
heeft de bibliotheek bijzonder goed bedacht. In december werd het grootste
deel van de tijdschriften en seriewerken ontvangen; in de loop van 1966
zullen nog vele boekwerken volgen.
Met het Nutsseminarium voor Pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam werd de afspraak gemaakt, dat aan de door het Seminarium aangeschafte boeken gastvrijheid in de bibliotheek zou worden verleend. Dit
betekent weI enige vermeerdering van werk, maar ook een verruiming van
de boekenvoorraad.
In de personeelsbezetting deden zich slechts twee veranderingen voor.
In plaats van een ochtend kon thans vijf ochtenden per week van de diensten
van mevrouw A. P. E. Schouw-Van Bodegraven gebruik gemaakt worden.
Sinds maart werd een tweede administratieve kracht door de Gemeentelijke
Dienst van Sociale Zaken ter beschikking van de bibliotheek gesteld in
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de persoon van de heer F . E. Sonneville. Aan deze medewerker, die in het
bezit is van de akte M.O. economie, is toestemming verleend colleges aan de
Economische Faculteit te volgen. De heer Sonneville kan als een goede
aanwinst voor het werk worden beschouwd. Terwijl mevrouw Schouwen
de assistente mejuffrouw Vermaseren zich in hoofdzaak bezig hielden met
het catalogiseren van booken, werkte de heer Sonneville aan de hercatalogisering van de tijdschriften.
Ondanks de vele geschenken is de achterstand in het catalogiseren nu
niet groot meer. Er valt echter nog heel wat te verbeteren aan te globaal
gecatalogiseerde brochurebundels en andere onvolledig in de catalogus
opgenomen publicaties. Gereed kwamen 2144 titels, waarvan 343 van de
collectie-Schuddebeurs en 14 van het Nutssemenarium. Er werden 198
tijdschriften gecatalogiseerd en 1045 belangrijke artikelen en speciale
uitgaven op kaart gebracht.
De chronologische rangschikking der brochures en de magazijnnummering
van de booken kon grotendeels worden beeindigd. Te verrichten blijft nog
de herordening van de Van Deventerbibliotheek en van de Varialanden,
d.w.z. van die landen, waarvan slechts kleine boekcollecties aanwezig zijn.
Met het laatste werk zal geen aanvang gemaakt kunnen worden voordat
de verzakte uitbouw van het perceel Herengracht 218 zal zijn gerestaureerd.
Het heeft geen zin de boeken in de kelderruimte, waar zij tijdelijk ondergebracht zijn, van nummers te voorzien. Aan deze arbeid is men helaas
in 1965 nog niet begonnen.
Werkzaamheden·tot onderhoud van het gebouw werden niet uitgevoord.
Enkele kleine reparaties aan deuren en dergelijke werden op kosten van
de Vereniging verricht. Er werd een nieuwe Remington schrijfmachine voor
de bibliotheekwerkzaamheden aangeschaft.
II. Economisch-Historisch Archie!
Het bezook aan het Archlef was in 1965 minder groot dan ten vorigen
jare; het aantal verzooken om inlichtingen, die telefonisch, mondeling of
schriftelijk binnen kwamen, was echter omvangrijker dan te voren. Een
opgave van de belangrijkste onderzoekingen, die in het Archlef werden
gedaan, voigt thans .
De heer H . C. van Wijngaarden te Schledam zette zijn onderzoek in het
oudste gedeelte van het archlef Wilton-Fijenoord voort met betrekking
tot oude schepen en scheepstekeningen.
De heer J. Hovy te Amersfoort vervolgde zijn studie over het PortoFranco van 1751; te zijnen behoeve werden enkele fotocopieen vervaardigd.
De heer drs. R. Bruning, wetenschappelijk ambtenaar bij de Rijksdienst
voor monumentenzorg te Voorburg, deed een onderzoek naar Adriaan
van der Hart, stadsbouwmeester te Amsterdam, en raadpleegde daartoo
het archlef van de Maatschappij voor Nijverheid en Handel. De heer
P. H. Geschlere te Amsterdam stelde een onderzoek in naar de oprichting
van de Oeconomische Tak, de voorloper van de Maatschappij voor Nijverheid en Handel.
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De heer J. E. Blasing te Berlijn raadpleegde stukken over de Rijnvaart in
verband met zijn studie over de Duits-Nederlandse handelsbetrekkingen.
De heer Drs. J. P. van der Reyden te 's Gravenhage, adjunctsecretaris
van het bedrijfschap handel in vee, raadpleegde verschillende jaarverslagen
over veemarkten en -handel.
Mejuffrouw K. van Eyll, verbonden aan het Rheinisch-Westfalisches
Wirtschaftsarchiv te Keulen, raadpleegde de aanwezige inventarissen van
de grote archieven in verband met haar proefschrift betreffende bedrijfsarchieven in Europa.
Door de heer C. Sartori van het rninisterie van landbouw te 's Gravenhage
werden verschillende archieven geraadpleegd in verband met een onderzoek
naar de geschiedenis van de handel.
De heer Ruxleden te MOOchen vervaardigde een film van het tulpenboek
uit 1735, en voorts van een koerslijst en een wissellijst uit hetzelfde jaar.
De heer J. van Wijk, ambtenaar van het centraal bureau voor de statistiek
te 's Gravenhage, stelde een onderzoek in naar makers en schilders van
prinsenborden, en raadpleegde daartoe het archief van de plateelbakkerij
Roozenburg. Laatstgenoemd archief werd tevens doorzocht door de heer
G. Verhey te 's Gravenhage.
Voor de Noorder Spaar- en Levensverzekerings Maatschappij te Amsterdam werd op verzoek van de heer W. J. Wiers een fotocopie gemaakt van
een tontine brief uit 1804.
Ten behoeve van de heer H. A. Howeler te Laren (N.H.), die bezig is
met de geschiedenis van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde,
werden fotocopieen vervaardigd uit de notulenboeken van 1782 en 1784
der Maatschappij voor Nijverheid en Handel en van een brief van Frans
van Lelyveld van II november 1784 uit hetzelfde archief.
Het schilderij "De strijd om de broodzak" werd met twee stalenboeken
van de firma De Heyder te Leiden uitgeleend aan het gemeente-museum
te 's Gravenhage voor de tentoonstelling "De Stedenspiegel". Genoemd
schilderij werd eveneens aan het Arnsterdams historisch museum voor de
tentoonstelling "Arm in de gouden eeuw" uitgeleend.
De volgende archieven werden verworven:
1. Archief van de Vakgroep bastvezelindustrie te Utrecht, 1941-1953.
Geschenk van het bestuur der vakgroep.
2. Archief van de N.V. Fabrieken van wollen dekens en stoffen W.D.S.,
voorheen J. Scheltema Jansz te Leiden (onvolledig). Geschenk van de
liquidateur .
3. Archief van de Coop. Ver. Aardappelmeelfabriek "Westerwolde" te
Veelerveen, 1938-1965. Geschenk van de directie.
4. Archief van de Arnhernsche Verzekerings Maatschappij, 1809-1940.
Geschenk van de directie.
5. Aanvulling (6000 ordners en copieboeken) van het archief der N.V.
Nijverdal-ten Cate te Almel0. Geschenk van de directie.
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Voorts werden van mejuffrouw A. Th. de Bruyn te Rotterdam enige
stukken wt de 1ge eeuw verworven, merendeels betrekking hebbende op
de stad Geertruidenberg, (o.a. oprichting stoomboot maatsehappij, patentbelasting).
De vereniging zou de bovengenoemde arehiefeolleeties niet hebben kunnen
aanvaarden, indien zij ten vorigen jare niet de beschikking had gekregen
over de ruimten in het schoolgebouw Scheldestraat 15. Het gemeentebestuur van's Gravenhage, dat zo welwillend is geweest dit gebouw ten
gebruike te geven, deed in het verslagjaar de nodige verbeteringen aanbrengen in de electrisehe leidingen en de dakbedekking; ook werd ertoe
overgegaan de voortuin, die door de omwonenden als stortplaats van afval
werd gebezigd, op te ruimen en bij het trottoir te trekken. De moeilijkheid
blijft, dat de straatjeugd bij voortduring de vensterruiten vernielt, een euvel
waartegen weinig te doen schijnt te zijn; er werd daarom een aanvang
gemaakt met het aanbrengen van onbreekbaar vensterglas op de bovenverdiepingen, terwijl de ramen op de parterre met carton werden besehermd.
Van de heer D. L. G. Boissevain te Amsterdam werd het verzoek ontvangen het archief van deze familie, dat vele jaren onderdak heeft gevonden
in de Economisch-Historische Bibliotheek, te doen overbrengen naar het
Arosterdams gemeente archief. Aan dit verzoek werd in de aanvang van
1966 voldaan. Hoewel de vereniging dit archief met leedwezen heeft
afgestaan, dient anderzijds te worden bedacht, dat het voomaamste doel
van de vereniging bestaat in het bewaren van archiefcollecties, die zonder
haar tussenkomst teloor zouden zijn gegaan, terwijl in het onderhavige
geval slechts sprake was van een verandering der bewaarplaats ener eollectie, die nauwelijks als een economisch-historische kan worden aangemerkt.
De algemeen rijksarchivaris te 's Gravenhage zond aan de directeur een
collectie bescheiden, die in 1958 door een zekere Bonasse zijn ontvreemd
en in Parijs zijn teruggevonden. Aangezien bleek dat deze stukken afkomstig
waren uit het archief-De Vogel en het arehief van de Holland Land Company,
is de eolleetie overgedragen aan het Amsterdams gemeente arehief.
Het dak van het archiefgebouw aan de Laan Copes van Cattenburch,
waarvan de leien geheel waren vergaan, onderging een volledige herstelling.

III. Algemene opmerkingen.
Evenals vorige jaren bereikten het Economisch-Historiseh Arehief
verzoeken, meermalen uit het buitenland, om inliehtingen op eeonomischhistorisch gebied.
Deze betroffen de volgende onderwerpen:
Werkzaarnheden van de Mannheimer Versicherungsgesellschaft in Nederland sedert 1879, Amsterdamse administratiekantoren van effecten, invoer
van horloges in Japan in de 17e eeuw, de paardentram in Groningen,
bronnen voor de sociale geschiedenis van Nederland in de 1ge eeuw,

VERSLAG VAN DE DIRECTEUR OVER HET JAAR

1965

XXXIII

archieven van op Frankrijk handelende kooplieden omstreeks het midden
van de 17e eeuw. In een enkel geval bleek het niet mogelijk de gevraagde
gegevens te verstrekken.
De redevoering over de economisch-historische archieven in Nederland,
door de directeur op 25 juni 1964 tijdens de Wirtschaftsarchivtag te Dortmund gehouden, verscheen in druk in Tradition, Zeitschrift fUr Firmengeschichte und Unternehmerbiographie 10, 1965, bIz. 273-276.
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Inventaris

A. Nijverheid
1-2
3
4
5
6

Fabricatie
Ambachten en typen van ambachtslieden
Molens
Kunstnijverheid
Instellingen ter bevordering van nijverheid, o.a. Ned. My. van Nijverheid, Vereen. ter bevordering van Fabrieks- en Handwerksnijverheid,
Vereen. tot opleiding voor ambachten en beroepen.
7-12 Diamantindustrie
13
Electrische verlichting van fabrieken en gebouwen
14
"Electra", N.V.
15
Gemeente Electriciteitswerken
16
Galanterieen
17
Garentwijderijen
18
Technische kunsten
19
Baksteenfabricatie
20
Manufacturen
21
Zijdefabricage
22-25 Suikerraffinaderij
26
Waterleiding
27
Putboring
28
Plannen voor een Vechtleiding, als bron van drinkwater voor Amsterdam
29
Duinwater Maatschappij
30
Gemeente-waterleiding Amsterdam
31
Dzerslakken in Nederland
32
Fabriek van stoom- en andere werktuigen "de Atlas"
33
Fabriek van stoom- en andere werktuigen, Paul van Vlissingen en
Dudok van Heel
34
Verschillende stoomwerktuigfabrieken
35
Zeepfabriek de Keizerskroon, en zeep in het algemeen
36
Zeildoekfabricage
37
Gasfabrieken
38
Drankindustrie, oliefabrieken, Honig fabrieken, papierfabrieken,
machinefabrieken (o.a. Stork & Co.), aardewerk, cacao-industrie,
weverijen, pijpenfabricage, voedingsfabricage, kantindustrie, drukkerijen, boekhandel, Van Berkel's patent, touwslagerij, zijdeteelt, textiel-
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industrie, leerbewerking, leerlooierij, koekfabrieken, glasblazerijen,
scheepsbouw en kalksteenindustrie.
B. Middelen van vervoer te land

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

11
12
13
14
15

16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Electrische tram
Wetgeving op tramwegen, door T. Sanders 1888
De Nederlandsche tramlijnen in 1881 (uit Volksvlijt 1881/ 1882)
Tram Amsterdam-Sloterdijk
Stoomtram naar Amstelveen, 12 Maart 1881
Gooische stoomtram, 17 Mei 1881
Noord Holl. Tramweg maatschappij, 13 Dec. 1888
Electrische tram Haarlem-Zandvoort, 1898
Spoor- (tram) wegen in de Haarlemrnermeer en omgeving, 1900
Bloemendaalsche tram-omnibus My. 1886
Stoomtram Alkmaar-Haarlem, Juni 1896
Ooster stoomtram My. 30 Mei 1884
Verschillende plaatskaartjes van stoomtramrnen
Amsterdamsche Omnibus Maatschappij, 1872, met plaatsbewijzen
Gemeente tram van Amsterdam 1899, met plaatsbewijzen en dienstregeling
De tram te Amsterdam, (schetsjes)
Paarden-wagenspoor van 's-Gravenhage naar Scheveningen, 27 April
1863
Verslag van de Rotterdamsche Tramweg My. over het jaar 1888
Gasmotortramwagens, systeem Luhrig
Betreffende het rijden in de stad en de standplaatsen van rijtuigen en
automobielen, (oud Amsterdamsche verscheidenheden, door Mr.
N. de Roever)
Rijtuigen, wagens en karren enz. Reiskosten in 't midden der 16e eeuw.
Onderdelen van de middelen van vervoer
Automobielen, 1897
Amsterdamsche Rijvereeniging, opgelost in Amsterdamsche Rijtuigmaatschappij
Amsterdamsche Taxameter automobiel Maatschappij, 2 Juni 1909
Maatschappij Amsterdams Goederenvervoer
De Gruyter & Co.'s Meubeltransport Maatschappij
Koetsiers en sleepers
Velocipedes, (over velocipedes, door Mr. J. A. van Eijk, tijdschr. v.
Volksvlijt, 1869).
De kruier
Maatschappij tot algemene dienstverrichting
Dienstverrichting My.
Arnsterdamsche Pakket-expeditie onderneming
Algemene besteldienst
Redding-toestel voor paarden en rijtuigen
Omnibusdienst de Batavier
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Amsterdamsche Omnibus ondernemers
Omnibusdienst Dam-Plantage

