ECONOMISCH-

HISTORISCH JAARBOEK
Bijdragen tot de Economische
Geschiedenis van Nederland
UITGEGEVEN DOOR DE VERENIGING

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

TWEE-EN-DERTIGSTE DEEL

's-ORAVENHAGE
MARTINUS NIJHOFF
1969

·

.. .

INHOUD VAN HET TWEE-EN-DERTIGSTE DEEL
Biz.
Bestuur . . . .
Raad van advies.
Commissies.
Statuten . . . .

VII
VITI

IX
XI

BIJDRAGEN TOT DE ECONOMISCHE GESCHIEDENIS VAN NEDERLAND

I. Dr. B. J. Tideman en de oprichting van de Koninklijke Maatschappij "De Schelde", door Ir. J. M. Dirkzwager . . . . .
II. Hippolyte Mege Mouries (1817-1880), de uitvinder van de
margarine, door Dr. J. van Alphen t . . . . . . . . . . .
III. De economische betekenis van de turfwinning in Nederland,
I, door P. van Schaik . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. De financien van de Nederlandse rijksoverheid in de periode
1850-1914, door J. B. W. van Overhagen en Dr. P. de Wolff
V. Een langdurige controverse tussen Amsterdam en Rotterdam
over de postverbinding met Hamburg, door Dr. E. A. B. J.
ten Brink . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VI. De archivalia op het gebied van de Nederlandse spoor- en
tramwegbedrijven, door Dr. H. J. A. Duparc en Dr. Ir.
A. D . de Pater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VII. De penningen, loodjes en munten in de collecties van het
Nederlandsch Economisch-Historisch Archief, medegedeeld
door J. B. H. Otker. . . . . . . . . . . . . . . . . .

1
89
141
206

235

269
282

LEVENSBERICHTEN VAN OVERLEDEN DONATEURS EN LEDEN

A. J. d' AiUy . . .
H. T. Asser . . . .
Chr. P. van Eeghen
G. M. Greup . .
S. S. Wijsenbeek .
JAARVERSLAGEN

Verslag van
Verslag van
Verslag van
Verslag van

321
328
331
339
342

1967-1968

het Bestuur over 1967 .
de Directeur over 1967
het Bestuur over 1968 .
de Directeur over 1968

XVII

xxu
XXIX

xxxv

VI

INHOUD

BDLAGE

Inventaris van het archief van de Plateelbakkerij "Rozenburg"
te's-Gravenhage, 1886-1917 . . . . . . . . . . . . . . .

XLI

NAAMLIJST
DER LEDEN VAN HET BESTUUR DER VERENIGING

NEDERLANDSCH ECONOMISCH-HISTORISCH ARCHIEF
OP 31 DECEMBER 1968
Mr. H. van Riel, te 's-Gravenhage, Voorzitter (1972)
Prof. Mr. A. M. de Jong, te Bloemendaal, Onder-voorzitter (1970)
Prof. Dr. D. C. Renooij, te Amstelveen, Penningmeester (1969)
Mr. G. H. Hintzen, te St. Michielsgestel (1969)
Dr. A. L. van Schelven, te Hengelo (0.) (1970)
Jhr. S. G. van Weede, te Amsterdam (1970)
Prof. Dr. I. J. Brugmans, te Amsterdam, directeur, tevens secretaris van het
bestuur
Prof. Dr. J. H. van Stuyvenberg, te Amsterdam, plaatsvervangend directeur
Erelid: Prof. Dr. J. G . van Dillen, te Amsterdam
Ir. A. M. Averes, te Hengelo (0.) (1970)
Ir. J. J. M. Taudin Chabot, te Eindhoven (1972)
Mr. W. Cnoop Koopmans, te Madrid (1972)
Mr. D. A. Delprat, te Amsterdam (1970)
Prof. Dr. J. G. van Dillen, te Amsterdam (1972)
Mr. J. Dutilh Jr., te Rotterdam (1973)
Mr. L. C. van Eeghen, te Amsterdam (1973)
Prof. Mr. H. de la Fontaine Verwey, te Amsterdam (1971)
Prof. Dr. Ir. R. J. Forbes, te Heemstede (1970)
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 (1973)
Prof. Dr. T. P. van der Kooy, te Amsterdam (1972)
Ir. W. H . Kruyff, te Amsterdam (1971)
Drs. H. J. Manschot, te Overveen (1971)
Mr. H. ter Meulen, te Amsterdam (1969)
W. Rehbock, te Amsterdam (1972)
Dr. J. F. G. M. de Meyer, te Amsterdam (1973)
Mr. J. J. Oyevaar, te Rotterdam (1970)
Dr. R. Reinsma, te 's-Gravenhage (1969)
Mr. B. A. van Schaik, te Amsterdam (1970)
Prof. Dr. J. H. van Stuyvenberg, te Amsterdam (1972)
Mr. W. Suermondt Wzn., te Leersum (1971)
Gerlof Verwey, te Blaricum (1973)
Dr. G. van der Wal, te Amsterdam (1969)