C. Regering, Verkiezingen en Stadsbesturen

3 pakken.
D . Luchtvaart in Binnen- en Buitenland (6 pakken)
Ballonvaart
Vliegtuigbouw, vliegproeven en tentoonstellingen
Luchtschipbouw, proeven en beschrijvingen
Zeppelinbouw, proeven en beschrijvingen
E. Landbouw, Veeteelt en Kwekerijen. (2 pakken)
Landbouw
Veeteelt
Bijenteelt
Bloembolienkwekerijen
Kersenteelt
Sierheesters
Vogels en andere dieren

F. Kunst (1 pak)
Proeve van houtgravure
Beeldhouwen
Schilderijen
Bewaking van kunstschatten en bescherming bij luchtaanvallen
Oude kerken en torens in Nederland
Buitenlandsche schilders
Musea en Museumraad
Toneelkunst, Rika Hopper, Mevr. Theo Mann-Bouwmeester en anderen
G. Zeden en Gewoonten (1 pak)
H.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rechtswezen (al deze artikelen zijn overdrukken uit De Gids)

De rechtsbronnen der stad Utrecht, Febr. 1886
Het Oud-Friesche stadrecht door Mr. A. Telting, 1882
De Nederlandsche Rechtstaal door Mr. J. Obrie, 1880
Het Notariaat, door A. Knottenbelt, 1888
Ben Nederlandsch Strafstelsel, door Mr. A. C. Waller, 1879
De toerekenbaarheid in strafzaken, door Dr. N. B. Donkersloot
Physiatrische aantekeningen op het Ontwerp van Wet tot vaststelling
van een Wetboek van Strafrecht, door Dr. J. N. Ramaer, 1880
8. De vrijstelling van den eed voor de doopsgezinden, door Johs. Dijserinck, te Haarlem 1883
9. De eed, door Mr. A. J. W. Farncombe Sanders, 1881
10. De vrijstelling van den eed voor de Doopsgezinden, een historische
studie, door Johs. Dijserinck, 1882
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11. Pijnbank of Career . . . , door Mr. H. G. Brouwer B. Gz. 1878
12. Over Nederduitsche Regtsoudheden, door Mr. L. Ph. C. van den Bergh,
1854
13. Het algemene Duitsche Handelswetboek, vergeleken met het Nederlandsche Wetboek van Koophandel, door Mr. P. R. Feith, 1863
14. Verhandeling over de oude wijze van strafvordering in Gelderland,
Holland en Zeeland, door Mr. L. Ph. C. van den Bergh, 1843
15. De Hooge bank van het Veluwsche landgerecht te Engelanderholt, door
Sl.. .. 1875
16. Drie antwoorden op een prijsvraag, uitgeschreven door de Broederschap
der Notarissen in Nederland over de wetgeving op de Registratie, 1854
17. Eenige opmerkingen betrekkelijk de beoordeling, in de Gids voor Juli
1854, door den heer van Boneval Faure, van de drie antwoorden op een
prijsvraag, uitgeschreven door de broederschap der notarissen in
Nederland over de wetgeving op de registratie, 1854, door W. van
Gelder.
18. De Orde der Advocaten in Nederland, hare regten en pligten, door
Mr. W. F. Otten, 1856
19. De Zaakwaarnemer, naar het leven geschilderd, door Ecrevisse, 1846
20. Een blik op onze strafwetgeving, door S. M. S. de Ranitz, 1871
21. Het lekenelement in de strafregtspleging, door Jhr. Mr. O. Q. van
Swinderen, 1873
22. Beschouwingen over den lijfsdwang, door T. M. C. Asser, 1866
23. Preventieve gevangenis, door Mr. D . J. Mom Visch, 1870
24. Beschouwingen over gevangenisstraffen, door Jhr. Mr. H. J. van der
Heim,1863
25. De doodstraf, door Dr. H. J. Broers, 1865
26. Een blik op het Schoolonderwijs in den kerker, door J. van Dam Thz.,
1864
27. De Scheur in het regenkleed, een verhaal uit de gesch. der lijfstraffelijke
regtspleging in ons Vaderland van het midden der achttiende eeuw, door
Ewoud Wachtman, 1853
28. De Hond van den Kadijk, idem, (zie no. 27)
29. "Zij heeft gezeten", door C. E. van Koetsveld, 1862
30. Rapport van den lnspecteur der Gevangenissen betreffende zijne inspectiereis, gedaan in 1857
31. De Vraag: behoort het stelsel van afzondering ook op vrouwelijke
veroordeelden en jeugdige gevangenen van de beide sexen te worden
toegepast? Toestemmend beantwoord door W. H. Warnsinck, Bz., 1847.
32. Na een bezoek aan de cellulaire gevangenis, 1849
33. lets over de gevangenissen in het Koningrijk der Nederlanden, door
Mr. J. Brand van Langerak en Cabouw, Heer van Willige Langerak,
Sevender en Cabouw, lid v.d. Arrondissements-Regtbank en Oud-regent
der gevangenissen te Amsterdam, 1841
34. Diverse uitknipsels over strafzaken, en opmerkingen over het openbaar
M inisterie.
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J. Spoorwegen
1. Plannen tot daarstelling van verschillende spoorwegen, die niet zijn
uitgevoerd.
2. Noorder en Zuider spoorwegen
3. My. tot Exploitatie van StaatsspoOfwegen
4. Staatsspoorwegen krachtens wet van 1860. Plannen en het besluit tot
plaatsing van een Centraal station
5. De Viaduct, bruggen en aardbaan
6. Tijdelijk spoorstation te Amsterdam
7. Centraal station, personen station
8. Goederen en spoorwegbasis in de stads Rietlanden
9. De spoorwegverbinding van Amsterdam
10. De Hembrug
11. Staatsspoorwegen krachtens de wet van 21 Mei 1863
12. Staatsspoorwegen krachtens de wet van 11 Nov. 1875
13 . Verslagen Tweede Kamer, ontwerp wet tot den aanleg van spoorwegen
voor rekening van de staat, 1860-1876
14. Lijn van Rozendaal, langs Bergen op Zoom, Goes, Middelburg naar
Vlissingen, krachtens wet van 1860
15. Lijn Utrecht, Kuilenburg, Zaltbommel, 's-Hertogenbosch tot Boxtel,
wet van 1860
16. Lijn Rotterdam langs Dordrecht, Willemstad, Moerdijk tot Breda.
17. Spoorweggidsen en kaartjes 1845-1898
Nederlandsche Rijn Spoorweg Maatschappij
1. Lijn Amsterdam-Utrecht-Amhem-Emmerik
2. Lijn Utrecht-Rotterdam
3. Lijn Gouda- 's-Gravenhage-Scheveningen
Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij
1. Lijn Haarlem-Uitgeest
2. Lijn Haarlem-Zandvoort
3. Lijn Velzen-IJmuiden
4. Lijn den Haag-Scheveningen
5. Lijn Amsterdam-Haarlem-Rotterdam
Spoorwegongelukken

1. Spoorwegongeluk te Ruinerwold, 8 Jan. 1888
2. Spoorwegongeluk Groenendaal, Febr. 1889
3. Spoorwegongeluk te Zandvoort, Aug. 1896
4. Spoorwegongeluk bij Lochem, Juli 1891
5. Spoorwegongeluk te Velsen, Febr. 1893
6. Spoorwegongeluk te Barendrecht, 1 Mei 1894
7. Spoorwegongeluk te Vlissingen, 2 Juni 1899
8. Spoorwegongeluk te Harderwijk, 17 Oct. 1896
9. Spoorwegongeluk te 's-Hertogenbosch, Juni 1899
Kaarten van stations en verschillende spoorwegltinen
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K. Visserij

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Geschiedenis van de visserij in het algemeen
Visserij-Rederij
Walvisvangst
Grote of Haringvisserij
De Haringvisserij
De Buisjesdag, het uitzeHen der haringschepen
De nieuwe haring
Het haringkaken
Oester- en mosselen visserij
Visteelt
Zeerampen aan vissersvaartuigen overkomen
Het vissersleven aan boord
Kerk-hospitaalschip "De Hoop"
Kreeften- en garnalenvangst
Ansjovis- en spieringvangst
Visserijbedrijf te Umuiden; vangst, inzouten voor export en roken van
makreel
I
17. Forellen
18. Zalmvisserij en zalmkwekerij
19. Robben- en zeehondenvangst.
L. Zeevaart
1. De eerste scheepstocht der Hollanders naar Oost-Indie, in 1595 (1895)
2. De herdenking van het opvaren naar de later naar hem genoemde
Hudsonrivier bij Manhattan-eHand het tegenwoordige New-York, met
het schip de Halve Maan, door Henry Hudson op 9 September 1609,
en het opvaren van dezelfde rivier, twee honderdjaar later door Robert
Fulton, voor het eerst met een door stoom gedreven scheepje.
3. Het schip de "Halve Maan", geschenk van Nederland aan de Vereenigde
Staten ter gelegenheid van de Hudson-Fulton gedachtenisviering te
New-York, 3 juli 1909.
4. Lofzanck van de zeevaart der Vereenigde Nederlanden (Vonde!)
5. Duur der reis van Nederland naar Oost-Indie in vroegere eeuwen, (uit
Vragen van den Dag, April 1908).
6. Het scheepvaart-verkeer door de Sont, (knipsel Aig. Handelsbl. 11 Mei
1912)
7. Placcaat, houdende verbod van uitvoer van het geene tot aanbouw,
reparatie en uitrustinge van schepen, 's-Gravenhage 1795
Publicatie over schepen en scheepsmaterialen, 's-Gravenhage 1795
Advertentie van de Provinciale raad van Zeeland, 19 lanuari 1797 te
Middelburg
Publicatie, werving van manschappen, 14 Augustus 1799, Den Haag
Ordonnantie, om de gagien van omgekomen of verongelukte zeelieden
ter Rekenkamer te brengen, Amsterdam, 21 Mei 1802
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8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.
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Publicatie van de Bataafse Republiek voor de Lastgelden, Den Haag,
9 Juni 1803
Publicatie der Bataafsche Republiek, dat in de haven van deze Republiek
aBe Neutrale vaartuigen met ijzer en Noordsche deelen niet kunnen
worden toegelaten zonder sertificaat, Den Haag, 3 November 1803.
Waarschuwing, dat op de schepen geschoten zal worden die te
dicht langs de wal komen te Walcheren, Middelburg, 4 November
1803
Quarantaine, publicatie van Zeeland, 5 December 1803,8 October 1804,
22 October 1804.
Waarschuwing staatsbewind der Bataafsche Republiek inzake besmettelijke ziekte, 11 October 1804.
Additioneel tractaat met Japan, (Alg. Handelsbl. 11 Febr. 1859)
Openstelling der havens in Indie (AIg. HandelsbI. 1859)
Koopvaardij (Ned. Volks Aim. 1859)
Scheepvaartbeweging in de Nederlandsche havens van 1846-1859,
(De Volksvlijt 1860)
De Scheepvaart van het Koningrijk der Nederlanden gedurende de
jaren 1846-1860, vergeleken met die van andere landen, door H. A.
Wijnne (De Volksvlijt 1864)
Statistiek van de scheepvaart (1852, 1853, 1855, 1857 (1851-1858), 1862,
1869, 1870, 1892-1898, 1894-1900.
Zeebrieven, 27 Januari 1809, (2)
Vereeniging Onze Vloot", (AIg. HandelsbI. 1910, 1911)
Vereeniging "Het Nederlandsche Zeewezen", (AIg. HandelsbI. 17 April
1912)
Kennisgevingen betreffende de scheepvaart, Amsterdam, 11 mei 1791
Het opbrengen der gagien van overleden of verongelukte zeevarende
personen, 1764, Amsterdam
Tegen vreemde wervingen, Amsterdam 9 Juli 1777
Betreffende het vervoer van kalk en cement in schepen, Amsterdam,
28 Januari 1789
Betreffende het schieten uit een schip, Amsterdam 11 Mei 1791
Betreffende het ter Rekenkamer brengen van gagien en nalatenschappen
van overleden of verongelukte zeevarende personen, 1792
Betreffende diefstal van goederen uit schepen, Amsterdam, 28 Februari
1792
Schepen:
De eerste Oostinjevaarder (Amsterdamsche tafereelen door J. ter Gouw).
De geschiedenis van het Compagnieschip "Blijdorp" (1723-1733) door
J. F. L. de Balbian Verster (Eigen Haard 19 Oct. 1912)
De Iotgevallen van het Compagnieschip "Prins WiBem" (1649-1662)
door J. F. L. de Balbi an Verster (Eigen Haard 1905)
Stukken betreffende het Clipper-Fregatschaip "Metalen Kruis".
Nieuwe manier om schepen te meten, door H. de Hartog, Amsterdam,
1842
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21. Stoomboten:
Aankondiging van het stoomschip Archimedes in de haven van Amsterdam, 25 Juni 1840
Kiellegging van het vaartuig genaamd "De Batavier", als stoompacket
tusschen Amsterdam en Hamburg, 12 Mei 1825
Twee stoomschepen van de Kon. Ned. Stoomboot My. de "stad Amsterdam" en de "Stella", 1876
Stoomschepen van de Stoomvaart My. Nederland
Stoomschepen van de stoomvaart My. Insulinde, van de Kon. Paketvaart My., van de Java-China-Japan lijn, van de Kon. West-Indische
Maildienst, van de Zuid-Amerika Lijn, van de Kon. Hollandsche Lloyd,
van de Nederl. Amerikaansche Stoomvaart My. en van de Rotterdamsche Lloyd.
22. Rederijen:
Kon. Nederl. Stoomboot My.
Directe stoomvaart op Java
Stoomvaart Maatschappij Nederland
Het Nederlansche Handels-etablissement te Port-Said
Stoomvaart My. "Java", Stoomvaart My. Insulinde, Kon. Paketvaart
My., Kon. West-Indische Maildienst, Holland Amerika Lijn, ZuidAmerika Lijn, Kon. Hollandsche Lloyd, Hollandsche Stoomboot My.
Stoomvaart verbinding Java-Zuid Afrika-Nederland.
23. Het Scheepvaarthuis te Amsterdam, 1912
24. Het oprichten van een stoomvaartlijn op Amerika, door M. H. Jansen
en J. Plate, 1869.
25. Stoomvaartdienst tussen Vlissingen en New-York
26. Holland-Amerika Lijn (de Gids 1909)
27. Nederlandsch Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij, 1871
28. Rotterdamsche Lloyd
29. Stoomvaart Maatschappij Zeeland
30. Gegevens over de kameel of scheepslichter
31. Sleepdienst over het Pampus
32. Stoombootrederij voor het slepen van schepen aan het Nieuwe Diep
33. Stoomboot-rederij voor het slepen van schepen van het Nieuwe Diep
en te Umuiden, van en naar zee.
34. De doorijzing van het Noord-Holl. Kanaal in 1830
35. Nieuwe soort van Usbreker (Alg. Handelsbl. 27 Febr. 1830)
36. De ijsbreker in het Noordzeekanaal, 3 Sept. 1887
37. Het laden en lossen van zeeschepen, Nieuwe Courant, 8 Oct. 1911
38. De eerste elevator in de Amsterdamsche haven, 21 Aug. 1912
39. De kraan of mastbok, ordonnantie 29 Januari 1768
40. Beschrijving van en bedenkingen betreffende het drijvend droge Dok,
te Amsterdam, door Pieter Ie Comte, Amsterdam 1843.
Een reuzentorendraaikraan, N. Rotterd. Crt. 29 Nov. 1912
41. Amsterdarnsche Droogdok Maatschappij
Nederlandsch Indische Droogdok Maatschappij.
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42. Plan van oprichting eener My. tot het leggen en exploiteren van drijvende
droge dokken in Ned. Indie. 1872
Statuten der Ned. Indische Droogdok My. 1872
<: 3. Duikertoestel (Alg. Handelsbl. 27 Jan. 1871, Felix Meritis)
44. Vuurtorens en bakens
45. Loodswezen: publicatie v. h. staatsbewind der Bataafsche Republiek,
Den Haag 19 November 1804
46. Zeil-, wind- en stroomkaarten
47. Seinen en signalen
48. Instellingen ten dienste van de zeevaart
49. Zeemanshuizen
50. Berste steenlegging v. h. Gebouw VOOI de Vereeniging van Ned. Gezagvoerders en Stuurlieden ter Koopvaardij, (Alg. Handelsbl. 6 Juli 1914).
51. Ned. Vereen. ten behoeve van Zeelieden van elke nationaliteit (Inwijding
Hospitaal Kerkschip "De Hoop" 21 Juni 1899)
52. Zeemansleven en het leven aan boord., o.a. een Reis per zeilschip naar
Ned. Indie, 22 April 1886. Met de Holland-Amerika Lijn naar New-York
en terug, 3 Nov. 1912
53. Middel ter redding en bescherrning van zeelieden en passagiers. Noord
en Zuid Hollandsche Reddingmaatschappij
Staatscomrnissie voor het Reddingswezen
54. De "Lutine"
Het duiken in zand en de visscherij op de Lutine, door W. H. ter Meulen,
1873
lets over de bezwaren tegen de "wacht en visscherij op de Lutine" 1874,
1875
Willem Hendrik ter Meulen, in zijne werkzaamheden voor de Lutille,
geschetst door F. P. ter Meulen
Mededeling betreffende den aanbouw en de uitrusting van de Hollandsche duiker, 1859.
55. Vergaan van het schip de Vrede, 22 November 1812
56. Vergaan van het schip "Surinaamse planter", op de kust van Portugal,
19 December 1803
57. Het vergaan van het beurtschip op Harlingen, 18 Oct. 1838
58. De schipbreuk van het schip Jan Hendrik op de St. Paulusrots, 29 Mei
1845.
59. Ben schipbreuk, de loods en de visser, door L. van den Briek, (ten voordele der nagelaten hulpbehoevende betrekkingen van de equipage van
het fregatschip Hendrika, 1855).
60. Herinneringen aan de schipbreuk van het Ned. barkschip Johanna
Maria, in 1856, door Willem Witting.
61. Verhaal van het vergaan van de bark Jane Loudon, 2 Februari 1866
62. Vergaan van het Ned. barkschip Joannes, 1 October 1866
63. Uitvoering ten voordele van nagelaten betrekkingen van verong elukte
loodsen op Terschelling, 18 December 1869
64. Verbranden van het stoornschip Willem III, 19 Mei 1871
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65. Vergaan van het s.s. Prins Hendrik van de Stoomvaart My. Nederland,
27 Sept. 1873
66. Vergaan van het schip Luitenant Genr. Kroesen, 21 Juni 1878
67. Schipbreuk en redding van zeven personen, 8 Maart 1878
68. Vergaan van de Koning der Nederlanden, 4 October 1881
69. Vergaan van de Cembria, 23 Jan. 1883
70. Vergaan van het s.s. Edam, 21 Sept. 1882
71. Brand in het s.s. Maasdam 24 October 1884
72. Aanvaring s.s. W. A. Scholten, 20 November 1887
73. Vergaan van het s.s. Leerdam, 16 December 1889
74. Schipbreuk van de Prins Willem I, 20 December 1890
75. Vergaan van de Prins Frederik, 21 Juni 1890
76. Vergaan van het ss. Veendam der H.A.L., 14 Februari 1898
77. Wrak van de Berlin opgeruimd.
78. Vergaan van het s.s. Prins Willem II, 24 Januari 1910
79. Verhaal v. d. schipbreukelingen der Jantina Agatha, 23 Sept. 1911
80. De Sola gestrand, 30 September-IO October 1911
81. Vergaan van de "Willy", 16 October 1911
82. S.s. Ixion verbrand, October 1911
83. Omslaan van de sleepboot "Zeeland", 28 October 1911
84. Vergaan van de "Zaanstroom", December 1911
85. Ramp van de "Eastwell", 4 November 1913
86. Ramp van de Volturno, 11 October 1913
87. Vergaan van de "Mecklenburg", 5 Maart 1916
88. Lijst van personen die bij verschillende zeerampen hulp hebben verleend
89. Personen die zich in betrekking tot de zeevaart verdienstelijk hebben
gemaakt.
90. Landverhuizers.

VERSLAG VAN HET BESTUUR OVER HET JAAR 1966
Met voldoening kan het bestuur op het afgelopen verenigingsjaar terugzien. De werkzaamheden hadden geregeld voortgang, de belangstelling voor
Archlef en Bibliotheek vertoonde een stijging, en de financiele toestand
baarde minder zorgen dan voorheen het geval is geweest.
De werkzaamheden aan het Economisch-Historisch Archief te 's Gravenhage, bestaande uit het ordenen . 1 inventariseren van archieven (zowel
nieuw bijgekomen als vroeger verworven), het verstrekken van inlichtingen
aan bezoekers of aan personen, die zich schriftelijk of telefonisch tot het
archief wendden, het bijhouden van de ledenadministratie en de zorg voor
de verzending der publicaties, konden op de gebruikelijke wijze plaatshebben.
Er werden wederom verschillende archiefcollecties verworven, onder meer
dat van de N .V. Weverijen D. van Leyden & Zoon te Krommenie
en dat van het departement Veendam-Wildervank van de Nederlandsche
Maatschappij voor Nijverheid en Handel; vermelding verdient ook de
correspondentie over de eerste jaren van de Koninklijke Nederlandsche
Katoenspinnerij te Hengelo (1866-1868). Een volledig overzicht van de
verworven archivalia kan men aantreffen in het verslag van de directeur.
Dank zij de verbetering van haar gezondheidstoestand kon de conservator
van het archief, mejuffrouw W. van der Burg, haar werkzaamheden zonder
belangrijke onderbreking verrichten, behoudens een ziekteperiode in de
eerste zes weken des jaars. Het bestuur heeft inmiddels besloten aan mejuffrouw Van der Burg, die de 65-jarige leeftijd reeds is gepasseerd, eerlang
eervol ontslag te verlenen. Er werden daarom pogingen in het werk gesteld
om een geschikte opvolger (-ster) te vinden. Deze pogingen hadden aan
het einde des jaars nog niet tot een resultaat geleid.
De Economisch-Historische Bibliotheek te Amsterdam telde 257 bezoekers meer dan in 1965. Aangezien te verwachten is dat de stijging van
het aantal gebruikers der bibliotheek zich zal blijven voortzetten, zal het
personeel eerlang enige uitbreiding moeten ondergaan, wil geen vertraging
ontstaan in de catalogiseringswerkzaamheden en in de afwerking van de
reorganisatie van het boekenbezit, die reeds verscheidene jaren aan de gang is.
Aan de concierge van de Economisch-Historische Bibliotheek, mevrouw
J. C. Karemaker-Jansen, werd wegens het bereiken van de 70-jarige leeftijd
eervol ontslag verleend. Dit ontslag zal echter eerst kunnen ingaan nadat
mevrouw Karemaker een geschikte woonruirnte zal hebben gevonden en
dus de dienstwoning in de bibliotheek zal kunnen verlaten. Daar de afdeling
Woonruimte van de gemeentelijke Woningdienst in dit geval weinig medewerking kon verlenen, was bij het einde van het verslagjaar nog geen woning
voor de concierge gevonden, zodat zij vooralsnog in functie moest blijven.
Ten aanzien van de publicaties der vereniging kan in de eerste plaats
worden vermeld, dat het 30e Economisch-historisch Jaarboek, dat het
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jaartal 1965 draagt, in het begin van 1966 aan de leden en donateurs
werd toegezonden. Van de vier bijlagen van dit jaarboek, bevattende
een overzicht van de archieven, die aan de vereniging zijn toevertrouwd,
alsmede inhoudsopgaven en registers van de 30 tot dusver verschenen
jaarboeken, werd een 50-tal overdrukken aangemaakt, die tegen de prijs
van f 2.90 per stuk beschikbaar werden gesteld voor de leden en donateurs.
Aangezien de belangstelling voor deze overdrukken groter bleek dan was
verwacht, werden 50 exemplaren bij de drukkerij nabesteld.
Aan de door wijlen prof. Posthumus geschreven studie over de uitvoer
van Amsterdam in de jaren 1543-1545 werd door de wetenschappelijk
medewerker van de directeur, dr. W. M. Zappey, de laatste hand gelegd.
Het grootste gedeelte van de omvangrijke inleiding was aan het eind des
jaars overgetikt, zodat t.z.t. toezending aan de drukkerij kan plaats hebben.
De financieie toestand van de vereniging was evenals ten vorigen jare
bevredigend te noemen. Het subsidie van het Rijk (ministerie van cuHuur,
recreatie en maatschappelijk werk) bedroeg f 30.000, tegen f 37.900 in 1965;
aangezien in laatstgenoemd bedrag een eenmalige uitkering van f 20.000
was begrepen ten behoeve van de verhuizing der archiefdepots, had in feite
een verhoging plaats met ruirn f 12.000. De Universiteit van Amsterdam
verhoogde haar subsidie van f 55.000 in 1965 tot f 70.000 in 1966. Gedeputeerde Staten van Zuid-Rolland kenden ook dit jaar een subsidie van
f2.ooo toe.
Het bestuur is ten zeerste ervoor erkentelijk, dat de genoemde overheidsinstanties de vereniging aldus in staat hebben gesteld haar werkzaamheden
op de normale wijze te blijven uitoefenen en de verliespost op de balans,
die per 31 december 1965 nog f 11.560,14 bedroeg, geheel af te boeken.
Ret jaar 1966 sloot aldus met een voordelig saldo van f96,19.
De verhoging van de lonen en salarissen hield, evenals de stijging van
de drukkosten der publicaties en van de prijzen der nieuwe boeken, onverminderd aan, zodat de toeneming van de inkomsten der vereniging
tot dusver nagenoeg geheel heeft moeten dienen tot dekking van het normaal
geworden accres der lopende uitgaafposten. Daardoor zijn aile wensen tot
verbetering en uitbreiding tot dusver onvervuld gebleven. Hierboven werd
reeds gewag gemaakt van de grotere personeelsbehoefte der bibliotheek;
daaraan kan worden toegevoegd dat ook het archief dringend een versterking van het personeel van node heeft. Aanstelling van een hulpkracht,
die in het gebouw Scheldestraat kan worden te werk gesteld en tevens de
conservator kan ontlasten van verschillende meer eenvoudige werkzaamheden, kan op den duur niet uitblijven. Ook de regeling der pensioenen,
waarvoor reeds de nodige stappen zijn gezet, zal tot verzwaring van de
financiele lasten der vereniging leiden.
Burgemeester en wethouders van's Gravenhage berichtten d.d. 31 december 1965, dat de huurprijs van het schoolgebouw Scheldestraat 15, dat door
de vereniging als archiefbewaarplaats wordt gebruikt, met 10% zou worden
verhoogd tot f 1.656,60 per maand. In verband daarmede werd onzerzijds
aan het gemeentebestuur verzocht zijn subsidie aan de vereniging overeen-
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komstig te verhogen. Verwacht mag worden dat dit verzoek zal worden
ingewilligd.
Gezien de grote belangstelling, die in 1964 voor de buitengewone jaarvergadering te Hoom bleek te bestaan, besloot het bestuur om de jaarvergadering in 1966 niet, zoals gebruikelijk, te houden in de EconomischHistorische Bibliotheek te Amsterdam, maar in een andere stad, die uit
economisch-historisch oogpunt van belang is te achten. De keuze viel op
de stad Kampen, waar op 11 juni de jaarvergadering werd gehouden.
De leden en donateurs werden op die dag met hun dames door het gemeentebestuur ten stadhuize ontvangen. Vervolgens had een bezichtiging plaats
van het museum in de Broederpoort; terzelfdertijd vergaderde het bestuur
samen met de Raad van advies in de stemmige raadzaal van het stadhuis.
Na een gemeenschappelijke lunch had de algemene ledenvergadering plaats,
gevolgd door een inleiding door de gemeente-archivaris, de heer J. Don,
over de economische geschiedenis van Kampen. Een rondgang door de stad
onder deskundige leiding besloot de bijeenkomst, waaraan een 50-tal
personen deelnamen.
Aangezien duidelijk gebleken is, dat leden en donateurs van de vereniging
een dergelijke organisatie van de jaarvergadering op prijs stellen, heeft het
bestuur besloten op deze weg voort te gaan. In 1967 zal de jaarvergadering
worden gehouden te Delft.
Het bestuur van de vereniging onderging in het verslagjaar een uitbreiding
door de benoeming van de heer A. H. Heineken te N oordwijk aan Zee; tot de
Raad van advies traden toe de heren Mr. J. R. Schaafsma te Eindhoven en
Dr. F. B. M. Tangelder te 's Gravenhage. Anderzijds viel het verlies te betreuren vandeheer C. J. Baron Collotd'Escury, lid van het bestuur sedert 1948. In
dejaarvergaderingwerd voortshet mandaat vernieuwd van de bestuursleden,
die volgens rooster aan de beurt van aftreden waren; dit betrof de heren Prof.
Mr. H. dela Fontaine Verwey, E. A. Gelderman, Ir. W. H. Kruyff, Drs. H. J.
Manschot en Mr. W. Suermondt Wzn.
Op voorstel van de kascomrnissie, bestaande uit de heren Dr. S. Hart
en Prof. Mr. H. de la Fontaine Verwey - de laatstgenoemde ter vervanging
van Prof. Van Stuijvenberg, die wegens verblijf buitenslands verhinderd
was - , verkreeg het dagelijks bestuur decharge voor zijn financieel beleid
over 1965. Tot leden van de kascommissie-1966 werden benoemd Dr. S.
Hart en Drs. W. H. Hoyer.
De heer Mr. Chr. P. van Eeghen, ondervoorzitter van de vereniging sinds
1926, gaf de wens te kennen als zodanig afte treden wegens zijn hoge leeftijd.
Hoewel de heer Van Eeghen zich bereid verklaarde in het dagelijks bestuur
zitting te blijven houden, meent het bestuur bij deze gelegenheid zijn erkentelijkheid te moeten uitspreken voor de vele diensten, die hij als ondervoorzitter
aan de vereniging bewezen heeft. Het dagelijks bestuur benoemde tot zijn opvolger de heer Prof. Mr. A. M. de Jong, die reeds van dit college deel uitmaakte.
Het aantal leden van de vereniging beliep op 1 januari 1967 270, tegen
266 een jaar te voren. Het aantal donateurs bleef 95. De aandacht van het
bestuur blijft op vergroting van het aantal leden en donateurs gericht.

VERSLAG VAN DE DIRECTEUR OVER HET JAAR 1966
A. Economisch-Historische Bibliotheek. In het verslagjaar werden 1992
bezoeken aan de Economisch-Historische Bibliotheek te Amsterdam
gebracht; wederom dus ruim 200 meer dan in het voorgaande jaar. Zoals
de maandcijfers aantonen was deze toeneming van bezoek voornamelijk te
danken aan grotere toeloop gedurende de tweede helft van het academiejaar.

januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december
Het hele jaar

1962

1963

1964

1965

1966

78
104
113
87
116
107
93
70
90
118
102
62

106
88
113
100
167
207
121
94
94
126
114
99

108
123
125
146
124
170
101
68
87
141
199
125

165
157
203
129
168
154
107
75
96
152
197
132

165
167
219
186
216
184
112
104
136
159
166
178

1140

1429

1517

1735

1992

Vrij vaak kwam het gedurende de laatste maanden van bet academiscb
jaar voor, dat studenten die de leeszaal betraden zich in een geheel andere
omgeving waanden dan de Economisch-Historische Bibliotheek. Aanleiding
hiertoe waren de veelvuldige verhuizingen van de aan de universiteit
verbonden instituten. Deze tijdelijke verwarring kon de bekendheid van
de bibliotheek aileen maar ten goede komen. Van de zijde der studenten
werd grotere belangsteiling getoond voor de universiteitsbibliotheek toen
men tegen het einde van het jaar daar eindelijk weer over bruikbare lokaliteiten beschikte en een begin maakte met een studentenboekerij, d.w.z.
een afdeling die op zo ruim mogelijke schaal de voor tentamina benodigde
boekwerken ter beschikking stelt; een systeem dat voor de economische
geschiedenis al een jaar of vijf op de Economisch,-Historische Bibliotheek
wordt toegepast. Toch kan er dit jaar voor het eerst op worden gewezen,
dat door de studenten in de geschiedenis een goed gebruik van de bibliotheek
gemaakt wordt.
De buitenlandse bezoekers waren in 1966 slechts vijf in aantal. Dr.
E. Japon, die aileen een Amsterdams adres achterliet; Welson Oldfod,
een wiskundige uit Edmonton, Canada, die op een wandeling langs de
grachten de bibliotheek ontdekte en grote belangsteiling aan den dag legde
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zowel voor de boekerij als voor het Arnsterdamse studentenleven in het
algemeen; Dr. Rune Bunte van de universiteit van Lund, die een grondig
gebruik maakte van het boekenbezit voor zover het betrekking heeft op
de geschiedenis van de visserij rond de Oostzee; Dr. G. A. Adelmann uit
Bonn, die een bezoek aan Nederland bracht in verband met een door hem
ingesteld onderzoek naar de geschiedenis van de katoennijverheid; de heer
Alexandre Szombati uit Brussel, die platenmateriaal verzamelde over de
vakbeweging.
Er kwamen minder schriftelijke verzoeken om inlichtingen binnen dan
het vorige jaar. Inlichtingen omtrent de geschiedenis van de Nederlandse
landbouwkolonie in Arnager werden gegeven in samenwerking met de
documentatieafdeling van de bibliotheek der Landbouwhogeschool te
Wageningen.
Ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van de directeur, die aan het
eind van het acaderoiejaar 1966-'67 zijn taak als hoogleraar zal beeindigen,
werd op initiatief van de bibliothecaresse een expositie van zijn werk
samengesteld, die tot eind december bezichtigd kon worden. Hoewel de
collectie niet op volledigheid kon bogen, kon een goed algemeen overzicht
verkregen worden van zijn werk in Nederland en Indonesie.
Geschenken werden ontvangen van Mr. ehr. P. van Eeghen, Mevrouw
Blote-Obbes, het Algemeen Handelsblad, de K.L.M., het OpenIuchtmuseum te Arnhem en de Indische Ondernemersraad. Vooral het
laatste geschenk was zeer omvangrijk. Een door de Cultuurbank
toegezegde boekschenking kon dit jaar nog niet geeffectueerd worden.
Het aantal aan de catalogus toegevoegde titels kan niet precies worden
aangegeven, daar het catalogiseren, behalve nog niet opgenomen publicaties,
ook vaak het corrigeren van reeds opgenomen werken betrof. In ieder geval
werden meer dan 3.000 titels van boeken en tijdschriften ingevoegd en
enkele honderdtallen beschrijvingen van artikelen uit de belangrijkste
tijdschriften. Vele noodzakelijke verplaatsingen en opruirningen konden
niet uitgevoerd worden, daar de hiervoor vereiste veranderingen in het
gebouw, waarmee reeds in de nazomer een begin werd gemaakt, niet werden
afgemaakt. De bibliothecaresse moest hierdoor veel tijd besteden aan het
nummeren der boeken en het geven van raad aan de assistenten. Zij maakte
een begin met de reorganisatie van de collectie rechtswetenschappen.
De personeelsbezetting was in 1966 niet geheel voltallig. Eind september
werd ontslag verleend aan mejuffrouw M. L. Vermaseren, die er de voorkeur
aan gaf naar de boekhandel over te gaan. Op 1 november ving haar opopvolgster, mejuffrouw H. M. Vooys, haar werkzaamheden aan, voorlopig
voor halve dagen. Aan mejuffrouw Vooys zal een volledige dagtaak worden
opgedragen, zodra zij het candidaatsexamen in de geschiedenis zal hebben
afgelegd. Overigens bleef de personeelsbezetting onveranderd.
Op verzoek van de heer A. H. de Ruyter Jr., leraar aan de gemeentelijke
kweekschool voor onderwijzers, werd de collegezaal gedurende een roiddag
per week beschikbaar gesteld voor een 15 a 20-tal zijner leerlingen, ter
bestudering van vraagstukken uit de jongste geschiedenis.
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Hoewel dit jaar nog niet begonnen werd met de restauratie van de
verzakte uitbouw, die in het verslag over 1965 ter sprake kwam, werden
weI enige verbeteringen aan het gebouw aangebracht. In de in de directeurskamer uitkomende alkoof veroorzaakte een vergane waterleidingbuis
aanzienlijke schade. Wanden en vloer bleken zich na onderzoek in een
deplorabele toestand te bevinden. De wanden konden worden hersteld,
maar de vloer moest geheel vernieuwd worden. De in deze ruimte geplaatste
brandkasten Ieden geJukkig geen uitwendige schade. De banken op de
stoep van het pand 220 werden gerepareerd, en de achtergevel werd geschilderd. De verzakkingen in het gebouw werden gecontroleerd. De hiertoe
noodzakelijkerwijze aangebrachte beschadigingen werden nog niet hersteld.
De installatie van de centrale verwarming werd uitgebreid tot het tuinhuis,
met de bedoeling dit ruimschoots van kasten voorziene gebouwtje als
boekenmagazijn te benutten. Het huisje zelf werd keurig geschilderd en
opgeknapt. Door het achterwege blijven van kleine voorzieningen, als
het dichtgooien der voor de verwarrningsbuizen gemaakte goten, kon nog
niet tot ingebruiknerning worden overgegaan.
B. Economisch-Historisch Archie/.
Het bezoek aan het archief was in het begin van het jaar matig, maar in
de zomerrnaanden en tegen het einde van het jaar was de belangstelling
weer groter.
Omtrent de belangrijkste onderzoekingen, die werden verricht, kan het
volgende worden medegedeeld.
De heer Dr. G. A. Adelmann van de universiteit te Bonn stelde een
onderzoek in naar de geschiedenis van de katoennijverheid en raadpleegde
daartoe de archieven van Van Heek & Co, de katoenspinnerij Nijverdal,
de katoendrukkerij De Heyder & Co en de Nederlandsche Maatschappij
voor Nijverheid en Handel. Hij maakte ter plaatse zeer veel fotocopieen.
De heer H. C. van Wijngaarden te Schiedam zette zijn studie over schepen
en scheepsmodellen voort met gebruikmaking van het archief-Fijenoord.
De heer J. van Wijck te 's Gravenhage zette zijn werkzaamheden voort
betreffende de plateelbakkerij "Rozenburg".
De heer J. J. H. Schetters, rijks-rechercheur, raadpleegde het album
met dollarbiljetten uit het jaar 1770, ten einde deze te vergelijken met
goed nagemaakte exemplaren die, in pakjes kauwgom verpakt, in Duitsland
en Nederland in omloop zijn gebracht.
De heer M. P. de Bruin te Middelburg leende notulenboeken en ledenlijsten van het departement Middelburg van de Nederlandsche Maatschappij
voor Nijverheid en Handel.
De heer Vagn Dybdahl uit Aarhus bracht een bezoek aan het archief,
alwaar de directeur hem rondleidde en hem inlichtingen verstrekte over de
werkwijze van het archief. De heer Dybdahl is directeur van het EconornischHistorisch Archief (Erhvervsarkivet) te Aarhus.
In maart brachten de cursisten van de voortgezette archiefopleiding,
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ingericht door het Nederlands Instituut voor Documentatie en Registratie
(NIDER), een bezoek aan het archief. De directeur gaf een uiteenzetting
over de wijze van bewaring en inventarisering der archivalia.
De directeur bezocht in juni het archief met een tiental zijner leerlingen,
candida ten in de economische wetenschappen; er werd voor hen een college
gegeven over de economisch-historische archieven in het algemeen en het
archief van de Vereniging in het bijzonder.
Ten behoeve van de tentoonstelling van Indonesische weefsels, die van
18 juni tot 17 oktober werd gehouden in het textielmuseum te Enschede,
werd een aantallijsten van lijnwaadveilingen der Oost-Indische Compagnie
beschikbaar gesteld, benevens enkele stalen van textiel uit de 1ge eeuw.
In het verslagjaar werden de volgende archieven verworven:
1. Archief van de N.V. Weverijen D. van Leyden & Zn. te Krommenie,
over de jaren 1862-1955. Geschenk van de directie der N.V.
2. Correspondentie-archief van het departement Veendam-Wildervank van
de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel, over de
jaren 1946-1959. Geschenk van de secretaris.
3. Stukken betreffende de in oktober 1939 opgerichte Commissie voor
aangehouden lading (Coval) over de jaren 1945-1950. Geschenk van de
heer Mr. L. C. van Eeghen te Amsterdam.
4. Correspondentie tussen H. Veder en R. A. de Monchy betreffende
de eerste jaren van de Koninklijke Nederlandsche Katoenspinnerij
te Hengelo (1866-1868). Geschenk van de heer A. de Monchy te Hengelo
door tussenkomst van Dr. A. F. van Schelven aldaar.
5. Kasboeken van Prof. Dr. H. Brugmans te Amsterdam, na diens dood
in 1939 voortgezet door zijn weduwe, over dejaren 1919-1952. Geschenk
van de directeur.
6. Buitenlandse financiele berichten (krantenknipsels) over de jaren 19001960. Geschenk van de hoofdredactie van het Algemeen Handelsblad
te Amsterdam.
De heer Mr. 1. L. Heldring te Rotterdam ontving op zijn verzoek de
dagboeken en reisbeschrijvingen van zijn vader Dr. E. Heldring terug,
die hij in 1959 aan de vereniging in bruikleen had gegeven. Aangezien het
Historisch Genootschap te Utrecht een publicatie van deze documenten
voorbereidt, behoeft het afstaan van deze collectie niet te worden betreurd.
In het gebouw Laan Copes van Cattenburch 83 werden nieuwe overgordijnen in de studiezaal aangebracht. De ketel van de centrale verwarming,
die geheel versleten bleek te zijn, werd vervangen door een nieuwe, welke
voor gebruik van aardgas is ingericht; een niet onbelangrijke vermindering
van de kosten van verwarming werd hierdoor bereikt.
In het gebouw Scheldestraat 15 werden lekkages aan het dak hersteld.
Ondanks verscherpt politietoezicht en het blinderen van verschillende
ramen kwam het vernielen van ruiten nog herhaaldelijk voor. De verkeersECON .-HIST. JAARBOEK XXXI
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politie zegde toe, toezicht te houden op het parkeren van auto's aan de
voorkant, waardoor de ingang van het gebouw dikwijls wordt geblokkeerd.
C. Algemene opmerkingen.
Ret aantal inlichtingen op economisch-historisch gebied, die aan de
directie werden gevraagd, was minder groot dan in vorige jaren. Over de
volgende onderwerpen werden informaties verstrekt: de Arnsterdamse
bankiersfirma Goll & Cie, de Rilversumse textielindustrie in de 17e en
18e eeuw, de omrekeningsvoet van guldens en franse francs in 1813.
Met mevrouw E. P. Polak-de Booy, verbonden aan het rijksarchief te
Utrecht, die belast is met een onderzoek naar de farniliearchieven in Nederland, werden gegevens uitgewisseld.

BIJlAGE 1
Inventaris van het archie! van Stadnitski en Van Heukelom, handelshuis
te Amsterdam.
Grootboeken over de jaren
Kasboeken
Rekening-courant boeken
Buitenlandse rekening courant
Incassorekening-courant
Kassiers boeken
Journalen
Memoria len
Couponboeken
Facturenboeken
In- en Verkoopboeken
Notaboeken
Traite-rekeningen
Dividendboek
Amerikaanse fondsen
Buitenlandse wisselrekeningen
Wissels vreemde valuta
Informatieboeken
Balansboekjes
Balansen
Ingekomen brieven
Copieboeken
Handelsberichten

1796-1902
1873-1901
1873-1902
1895-1898
1892-1902
1899-1903
1899-1902
1873-1901
1873-1890
1873-1890
1873-1901
1873-1901
1887-1902
1872-1901
1879-1900
1887-1900
1833-1884, 1886
1879-1900
1873-1901
1883-1901
1885-1903
1873-1901
1829-1850

Lijsten over diverse geldbeleggingen in de jaren 1825-1852
Contracten van deelgenoot in de firma Stadnitski en Van Heukelom, 1797,
1807, 1852, 1867, 1881
Debetrekening van Jan van Heukelom, 1835-1868
Aandelen en coupons rechtgevende op een actie in de bank van de Verenigde
Staten, 1 mei 1794.
Wet tot daarstelling van een Grootboek der publieke schuld in Holland
door Lodewijk Napoleon, 1 mei 1814
Bewijs van afschrijving in het Grootboek van Nationale schuld, 1892, 1893,
1900.
Illinois Central Railroad Company, alg. overzicht, 1856
Reports and accounts over de jaren 1856, 1858, 1859, 1860
Idem prospectussen.
Polissen v.d. Ned. Assurantie Compo 1776, 1901-1904
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Levensverzekering Maatschappij "New-York", te Amsterdam, memorandum 1899
Binnenlandse Vaart Risico societeit, 1901-1904
Rekeningen van de Hilversumse Stoom-spinnerij en weverij, voor goederen
geleverd in consi~atie, 1886, 1890, 1892, 1893, 1894, 1895
Brieven en documenten over de Stoommeelfabriek "De Amstel", 1890-1892
Boeken en bescheiden over een tinzaak; opgave van inkopen en verkopen,
correspondentie met de heren Ricard & Freiwald, te Parijs 1894-1899.
Warrants, beleningen, traites.
Bescheiden wegens transport van bank-actien, afkomstig van "Le Baron
de Grenus", opr. v. La Confederation Russe, 1855.
Landbouw - Maatschappij "Solo": prospectussen, lijsten van obligatiehouders, alsmede van de hun toegewezen bedragen, 1889 opgericht te
Amsterdam.
Syndicaat en emissie Droogdok My Tandjong Priok 1891.
Compte-courant Victor Orly-O. Roederer, Parijs 1895.
Prijscourant van effecten 21 oct.-29 dec. 1820.
Assurantie en rekeningen, facturen over div. goederen verscheept met
de schepen Falck 1860, Fagell869, Vrede 1869, Nederland en Oranje 1869.
Prospectussen 1897-1898, 1899-1900, 1900-1901, 1904.
Syndicaten, 1890-1898.

Boedels:
Dossier van de erfgenamen Casimir Lefevre Pontalis, Eugene Amedee
Lefevre Pontalis en G. A. Lefevre, Parijs 1913.
Bescheiden en testament van Dr. G. Eisinger, te Batavia.
Boedelscheiding en testament van Mevr. L. J. Eisinger v. d. Broeke, 1857.
Bescheiden en boedelscheiding van J. F. Pare, Willem en Daan Pare,
1847.
Bescheiden en testament van de erfgenamen van D. A. Fock, te Amsterdam,
1903.
Brieven en bescheiden van Willem Karel Ernst Ambrosius Pare, en Frederik
Jacob Daniel Pare, 1873. Amsterdam.
Procuratie van de wed. Ritter aan S. Hartoch, 18 febr. 1851, CoIn.
Stukken betreffende een vordering op M. J. Retemeijer, te Demerary,
1817-1827. Testament, boedelscheiding en brieven, 1832-1834.
Particuliere brieven van Walrave van Heukelom, w.o. Reis naar Velp bij
Amhem per koets, 19 juli 1812.
Dagboek van een reis door Frankrijk en langs den Rijn, 15 juli-23 aug. 1818.
Diverse documenten, d6charges, particuliere bescheiden, arbitrages,
rekesten, 1838, 1839, 1840.
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BIJLAGE 2
Inventaris van archiefstukken afkomstig van
P. W. Janssen, te Amsterdam, 1853-1875

Dit archief bevat bijna uitsluitend gegevens betreffende de graanhandel.
Evenwel blijkt dat de heer P. W. Janssen in 1844 bij de handel in sigaren
betrokken was. Ook blijkt, dat hij behalve importeur van granen en lijnzaad
- meest van Russische herkomst, in het bijzonder rogge (maar ook tarwe
en gerst) - eveneens handelaar in andere noordelijke producten was,
met name pik, teer en potas. Hij had voor de aanvoer van deze producten
een eigen schip in de vaart. Mede dreef hij handel in krenten.
De boeken lopen niet verder dan tot 1876; in dit jaar sloot hij met de
heren C. Clemen en J. Nienhuys Sumatra-contracten af, maar van de
tabaksimport, die na het jaar 1870 zijn grote vlucht neemt, is slechts sporadisch iets te vinden.
Vit brieven die tot 1876 doorlopen en uit de verzamelde marktberichten,
mede tot dat jaar doorlopend, blijkt dat althans tot dit jaar de graanhandel
voor hem een overwegend belang was.
I. Graanhandel

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Kasboek in- en verkoop van sigaren 1843-1845
Memoriaalboek 1851-1858
Memoriaal 1859-1865
Grootboek 1851-1854
Rekeningcourant met J. H . Schuymer 1854-1858
Rekeningcourant met J. J. Schuymer 1858-1864
Inkoopboek (klad) 1855-1857
Inkoopboek
1858-1867
Consignatieboek 1856-1859
Consignatieboek 1860-1861
Consignatieboek 1861-1862
Consignatieboek 1862-1863
Consignatieboek 1864
Consignatieboek 1865
Consignatieboek 1866
Consignatieboek 1867
Onkostenboek Korthals 1857-1862
Onkostenboek Korthals 1862-1865
Boek voor den termijnhandel in rogge 1860-1863
Rekeningcourantboek van J. H. Schuymer 1860-1862
Rekeningcourantboek van J. H. Schuymer 1862-1864
Rekeningcourantboek van J. H. Schuymer 1864-1865
Journaal 1861-1864
Journaal 1864-1866
Memoriaal (klad) 1861
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Memoriaal (ldad) 1861-1862
Memoriaal (ldad) 1862-1863
Memoriaal (ldad) 1864
Memoriaal (ldad) 1864-1865
Portoboek 1861-1865
Portoboek 1865-1868
Portoboek 1866-1867
Kasboek 1861-1864
Kasboek 1862-1865
Onkostenboek 1864-1865
Agenda 1865
Agenda 1866
Agenda 1867
Agenda 1868
Zakkencontroleboek 1865-1866
Balans 1868
Copieboek register 1862
Copieboek 1864 november - 1865 maart
Copieboek 1865 maart-juni
Copieboek 1865 juni-augustus
Copieboek 1865 augustus-october
Copieboek 1865 october - 1866 januari
Copieboek 1866 januari-april
Copieboek 1866 april-juni
Copieboek 1866 juli-october
Copieboek 1866 october-december
Copieboek 1866 december - 1867 maart
Copieboek 1867 maart-juni
Copieboek 1867 juni-augustus
Copieboek 1867 augustus-october
Copieboek 1867 october - 1868 januari
Brieven 1846-1848
Brieven 1852-1853
Brieven 1854
Brieven 1856
Brieven 1857
Brieven 1858
Brieven 1866
Brieven 1867
Brieven 1868
Brieven 1869
Brieven 1870-1876
Rekening van notaris Overhoff, opmaking contract tabakscultuur
voor P. W. Janssen, C. Clemen en J. Nienhuys, 10 november 1867
69 Inschrijving op tabak 21 juli 1876
70 Marktberichten 1859-1868
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71 Marktberichten 1869-1876
72 Circulaires en procuratien 1872-1874

II. Rederij
73 Notaboekje van opgenomen geld door kapitein Aggen van de
Louise Helena 1859-1865
74 Notaboek dagelijkse uitgaven 1862-1864
75 Volksgagieboek 1862-1865
76 Scheepsboek 1862-1865
77 Monsterrol 1856
78 Certificaat van Veritas 1864
79 Rekeningen 1864-1865

KLEINE AANWINSTEN
aanwezig in het Economisch-Historisch Archief te 's Gravenhage
1 Bescheiden van de familie De la Lande Cremer, te Amsterdam.
a. Wijkvergadering Lands- en Stadsbestuur, 1795-1797, Wijk 43,
Amsterdam.
b. Particuliere stukken van De la Lande en Fijnje, Amsterdam 1769.
c. Kapersbrief, get. door de Prins van Oranje, 1781, voor De la Lande
en Fijnje, kooplieden te Amsterdam.
d. Brieven van Th. Cazenove 1792 (affaire Duer).
Consideratie van "de Club" aankoop land Lincklaan 1790.
Reizen van J. R. Levingston 1781.
e. Contracten wegens de glasnegotie tussen De la Lande, Fijnje en
Johannes Couwenhoven, voor de behuwdzoon Comelis van Aken,
1783, Amsterdam.
f. Contract tussen Izaak ten Cate en Jacobus De la Lande, Hendrik
Fijnje en Goedschalk Kops, wegens verkoop van de werf de IJhoek, te Amsterdam, 1782.
Copie contract over het maken van 12000 geweren, J. C. Paravellini de Capelli en De ia Lande Cremer, kooplieden te Amsterdam,
1803.
g. Assurantiepolis scheepslading, 1779-1780, Amsterdam.
h. Inzending van de pottenbakkers De la Lande Cremer te Bolsward,
aan de My. van Nijverheid (Circuiaire z.j .).
Weekberichten van granen en zaden, Amsterdam 1852
Brief over mijnontginning te Erfurt, 1865
Uitgaven van de huishouding N . De la Lande Cremer, 1853, 18761885, 1896.
2 Bescheiden betreffende negotiaties, 18e eeuw.
3 Memorie over de fabriequen in 't algemeen en de lakenfabrieq in 't
bijzonder, overhandigd aan den agent van nationale Oeconomie, januari 1801.
4 Stukken betreffende de Ned. Oost-Indische Compagnie omstreeks
1662.
5 Vier koopacten, benevens een perkament van 1730, over een boedelscheiding. De acten zijn van 1810-1822 en betreffen gronden iangs den
aangeiegden weg Rotterdam-Tiel-Arnhem en den verkoop dier gronden aan de familie Van Lookeren te Tiel.
6 Plannen voor de geprojecteerde stoomtramweg door de Betuwe, met
kaarten, conceptstatuten en correspondentie, 1881.
7 Drie koopmansboeken van den textielfabrikant S. A. Cohen te Enschede, 1816-1840 (Vele posten zijn in het Hebreeuws).

LX

KLEINE AANWINSTEN IN HET ECONOMISCH-IDSTORISCH ARCmEF

8 Firma Temminck en Van Twist, handelaars op Nederlands Indie.
Rekening courantboek over de jaren 1791-1798
1799-1804
Brieven copieboek
" " " 1794-1799
Brieven copieboek der 0.1. brieven 1799-1805
Rekening en verantwoording der administratie in den boedel van J.
Greeve over de jaren 1794-1813.
9 Twee registers tussen de jaren 1840-1871, betreffende de firma H. J.
Raymakers, katoen- en linnenweverij te Helmond.
10 Een tiental brieven van het jaar 1871 betreffende de overname van de
firma H. J. Raymakers, bontweverij te Helmond, door D. van Lookeren
Campagne; in 1890 overgegaan aan de N.V. Bontweverij Insulinde
en verplaatst naar Hengelo (0).
Reglement der Hengelosche Spaarvereeniging van 1897.
Copie van een Engels contract van 1869 ter opstelling en in werking
brengen van een suikermachine in Egypte, met twee daarop betrekking
hebbende brieven in het Arabisch geschreven.
Doorlopend kalendertje, met de hand getekend, ongeveer 1838.
11 (Vervallen)
12 Rekenboek van de hoedenmaker Rochus Dircks, te Vianen, 1615.
13 Beschrijving en rapport inzake een koperrnijn, gelegen in het Siegthal;
opgemaakt door J. de la Lande Cremer, maart 1865.
14 Rederijboek van het barkschip "Padang Packet", 1862-1874, te Amsterdam.
15 Drie bodenboekjes van Otto de Kat, beurtschipper van Dordrecht
op Delft en 's-Gravenhage, 1783, 1788 en 1789.
16 Originele en kopie-plakaten inzake de in-, uit- en doorgaande rechten voor de Levanthandel, 1625-1707; 2 dIn.
17 Balansen en contracten der firma Goll en Comp., bankiers te Amsterdam, 1779-1826.
18 Aanteeckenboecxken van 't geen int bijzonder is voorgevallen seedert
rnijn comste in Hollant, we1cke was in 't jaer ons Heeren 1625, raeckende meest den ouderdom van rnijn kinderen, geboorte, sterven, trouwen etc. rnitsgaders eenige reeckeningen aengaande onze prosperyteyt
door Jean Francoys, drapenier te Leiden, geboortig van Hontschoote
in Vlaanderen, 1632-1668.
19 Geschiedkundig overzicht van den handel der Europezen in Japan
1275-1827, door G. F. Meylan.
20 Stoomschelpvisserij "Nautilus", te Kinderdijk, twee grootboeken en
een deel geschreven jaarverslagen, 1884-1905.
21 Correspondentie van D. W. Stork, die zich in 1891 belast heeft met
het verzamelen van adviezen der grootindustrielen in Twente, naar
aanleiding van het door dr. Mouton als redacteur van het "Sociaal
Weekblad" uitgeschreven onderzoek over de al dan niet wenselijkheid
eener wettelijke arbeiderspensioenregeling.
21a Handschrift (copie) van 1624, houdende "Articulen waerop de stad
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24
25
26

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

36a
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
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Middelburgh met Vlissingen en Vere verenicht op 't stuk van de
West-Indische Compagnie; met een accoord tussen Vlissingen en
Vere.
Enige bescheiden van goud- en zilversmeden te Amsterdam uit de 18e
eeuw. Rekeningen van geleverde en gerepareerde gouden en zilveren
artikelen.
Handschrift uit de 1ge eeuw, bevattende een uittreksel betreffende
handel en nijverheid, memorie inzake de graanhandel, enz. benevens
eenige tarieven in 1843 gedrukt.
Dictaat over statistiek van Prof. A. Kluit, Leiden (1779-1807).
Doos met stukken bedrukte zijden lappen uit China 1890 (met paspoorten en rapporten, waarvan enkele met vertaling).
Twee grootboeken, 1778-1794, 1819-1823, en twee memorialen, 17781793, 1794-1804, van de familie Van Roy te Oirschot, die daar vermoedelijk een komenijswinkel en manufacturenhandel dreef.
Administratie van de Middelburgsche Courant, 1780-1818.
Verkoopakte van een pottenbakkerij bij Amsterdam, 1628, met uithangend zegel.
Stukken in verband met plannen tot instelling van een porto-franco
in Nederland, 1832.
Huysboeck van Jacob van Leeuwen, gehouden door diens schoonvader Jan van Hout te Leiden, 1604-1617.
Drie registers van de Firma Van der Goot en Barends, rederij te
Hoogezand, 1864-1908.
Familiepapieren Nepveu 1764-1830 (West-Indische plantagezaken).
Catalogus van de Cattoene Lijnwatenveilingen (prijzen in h.s.), 1763.
Plan om te doen fioreren de fabriek der lakenen en manufacturen hier
te landen, 18e eeuw, h.s.
Stukken betrekking hebbende op de verhoging der vrachtprijzen van
de beurtschippers van Amsterdam op Den Bosch, 1815.
Papieren van de famille Nepveu aangaande plantages in Suriname,
2e helft 18e eeuw.
Stukken betreffende West-Indische plantageleningen, 1834-1885.
Couranten en regeringspublicaties gedurende de Boerenoorlog, 1900.
Rekeningboek van een assuradeur te Amsterdam, 1725-29.
Besehrijving van Mocha (Zuid Arabie), h.s. 18e eeuw.
Prix-courant des marchandises de France a Smyrne, 31 aug. 1733.
Rekening en verantwoording Stadsspinnerij te Harlingen, 1815-1838.
Edammer Courant 1740, augustus 18.
Bescheiden betreffende de Bouwkundige Tekensehool te Harlingen,
1838-1850.
Medaille, geslagen bij het 200 jarig bestaan der firma Mees & Zoonen,
te Rotterdam (1920).
Arehief van de Broederschap der makelaars te Sehiedam, 1827-1860.
Pieter de la Court, Welvaren der stad Leiden, 1659, h.s.
(vervallen)
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47 Journaal en brieven der firma Lacoste, zijdereders en ververs te Dordrecht, 1768-1809.
48 Pieter de la Court, Interest van Leyden, h.s. (18e eeuwse copie).
48a Bescheiden der Koloniale Tentoonstelling te Semarang, 1914.
49 Rekening-courant van het schip "Maria Elisabeth", Kaapstad 1873.
50 Bescheiden van de brouwerij De Truweel te Delft, 1829, 1830, 1835.
51 Tarra- of meetbrief)e van lakens, Amsterdam 1795.
52 Stukken betreffende het geprojecteerde Porto Franco, 1740-1754.
53 Quohier van de verpondingen over Hollant ende Westfrieslandt,
1632.
54 Koninklijke goedkeuring der Geoctroyeerde Maatschappij tot Waarborg van lijftochten, 1818.
55 Justitieele en mercantile zaken betreffend Amsterdam, 1774.
56 Stukken betreffende de grofgeschutgieter Verbrugge, 1760-1770,
's-Gravenhage.
57 Kassiersbriefje firma Loopuyt, te Schiedam, begin 1ge eeuw.
58 Contracten van Overleving onder den titel "Vit Voorzorg", opgericht
in Den Haag, 1770.
59 Lijfrentebrief van "Die Staten's Lands en Graeffelicheits van Zeeland", 1617.
59a Prijscourant van koopmanschappen december 1673 en 23 december
1782, Amsterdam.
60 Bewijs van inschrijving vrijwillige belasting 1844, Amsterdam.
61 Instructie voor een nat-veenman (zonder plaats en jaar).
62 Rekening en verantwoording van de boedel der familie De Keyser,
1799, 24 mei, Amsterdam.
63 Brief van H. Muller Szn. te Rotterdam aan Prof. S. Vissering te Leiden d.d. 10 juli 1860, betreffende de industriele toestanden in Twente.
64 Photo's en briefkaarten ter illustratie van de ellende der huisindustrie,
Nederlandse tentoonstelling van de huisindustrie, Amsterdam 1909.
65 Lijst van kooplieden te Amsterdam op wie door de politie de aandacht
wordt gevestigd, z.j. (1ge eeuw). Gedrukt.
66 Spoorweg Rotterdam-Amsterdam, Memorie van toelichting, 15 aug.
1881, hs.
67 Rekening en verantwoording Noord-Hollandsche Stoomboot My.
1845, en ontwerp-statuten.
68 Statistiek van het aantal gevangen walvissen in 1758.
69 Prijsnoteringen van stenen 1889-1915, (Alphen aid Rijn).
70 Tolrechten tussen Deventer en Kampen, onderhandelingen met het
Hollandsche Noorderkwartier, h.s., 1592-1593.
71 (vervallen)
72 Keuren van 's-Gravenhage (brouwnering, hoedemakers, visafslag)
h.s. 1614, 1664.
73 Rechten en Wilkeuren van Swolle, 1575, h.s.
74 Rederijboeken betreffende zeilschepen, waarvan boekhouders waren
de Firma Henrichs te Amsterdam, 1856-1875.
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75
76
77
78

79
80

81
82
83
84
85
86
87
88

89

90
91
92
93
94
95
96
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Joumaal uyt 't memoriaal van Meester Abr. d'Graaf, door H. Bout,
schrijf en rekenmeester. H.s. Amsterdam 177l.
Copieen betreffende de katoenfabriek Th. Wilson te Haarlem. 1833,
1857, 1871.
Ingekomen brieven betreffende tabak en snuif aan de firma Van Kerkwijk en Ammelaan te Alphen aid Rijn, 1801-1803.
Bescheiden betreffende een huis aan de Grote Markt te Delft, 16401802, van ouds het Wapen van Hamburg, sedert 1732 de "Coffymolen".
Schuldbekentenis van de ontvanger-generaal aan M. Texeira Jr.,
groot f 40.000,12 oct. 1703.
Proefbladen van een prospectus van de Ned. Hannoversche Spoorweg My. van Zevenaar naar Rheine, febr. 1857. Idem concept-statuten. H.s.
Octrooi, verleend aan Orobio de Castro te Nieuwer Amstel voor een
raffinaderij van lampolie en kaarsvet, 14 dec. 1839.
Metersbriefje van laken, 25 sept. 1682, Amsterdam.
Verzameling stukken van de commissie van landbouw in Zeeland
1805-1812, 1815, 1834.
Brief van J. D. Kessel aan De Wicquefort te Amsterdam, 1637, betreffende verzending van Hollandse bloemen, tulpen en zaden naar
Durbach.
Fragmenten eener lijst van uitgevoerde artikelen van den licentmeester te Zwolle of Deventer (?), 1575.
Reglement van het kleermakersgilde te Amsterdam, h.s. 1805.
Bezwaarschriften tegen de kadastrale begrotingen der gebouwde eigendommen in de gemeente Middelburg 1833, h.s.
Correspondentie betreffende de trasmolen van C.S. van Kerkwijk te
Alphen aid Rijn (aankoop van de trasmolen te Aarlanderveen), 17981806.
Rapport nopens uitwatering Gelderse Vallei, h.s. Utrecht 1853. Ontwerpreglement waterschap Gelderse Vallei, h.s. 1853.
Rapport subcommissie verbetering Gelderse Vallei, h.s. 1853.
Stoofrekeningboek van de Oost-meestoofteBrouwershaven 1848-1890.
Marktberichten (meest van koffie) van de firma Philippi 1838-1884,
4 dIn., Amsterdam.
Kist met garen en zijde van de firma Jan de Breuk en Zn. te Haarlem,
1ge eeuw.
Boeken der Surinaamse plantages Vossenburg en Wayampibo, 17051802.
Notulenboek en bijlagen van het gezelschap van boekverkopers "L.
Jz. Coster" te Haarlem, 1856-1882.
Receptenboek van de katoendrukkerij Ths. Wilson te Haarlem (Ie
helft der Ige eeuw). H.s.
Boekband met gezicht op de katoendrukkerij Ths. Wilson te Haarlem
(idem).
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Constumen, ordonnantien en statuten der stad Vlissingen, h.s. z.j.
(18e eeuw).
Observations sur Ie commerce de Sette etc. H.s., z.j. (18e eeuw).
Leggi di Genova, h.s., z.j. (16e eeuw).
Naamlijst van diakenen van de brooduitdeling 1826, Haarlem, h.s.
Requesten, instructien enz. betreffende het brouwersgilde te Haarlem,
1730, 1734, 1748, 1758.
Uittreksel uit het Kerkintekenregister te Haarlem, bevattende namen
van drukkers, boekverkopers, zetters en binders, 1592-1666.
Brieven van P. Croonenburg te Amsterdam, koophandel in fiuweel,
1663.
Verzameling quitanties voor belastingen, begrafenisge1d, polderrechten Noord-Holland, Enkhuizen betreffende, 17e eeuw.
Verzameling brochures en stukken betreffende plaatsbeschrijving
Haarlem, 18e en 1ge eeuw.
Rapport over de krijgsverrichtingen ter Sumatra's Westkust, 18191835. H.s.
Uittreksel... prijsvraag wegens de koophandel (Hollandsche My. van
Wetenschappen) te Haarlem, door Com. Ploos van Amstel. H.s.
Belastingbiljet van de impost op koffie en thee (Lejeune), Amsterdam,
16 febr. 1761.
Statuti dell' universita et arte degli panettieri di Roma, Oct. 1648,
h.s.
Statuti municipali Mantonani, h.s., 17e eeuw.
Brief van A. Ruge aan prof. Wille in Halle, 6 maart 1835.
Bijdrage tot de geschiedenis van het geslacht Vilrtheim, Rotterdam's-Gravenhage, 1827 aug. 1927.
Arrest du Conseil d'Enhaut contre les Compagnies Souveraines, 8
juli 1661.
Portefeuille met stukken betreffende de posterijen, 1799.
P. D. Huet, Histoire du commerce de Hollande, omstr. 1700, h.s.
Kasboek van de Koninklijke Hollandsche, voorheen generaliteitsloterij, 1803-1814.
Staten der goederen en balansen van het commissionnairskantoor
J. Hingst te Amsterdam, 1839-1864.
Bescheiden betreffende de familie Hingst, te Groningen, 1794-1907.
Adressen bij de Tweede Kamer ingediend bij de behandeling der Stakingswet-1903.
Handschrift betreffende het zijdeweven, 1750.
Stukken betreffende de stoomvaartlijn Vlissingen-Noord Amerika,
atkomstig van H. M. Jansen te Amsterdam, 1788-1872.
Brief van S. M. Rothschild te Weenen aan M.M., 14 juli 1843.
Reiseschein i/d Eilwagen van Ansbach naar Nilmberg, 7 jan. 1840.
S. Bemardinus, Tractatus contractuum et restitutionum. H .s. van
Italiaanse herkomst, 15e eeuw.
Chronica Nurenbergiana, tot 1583, h.s.
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126 Rekeningen, contracten en brieven betreffende het Iandgoed Saesfeld
in Twente, 1785-1853.
Rekening en kasboek betreffende het Iandgoed Hoytink of Beverveurde in Twente, 1798-1859.
Rekening van de bouw der weverij der firma MeIster te Enschede, 1862.
127 Chr. Gottfr. Ullmann, Zufallige Gedanken von der Handlung und
einigen damit nahe verwandten Materien, h.s., z.j. (einde 18e eeuw).
127a Stempel voor het merken van pakken katoen v.d. firma H. E. Hofkes,
te Almelo, en oude Engelse maat voor het meten der katoenen draden.
128 Koop- en verkoopbrieven met waszegels van huizen in HaarIem, 1616,
1623, 1627, 1667, 1670, 1703, 1766, 1786.
129 Boeken van meestoven onder Serooskerke, tweede helft 1ge eeuw.
130 Originele brand brief, Amsterdam 1782. Waarschouwing an de Regeerders of belhamers van Amsterdam (op rijm).
131 Plantagezaken van Destreux de St. Christol op St. Domingo, betreffende de plantage "La Marmelade", 1755-1801.
132 Brieven en bescheiden betreffende de exploitatie van de NederIandsche
Rhijnspoorweg, 1846-1850, 1859.
133 Consideratien van de gouverneur-generaal van Imhoff, 1741-1742.
H.s.
134 Belastingheffing in Cremona door Karel V, 1542. ltaIiaans h.s.
135 Privilegien en handvesten der stede Gouda, h.s. 17e eeuw.
136 Dossier over waarde en prijzen, gedeeltelijk in druk en gedeeltelijk in
h.s., begin 1ge eeuw.
137 Extracten uit de resolutien der Staten van Holland en Westfriesland,
betr. commercie 1774-1782; fabrieken, trafieken en handwerken, 17751782; ijkmeester 1780, munt 1762-1763.
138 Register v.d. cheynsen op 't Zas (van Gent). H.s. z.j. (17e eeuw).
(Beulsboek).
139 Staat en inventaris van de boedel van wijlen Fernanda de la Faille.
H.s. z.j., 17e eeuw.
140 Brieven van Willem IV inzake de O.I.Compagnie, 1749-1751.
141 Transporten betreffende het landgoed Spyckvoirde te Colmsgate in
Overijssel, 1625-1677.
142 Drie Javaanse handschriften op hout in boekvorm.
143 Brieven van en over C. C. Ferrari aan Jhr. Hoeufft te Velzen, betreffende verbeteringen aan de gasfabriek te Alkmaar, 1854-1855.
144 Philips van Bourgondie beleent Symon Vrederck Gerijtszoen met de
goederen van zijn zoon Dirck van Tol, hem door overlijden toegekomen, 7 april 1456.
145 Renteboek van de Sou-rente van Eecloo tot Markeghem. H.s. 1767.
146 Transporten van huizen, erven, landerijen en landgoederen, 17e eeuw.
147 Rapport, uitgebracht in de vergadering van 13 dec. 1924 van het dageIijks bestuur der Historische Tentoonstelling der stad Amsterdam.
148 Centrale Bouwmaterialenvoorziening te 's-Gravenhage, 1918-1928.
149 Overzicht van de Rijnvaart in de 1ge eeuw tot 1903.
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149a Notulenboek van heeren bewindhebbers der West-Indische Compagnie betreffende de Societeyt van Suriname, 1682-1695.
150 Prijscourant van lint en band gez. Boex, Breda 1845.
151 Familiepapieren betreffende Daniel Lapenha, koopman te Rotterdam, 1696-1718, en van Gabay Henriques, 1696-1789.
152 Diverse instructien en andere stukken, gedrukt of in h.s., nopens de
0.1. Compagnie, 1649-1786.
153 Afschrift van een telegram van Amsterdam naar 's-Gravenhage. Electro Magnetische Telegraaf, z.j.
154 Circulaire van de inspecteur-generaal over de landelijke inkomsten
aan de residenten op Java, 1818, h.s.
155 Nahuys, Over de uitgifte van landen in Soerakarta, 1822, h.s.
156 Statistiek der residentie Bantam 1821, h.s.
157 Harold Gingham, katoenen staaltjes, Londen, 1930.
158 Quitantie van betaling der tweede IOOe penning, 1696.
159 Gasquitantie 1861, Amsterdam.
160 Acte van compagnieschap met een jaarlijkse betaling van f 150 van
Mej. A. Luria te Edam, 1724.
161 Rekening van geleverd porselein aan Koning Lodewijk, 1808.
162 Belastingbiljet personele belasting, Amsterdam, 1865.
163 Gedenkboek, toegewijd aan de nagedachtenis van F. L. Braunsberg,
h.s. 1816.
164 Baten en lasten van de Amortisatie Syndicaat (1823) H.s.
165 Delftsche Courant, 31 aug. 1805.
166 Broodzetting van de stad Leiden 1829.
167 Grootboek van een wijnkoper te Leiden, 1817.
168 Uitnodiging tot deelneming in de geldlening en vrijwillige bijdrage
vastgesteld bij de wet, houdende belasting op de bezittingen, maart
1844, 's-Gravenhage.
169 Catalogus Gingham (stoffen), Londen, 1927.
170 Oudste Keurboek van Delft, omstr. 1360 (copie 18e eeuw).
171 Supplement tot de privilegien en handvesten mitsgaders authentieke
stukken rakende de stad Delft en jurisdictie, 18e eeuw.
172 Van Alkemade en Van der Schelling. Memoriaal van veel oude handvesten, geregtigheden, resolutien, adelijke brieven en verder gewichtige
stukken rakende het Stigt en de stad van Utrecht. H.s. uit de 17e eeuw.
173 Keurboec der stad Leyden 1579. H.s. 18e eeuw.
174 Handvesten en privilegien der stad Brielle. H.s. 18e eeuw.
175 Boeken van ontvangsten en uitgaven van wijlen A.J. GraafTwent van
Rozenburg uit de jaren 1774, 1778, 1794 en 1809, waaronder: administratie van de buitenplaatsen "De Pauw" en "De Raaphorst" onder
Wassenaar, en twee boerderijen, 1802; een tiendboek; een goederenen effectenboek van Ketwich en Voombergh, 1811.
176 Aantekeningen van lonen van kleermakers te Amsterdam, verzameld
voor de tentoonstelling voor huisindustrie, in 1909 te Amsterdam gehouden.
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Cheque van 2 december 185l.
Monnoyes de France, premier volume (z.j., 18e eeuw).
Doktersrekeningen omstreeks 1795, Amsterdam.
Administratie van de timmer- en houtwarenfabriek Bakker en De
Vries te Wormerveer, 1896.
Verzekeringspolissen, 1769 en 1788, Amsterdam.
Assurantiepolis, oningevuld formulier.
Koopcontracten van huizen te Den Briel, 1681, 1687, 1694, 1722, 1735,
1745, 1757, 1763 en 1795.
Foto's van de Sinkeptinwinning.
Twee contracten van tontine tussen 20 deeInemers ter aankoop van
een actie in de 0.1. Compagnie. Amsterdam 169l.
(vervaUen)
Manufactures of pure linen in Ireland. Antwerpen, 1832.
Pelikaanvlucht, 31 dec. 1933 (krantenknipsels).
Koopakte van een huis te Dordrecht, met aanhangend zegel, 1646.
Boedelscheiding en andere bescheiden, afkomstig van Prof. Suringar,
te Groningen, 1814-1827. Hierbij o.a.: Emstige beschouwing van de
mogelijke gevolgen der Nederlandsche Handel-Maatschappij, in een
brief van xxx aan zijn correspondent te Antwerpen (H.s. 1824).
Table alphabetique des navires expedies du port de Marseille, pour
les Isles de l' Amerique et l'Inde, 1786.
Belastingbiljet der stad Haarlem, 1849.
Toestemming v. d. Hoge Raad voor een minderjarige om eigen zaken
te mogen drijven, Haarlem 1844.
Vier overeenkomsten met leerlingen, Haarlem 1844.
Prospectussen van de Amsterdamsche Gasmaatschappij, 1878, 1880,
1903.
Stukken betreffende een plantage op de eiland St. Dominica, 17821797.
Verzameling stukken in h.s., in hoofdzaak bevattende handelsbrieven
betrekking hebbende op een partij Madurese stoffen door de 0.1.
Compagnie in open bare veiling gebracht. O.a. Brieven van Van Vollenhoven en Johsten te Colombo aan Temminck en Van Twist te Amsterdam, 1793-1800.
Copieboek van Van Ommeren, Rueb & Co. te Batavia, 1841-1843,
nopens goederen naar deze firma gezonden.
Certificaat 5% Spaansche rente d.d. 6 februari 1836.
Contract over de uitgave van de werken van Jacob Van Lennep, 1843.
Overdrachten van de houtzaagmolen "Groote Domme Kracht" te
Amsterdam, 1724-1848.
H.s. van H. van Rijckevorsel betr. Ned. Indie in de jaren 1842-1847,
(4 dIn).
Hierin gegevens over:
geschied. v.d. koffie, thee, suiker en de slavemij, enz; rapport over de
oost-indische handel.
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Opstel van J. P. Freyss van Macassar gegeven aan Z. Ex. den minister
van Kolonien, juli 1847 (h.s.).
200 Papieren over roggerenten in Limburg, 16e eeuw.
201 Huurcedullen 1851, Amsterdam.
202 Overeenkomst Amsterdamsche Pijpgas Compagnie, 1857.
203 Foto's van akten voor den verkoop van een partij obligatien, 26 juni
1793 en 14 maart 1798, 's-Gravenhage.
Foto's van smalIe zijden.
204 Debiteurenboeken 1848-1849 en 1850-1854 timmerbedrijf W. P. Dekker te Zaandam.
205 Prijscouranten van Indische handelshuizen, 1877.
206 Opgave van het aantal spinsters en wevers in Groot-Brittanie, 1777.
207 Debiteurenboek van een lijnbaan te Leiden, 1774.
208 Staat van tontine-contract opgericht 1 april 1797 door W. Bruyn, te
Amsterdam, 1 juli 1831.
209 Extract uit het register der lijfeigenen boven de acht jaren, residentie
Batavia, 1844.
210 2 prijscouranten uit Batavia, 1849.
Lijst van te Batavia ingevoerde goederen uit Europa, 21 mei -19 juni
. 1849.
Dezelfde lijst ook in het Engels.
211 2 winkelplaten : Ie fabriek M. van Weeren, Stalen polemieten naar
Batavia. Leiden-Holland. 2e Fabrique de F. van Lelyveld. Wzn. it Leyde
en Hollande.
212 Brouwerijboekje 1852 uit Maastricht.
212a Huishoudboeken 1881-1936, van het gezin Andre de Fremery, te Leiden. Huishoudboek van Adele de Fremery, 1874.
213 Huurcontracten van een boerenplaats te Dongjum 1830-1911 (ontbr.
1871/78).
Koopcontract van een plaats Sixti Six in de polder De gemeenschap
aan de Hammerdijk, 1756.
Certificaat Grootboek Nat. Werk. schuld, 1834.
Overzicht van het in effecten belegde kapitaal van Sybrand Hingst
en zijn echtgenote Elisabeth Stijl, 1840-1850.
Kasboek van Sybrand Hingst, 2de helft 1ge eeuw.
Debiteurenboek en bestelboek van de bontweverij van Sybrand Hingst.
214 Bescheiden van I. Weckerlin betreffende het verven van geweven stoffen.
215 Algemeen overzicht der passagiers-Iandverhuizers, vertrokken uit de
haven van Amsterdam, 1923-1934.
216 Handelsberichten van Eduard Schellhass & Co. te Hongkong, april,
mei, aug. sept. 1877 (gedrukt).
217 Hollandsche My. van Landbouw, afd. Rotterdam en omstreken,
1864-1882.
218 Emprunt force de l'an 4.
219 Receptenboek om koper te vergulden enz. z.j.
220 Lijfrentebrief, 's Gravenhage, 1675.
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221 Kopieboek 1859-1861 (Assuradeur?).
222 Conditien van een fonds of negotiatie onder directie van de heren
Th. Passalaique en Zoon, kooplieden te Amsterdam, ten behoeve van
de deelhebbende planters in de Colonie Suriname, 1770.
223 Correspondentie van een textielfabrikant te Friedrichsdorf 17981844. Met 2 stalenboekjes en een dessinboekje.
224 2 plaatsbewijzen voor de diligencedienst "De Vriendschap", 1841.
225 Lijst van goederen van de Cura<;aosche markt, z.j.
226 Opgave van assurantiepremien uit de Oostzee, 1822, 1823.
227 Gedrukte circulaire van J. P. Bombarda, te Parijs, waarin hij de verkoop van lijfrenten aanbiedt. 1907, jan. 24.
228 Drie schepenbrieven van Alkmaar, 1795, 1808, 1809.
229 Statuten van het ziekenfonds "Tot nut van 't algemeen", opgericht
1801 dec. 27.
230 Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij, Verbruikstoezicht op vetten, olien en oliehoudende noten. Met formulieren. 1917.
231 Voorwaarden voor de verpachtingen van belastingen in Ned. rndie,
1832-1842.
232 Vergelijkende beschouwingen over de neringen ten plattenlande en in
de steden van Holland, h.s. 1625.
233 Brieven en andere bescheiden van de Compagnie van Assurantie te
Rotterdam, betreffende handel en scheepvaart, 1720-1735.
234 Copieboek van de firma Joannes Osy en Zoon, bevattende de koopmansbrieven betreffende de aankoop van tabak, cacaoschillen, suiker
enz., 1749-1782, gericht aan Direk Hector te Bayonne, Dom. van
Oosterom te Bayonne en J. B. de Brandt tot Aelst.
235 Copie van een verslag der Oost-Indische Maatschappij van administratie en lijfrente te Amsterdam ter algemene vergadering van deelhebbers, 31 juli 1850.
236 2 stalenboeken van de Kunstnijverheidhandel "Het Klokhuis" te Amsterdam, 1914-1928.
236a Kantkloskussen, met toebehoren.
237 Gegevens aangaande een budgetonderzoek te Enschede in 1920 (grotendeels gepubliceerd).
238 Tractaat Nederland-Belgie, 2 april 1925.
239 Kleine verzameling Duitse handelspapieren uit de eerste helft der 1ge
eeuw, waaronder documenten betreffende vrachtprijzen.
240 Lijst van beurtveren 1888-1900.
241 Twee rapporten aangaande de koffieveilingen der Nederlandsche
Handel-My. uitgebracht door de Kamers van Koophandel en Fabrieken te Dordrecht en Middelburg, 1862.
242 Rapport betreffende de makelaardij (copie), 20e eeuw.
243 Tarief van het kanaalgeld van het Groot-Hollandsch Kanaal, zoals
dit voor 1876 geheven werd.
244 Rapporten en foto-album over de Radio-conferentie 1927 (telegraaf
en radio-telefoon verbindingen enz.).
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Vennootschapscontract tussen Willem Olivier Brunnings en Teunis
ten Cate op Timor, 1850.
246 Dossier der commissie van advies inzake de tinexploitatie op Banka
en de kopermijn op Timor, 1850.
246a Bescheiden van de Afrikaansche Hande1svereniging te Rotterdam,
1868-1880.
246b Transvalia Land Exploitatie en Mijn-Maatschappij, Amsterdam 18901927.
247 Bewijzen van aandelen in de z.g. Poyaisian Land Grants en van stukken van de Poyais Loan, 1820 en 1830.
248 Huishoudboek uit het jaar 1660.
249 Dossier over de glasindustrie in Nederland.
2§0 Gedrukte Engelse verkooplijsten, op sommige waarvan de prijzen zijn
ingevuld, 1839-1840.
251 Vier brieven-, rapport- en instructieboeken, betreffende de Ned. factory van de 0.1. Compagnie in Canton, 1751-1758.
252 Memoriaal van een Amsterdams koopman, 27 juni 1796-8 mei 1798
(handel o.a. in effecten, wissels en edelstenen).
253 Conditien van een negotiatie ten laste van eenige planters in Essequebo
en Demerary, 1 juli 1792.
254 Statistische jaaroverzichten van het vrachtvervoer van de Ned. Rijnspoorweg in het binnenland en in het verkeer met het buitenland,
1858-1877.
255 Bescheiden over het klokkengieten te Haarlem, 1ge eeuw.
256 Stukken betreffende de bacovencultuur in Suriname, 1910-1911.
256a Brieven en rapporten, betreffende a. de Maatschappij van We1dadigheid te Amsterdam, 1850. b. de Kon. Ned. Stoomboot My., te Amsterdam, 1857-1858.
257 Concept overzicht van de organisatie in het havenbedrijf te Amsterdam, 1906.
258 Bescheiden van enige arbitragecommissies betreffende het geschil
over lonen in de Amsterdamse houthaven, 1903-1905.
259 Brieven van dr. G. H. Muller, te Amsterdam, 1ge eeuw.
260 Oost-Indische Maatschappij van adrninistratie en lijfrente, te Amsterdam, verslag 31 juli 1850.
261 Twee klantenboeken van een Amsterdamse kantoorboekhandel uit
de Franse tijd, 1797-1799 en 1807-1812.
262 Copie van 't Quohier van de verponding over de Quartieren in (Zeeuws)
Vlaanderen, 29 november 1629.
263 Kleine verzameling stukken o.a.:
1. Overzicht van het passagiersvervoer Amsterdam-Zaandam v.v.
per maand en per jaar in de periode 1826-1832, met de op dit
traject varende zeilvaartuigen en met de stoomboot "Mercurius".
H.s.
2. Tien obligaties, nominaalfl000, rentende 5% in de op 1 jan. 1856
uitgegeven negotiatie groot f 165.000 ten behoeve van de stoom-
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schroef-schooner-rederij te Amsterdam onder bestuur van Paul van
Vlissingen.
3. Twee aande1en, nominaal f 1000, in een negotiatie ten bedrage van
f 1.000.000 per 1 jan. 1857 aangegaan door Paul van Vlissingen, tot
daarstelling eener stoomsleepdienst over het Pampus door middel van
een gezonken ketting.
Kasboek van Sicco Kleersnijder, glashandel, Amsterdam, 1782-1786.
Staalboek van de lakenkoperij firma T. B. Plantenga te Leeuwarden,
1898.
Oefenboek tot het Italiaansch of koopmansboekhouden, van Willem
Bakker, samengesteld in 1839.
Stukken betreffende de Oost-Afrikaansche Compagnie.
I. Copieboek v. brieven van H. P. N. Muller, 26 april 1883-nov. 1889.
2. Idem, mei 1890-juni 1892 (van 31 maart 1892 af consul-generaal
van Liberia, te Rotterdam).
3. Nota van H. P. N. Muller betreffende de moeilijkheden in de Oost
Afrikaansche Compagnie.
4. Balansen van de Oost-Afrikaansche Compagnie, 31 dec. 1891, 1893,
1896, 1897, 1899.
Stukken betreffende de schoener Nelly, 1868-1872.
1. rekeningen van de bouw van het schoenerschip Nelly en uitrusting
van de reis Amsterdam-Buenos Ayres, 31 oct. 1868.
2. Reis Buenos Ayres-Antwerpen, 31 mei 1869.
3. Reis Antwerpen-Glasgow, 7 juni 1869.
4. Reis Glasgow-Buenos Ayres en terug naar Antw., 31 aug. 1870.
5. Reis van Montivideo en Buenos Ayres, Raranaque en terug.
6. Reis Amsterdam-Buenos Ayres, 10 oct. 1872.
7. Kladboek en verdere bescheiden, 1870-1872.
Boek met inlichtingen voor den koopman, 1831-1836.
Gegevens over de geldzuivering, 1945.
Grootboek en memoriaal der handelsfirma in manufacturen Eleasar
Joseph Israel, te Amsterdam, 1795-1797.
Register (folio) betreffende molens te Zaandam en Oostzaandam, met
krantenknipse1s, 1926.
Balans der boeken van de Gebr. Hartsen, te Amsterdam, 1814-1840.
Register betrekking hebbende op het vervaardigen van slendangs en
katoentjes, 1856-1859.
Boekje met facturen en verkooprekeningen uit de tweede helft der 1ge
eeuw.
Twee koopmansboeken, 1795-1798 en 1798-1801. Naam en plaats onbekend.
Brandkroniek van de Zaanstreek, 1656-1929.
Familiepapieren, afkomstig van het voomarnlig huis Kersbergen te
Zeist, 1ge eeuw.
Schrijven van Pieter Vreede aan Jan van Heukelom, te Leiden, 30
juni 1790.
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Circulaires van de Gebr. Hartsen te Amsterdam, 1828, 1846, 1858,
1888 en 1896.
Drie akten betreffende de plantage Suriname aangaande de boedel van
baron De Bieberstein, 18e eeuw.
Brievenboek van Forsten & Co. papierfabrikanten te Groningen,
1797-1804.
Prijscourant van aIle soorten touw, met monsters, van P. A. Beck, te
Amsterdam, 1899.
Prijscourant van M. Hafkenscheid, in verfwaren, te Amsterdam,
1899.
Verdeling der parten in bezondere steden en gebragt tot Leidse maten,
1772.
Gelijkstandigheid der prijzen tusschen Utrechtse en Zeeuwse zak,
1770.
Wekelijkse opgave van schepen in de havens van Amsterdam en Rotterdam, 1856-1858, 1860-1864.
Rapport van de Nederlandse R.K. Mijnwerkersbond te Heerlen aan
de commissie inzake "arbeidstempo", Heerlen 1939.
Lijst van goederen, welke in het jaar 1829 van St. Petersburg in 1500
schepen zijn uitgevoerd.
61 nummers, over verschillende handelszaken.
Drie brieven van Maas, controleur der posterijen in Luik, 1815-1816.
Brief van Justus de st. Huybert, secretaris van de Staten van Zeeland
aan belastingpachters op Walcheren, 25 nov. 1680.
Brief van het St. Nicolaas hospitaal te Arnhem, betreffende een gift
voor de armen, 28 juni 1633, afschr. 18e eeuw.
Wet op de kinderarbeid in Engeland, 1832. Invoerrechten in Rusland,
1831.
Rondschrijven van boekhouders der meestoven op Schouwen en Duiveland betreffende de prijs voor het reden der meekrap, 12 juli 1765.
Prijzen van granen over de jaren 1701-1821, h.s. Plaats onbekend.
Uitnodiging tot deelneming in de geldlening en vrijwillige bijdrage
vastgesteld bij de wet, houdende een belasting op de bezittingen enz.
's-Gravenhage, 1844 (gedr.).
Groningse graanprijzen 7 maart 1837, 28 jan. 1840 en 26 sept. 1843
(gedr.).
Gedrukte lijst van maten voor wijnen, brandewijn, bieren, melk, olijfolie, zaadolie, granen enz., 18e eeuw.
23 brieven van Hoornse lakenkopers, 1635, 1636, 1638, 1639, 1642,
1643, 1645, 1654.
Contract van overleving Letter F. onder de zinspreuk "De tijd baard
Rozen", voor Johanna Maria Baert, Amsterdam, 31 oct. 1773.
Het charteren van schepen door de firma H. C. Th. Crone voor den
aanvoer van tabak uit Java, 1917 en 1919.
Gegevens over de zilver- en goudmijn Salida op Sumatra's Westkust,
door Reinier D. Verbeek, 1880.
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Bescheiden over de oprichting van de N.V. Zeehaven en Kolen-Station "Sabang", 1899.
Documents du Congres postal universel, te Madrid, 1920. Overzicht
van de Union Postale universelle, 1874-1924.
Huishoudboeken van de farnilie Fuhri Snetlage, 1928-1948.
Correspondentie aangaande exploitatie van huizen te 's-Gravenhage,
gekocht en beheerd door een aantal familieleden van dr. Dt. Cohen
te Rotterdam, 1935-1941.
Werkboek van de timmerman Hofstra te Franeker, 1869-1875.
Wisselkoersen te Amsterdam, Ie halfjaar 1922.
Papieren betreffende de buitenplaatsen Groot Tolsum (1889-1940) en
Klein Luidum (1851-1865).
Relaas van het voorgevallene met een uit IslerIohn in Westfalen afkomstige koopman, geassocieerd met een zekere Soyer, gericht aan
zijn vader, nov. 1784.
Wast Book, (kladboek van een onbekend koopman), 1760.
77 cognossementen (ingebonden) uit de jaren 1734-1735, van het handelshuis Antoine Laville te ArIes, betr. verzending van goederen van
ArIes naar Marseille en Toulon. Met omschrijving der goederen en
onderteking van de schippers.
Excerpt van het college over Economia Politica van Prof. Ackersdijk
te Utrecht, 1852-1853 en 1853-1854.
Boeken van de lintweverij van Justus van Leeuwarden, Peter Merckman-Noortdijck, te Haarlem, 1728, 1740-1750, 1765-1774, 1789-1792.
Grootboek van een glasfabriek te Veere over dejaren 1761-1765 (betreft in hoofdzaak verkoop van flessen).
Archief ener leerIooierij te Silvolde:
1. Grootboek 1873-1896; achter in dit boek huren van percelen bouwland per 6 jaren, 1 nov. 1896 tot 1 nov. 1902, 1902-1908, 1908-1914.
2. Huishoudelijke uitgaven en ontvangsten 1886, 1887 en 1895.
3. Dagboek 1882-1898.
4. Contraboek 1893-1910.
5. Rekeningboek 1894-1898.
Kwitanties, rekeningen en belastingbiIjetten, Bergen op Zoom, 1ge
eeuw.
Bescheiden van Ir. F. Smit, te Rotterdam, betreffende de spoorwegbrug Dordrecht-Rotterdam, 1862, 1863 en 1879.
Stukken over de brug over de Koningshaven 1914-1916. Rapport met
bijlage aan de commissie in zake de schade in verband met de schorsing van de bouw van H. M. kruiser "Celebes", 1919-1923. Rapport
inzake Germaniawerf, scheepvaart en steenkolen my., 1925.
Stoomgemaal Mr. J. Loudon van de 4 polders en de polder Wieldrecht voor onpartijdige schatting, 1925.
Commissie tot onderzoek van de uitvoerbaarheid der oprichting van
een Nederlands Classificatiebureau, 1918.
Schema voor samenstelling corps ingenieurs 1921.

LXXN

316a
317

318
319
320
321

322
323

324
325
326

326a
327
328

329

KLEINE AANWlNSTEN IN RET ECONOMISCH-IDSTORlSCH ARCmEF

Commissie van de My voor Nijverheid en Handel inzake Maaskanalisatie, 1921-1923.
Reis door Noorwegen en Denemarken, door Ir. F. Smit en de heer
Muysken, 1917.
Rapport van scheidslieden inzake geschil N .V. Werf De Noord te
Alblasserdam en de Holland Amerika Lijn te Rotterdam, 1925.
Boeken van F. J. W. H. Smitz te Delft: kasboeken 1844-1888 en grootboeken 1851-1875.
Handleiding voor den in- en uitvoer van allerlei handelswaren, hoofdzakelijk wijn, uit de stad Janus in Toscane, met voorbeelden van de
daarbij vereischte formulieren en - waarschijnlijk gefingeerde data en namen van kooplieden, notarissen, tabellarii, cancellarii enz.
De jongst voorkomende datum is 1514 (h.s.).
Rekenboekje van Hendrick Swaen, te Heeteren, 30 nov. 1694.
Stukken betreffende de machinefabriek "Amsterdam Kalimas", 19141922.
Stuk Silezisch borduurwerk.
3 boekjes van vader en zoon Theysset:
1. Reis- en uitgavenboekje 1757-1782.
2. Suite de mon journal de voyage en France, sept. 1782.
3. Journal de mon voyage d'Altona, mei 1794.
4 boekjes met vertrouwelijke mededelingen van het incasso- en informatie bureau Verleur en Nolten, Rotterdam-Amsterdam, 1910-1913.
Lijst der namen en nommers der kapiteins, namen en soort der schepen, en de namen der heren boekhouders van de Maatschappij "Tot
nut der Zeevaart" te Rotterdam, 1819.
Tarief van loodsgelden voor de binnenloodsdienst bij het loodswezen
van de Goedereede en de Maas op de standplaats Hellevoetsluis, 1837.
Monsterrol ± 1830.
Weer-voorspellende tafel, 1814.
Bescheiden van de familie De Bruyn, wijnkopers te Bergen op Zoom,
1ge eeuw.
Huishoudboeken van Mevr. J. A. van Gelder-Scalongne, echtgenote
van Dr. H. E. van Gelder, te Scheveningen, 1907-1949.
Obligatien en aandelen-certificaten van de Amsterdam-Hamburger
Stoomboot Maatschappij te Amsterdam. Volkskoffiehuizen, burgerspijsbereiding, enz. 18e eeuw.
Marktberichten van de firma F. Honnorat en D. Andoque te Marseille,
1885-1908 (gedr.).
Statistische overzichten van de firma Dentz en Van der Breggen betreffende Sumatra- en Javatabak, 1921-1939.
Getuigschrift van Joh. Julius Viirtheim (1808-1900), benevens voorbeelden van oud drukwerk uit 1872 en een album van het eeuwfeest
der Koninklijke drukkerij Viirtheim te Rotterdam.
Dagboek van een reis met het fregatschip "Elisabeth" van Rotterdam
naar Batavia in 1838, en terugreis met het barkschip "Cheribon" in 1846
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330 Catalogi van Gebr. Gerzon's modemagazijnen, 1928.
331 Brief van N. P. van den Berg te Batavia aan Mr. J. L. de Bruijn Kops
te 's-Gravenhage, inzake de muntkwestie, 1875.
332 Courantenartike1en uit de jaren 1876, 1935-1938, 1940, 1944 en 1945
betreffende geld- en muntwezen.
333 Stukken betreffende de familie Rollin Couquerque (huurcontracten,
brandassurantie-contracten, testament, memorie van successie, aIle
omstreeks 1900, benevens opgave van huishoudelijke inrichtingskosten
1868).
334 Marktberichten betreffende granen, tarwe en peulvruchten, te Amsterdam, Dordrecht, Goes, Middelburg en Rotterdam, 1873.
335 Gegevens betreffende de uitvinding van een hooiboor door D . Minkerna te Oosterlittens (Friesland), met afbeelding, 1884.
336 Exemplaren van de zegelwet, 1882-1883.
336a Uitnodiging tot deelneming aan de geldlening voor een Paleis voor
Volksvlijt, te Amsterdam, 1856.
337 Memoriaal-boek van dr. L. M. Rollin Couquerque te 's-Gravenhage,
1889-1901.
338 Gegevens betreffende de verbinding van Amsterdam met de Rijn.
339 Aantekenboekje van Louis Rollin Couquerque, oud 6 jaar (1846), benevens opgave van onkosten voor opvoeding met reispas van Nederlands-Indie naar Nederland, 1846.
340 Stukken van het Comite ter bestudering van ordeningsvraagstukken,
1939.
341 Kasboeken van de familie Smitt te Bilthoven, 1848-1908.
342 Kasboeken van Prof. Rijk van Rees te Utrecht, 1863-1875.
343 Kasboeken van Prof. Otto van Rees te Utrecht, na zijn dood in 1868
voortgezet door zijn weduwe J. M. G. van Rees-Vreede, 1854-1887.
344 Stukken betreffende de meestoof De Hoop te Ooltgensplaat (stichtingscontract 1723, ontvangsten en uitgaven 1873, 1880, 1881, 1887,
procesverbaal der publieke verkoping in 1909).
345 Assurantieboek van Bartholomeus Bomme, 1790-1796, benevens capitaalboek van Johanna Bomme, 1777-1781.
346 Map met foto's van de Zuiderzeewerken.
347 Stukken afkomstig van Jhr. M. E. M. M. van Rensselaer Bowier,
te Amsterdam:
1. Schepenbrief van Antwerpen 1580 (perkament, zegels ontbreken).
2. Recepis wegens 1/1063 aandeel in de ijzer-manufactuur en aluynwerken Garphytte, 1796 (gedr.).
3. Verklaring van transport van een portie in de Geoctroyeerde colonie
de Berbice, 1776 (gedr.).
4. Bewijs van deelgenootschap Kweekschool voor Zeevaart te Leiden,
lR62 (gedr.).
5. Papieren aangaande de Compagnieschap in de suikerraffinaderij
"De Stad Paramaribo", 1746-1752, met balansen 1769,1770,1777,
1778.
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348 Kasboek van E. W. Cool, te 's-Gravenhage, 1906-1926.
349 3 mappen over annexatie van grondgebied, 1945.
350 Gedrukte lijsten over koophandel en zeevaarttijdingen, 1803.
351 Drie boekjes van Theysset, vader en zoon, voorlopers van Van
Heekeren & Co. te Amsterdam, 1757.
352 Boekje van de Kon. Rijtuigfabriek Beijnes te Haarlem met opgave
van bestelde rijtuigen, 1839-1866.
Kassa Boek idem (huish. en fabriek), 1838-1849.
353 Statuten en tarief der jaarlijkse premien van de Nederlandse maatschappij van Brandverzekering te Tiel, 1833.
354 Register der huishoudelijke uitgaven van de fam. Vrijthof te Maastricht, 1845-1859.
355 Rekening en verantwoording eener 4% negotiatie groot 1388000,
1789-1818.
356 Dictaatcahiers van Dr. W. S. Unger, 1909-1915.
357 Verhandeling betreffende overstromingen in Nederland, door Ir.
Wouter Cool.
358 Huishoudboeken van Mevrouw Bonebakker-Gunning, te Amsterdam, 1901-1934.
359 Geschriften van Prof. G. A. Ph. Weyer, betreffende Nederlands-Indie:
Economische gevolgen van den oorlog, 1 Mei 1940. De kosten van het
levensonderhoud.
Regeeringsbemoeienis met de rijstprijzen.
De differentia tie van de inheemse maatschappij in verband met de bevolkingsaanwas.
Muntwezen en muntproblemen.
Financien.
360 Dossier betreffende de export van landbouwproducten gedurende de
eerste wereldoorlog.
361 Stukken betreffende de in oktober 1939 opgerichte Commissie voor
aangehouden lading (Coval), 1945-1950.
362 Correspondentie tussen H. Veder en R. O. de Monchy betreffende de
eerste jaren van de Koninklijke Nederlandsche Katoenspinnerij te
Hengelo, 1866-1868.
363 Kasboeken van Prof. dr. H. Brugmans te Amsterdam, na diens dood
in 1939 voortgezet door zijn weduwe, 1919-1952.
364 Buitenlandse financiele berichten (krantenknipsels), 1900-1960.
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