VIII

NAAMLUST

Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door de eerstgenoemde zeven leden
van het Bestuur.
De jaartallen achter de namen geven het jaar van periodieke aftreding
aan.
RAAD VAN ADVIES
Dr. N. G. Addens, te Groningen
Prof. Dr. H. Baudet, te Groningen
A. J. Blijdenstein, te Enschede
Dr. E. A. B. J. ten Brink, te 's-Gravenhage
Prof. Dr. W. Ph. Coolhaas, 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
Dr. J. L. van der Gouw, te Voorschoten
Dr. C. C. Griitzner, 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
Prof. Dr. P. W. Klein, te Rotterdam
Dr. H. Klompmaker, te Amsterdam
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
Mr. W. F. H. Oldewelt, te Amsterdam
Dr. G . W. A. Panhuysen, te Maastricht
Mr. P. Plantenga, te Rotterdam
Dr. J. M. G. van der Poel, t6 Wageningen
Mr. A. E. M. Ribberink, te's-Gravenhage
J. W. van Sante, te Zaandijk
Mr. J. R. Schaafsma, te Eindhoven
Drs. F. L. Schimsheimer, te Amsterdam
Mr. H. J. Sjollema, te Rotterdam
Prof. Dr. B. H. Slicher van Bath, te Wageningen
Dr. F. B. M. Tangelder, te's-Gravenhage

NAAMLIJST

IX

Prof. Dr. F. W. S. van Thienen, te Amsterdam
Dr. A. J. Veenendaal, te 's-Gravenhage
Prof. Dr. Joh. de Vries, te Tilburg
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
COMMISSIE VOOR DE PUBLICATIEN
Prof. Jhr. Dr. P. J. van Winter, Voorzitter
Prof. Dr. J. G. van Dillen
Prof. Dr. H. F. J. M. van den Eerenbeemt
Prof. Dr. P. W. Klein
Prof. Dr. W. J. Wieringa
Prof. Dr. I. J. Brugmans, Secretaris

COMMISSIE VOOR HET ARCHIEF
Mr. H. van Riel, Voorzitter
Mr. W. F. H. Oldewelt
Prof. Dr. I. J. Brugmans, Secretaris

COMMISSIE VOOR HET ECONOMISCH-HISTORISCH
STUDIEFONDS
Dr. F. Ph. Groeneveld Dr. W. J. van Hoboken Prof. Dr. I. J. Brugmans

Correspondent voor Suriname: Dr. R. M. N. Panday, te Paramaribo.
Correspondent voor de Nederlandse Antillen: drs. J. S. A. Von Romer,
te Willemstad.
Het Archief is gevestigd te 's-Gravenhage, Laan Copes van Cattenburgh
83, Tel. 110668. Conservator: Drs. P. C. Emmer.
Het Archief is geopend van 9-1 en 2-5 uur, behalve des zaterdags.
De Economisch-Historische Bibliotheek is gevestigd te Amsterdam,
Herengracht 218-220, Tel. 247270. Bibliothecaris: Mej. Dr. A. Stolp.
De Bibliotheek is geopend van 9.30-5 uur, des zaterdags van 9.30-12.30
uur, bovendien op maandagavond van 7-10 uur.
Postgirorekening van de vereniging: No. 1535 te 's-Gravenhage.

STATUTEN
VAN DE VERENIGING

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

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

Art. 1. De vereniging Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief is opgericht op 2 April 1914. Zij is gevestigd te 's-Gravenhage.
Art. 2. De vereniging stelt zich ten doe1 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 leiden.
Art. 4. Door de vereniging zullen een of meer archiefgebouwen worden
ingericht ter bewaring van de door haar verkregen documenten.
Zo mogelijk zal door de vereniging ook een museum worden opgericht,
waarin de arbeidsmiddelen, enz., belangrijk voor de kennis van de technische
ontwikkeling en de economische geschiedenis, zullen worden opgenomen.
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Art. 5. Ret verenigingsjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December.
Art. 6. De vereniging is opgericht voor den tijd van 29 jaar en 11 maanden, te rekenen van den dag der oprichting, zijnde 2 April 1914.
Bij het verstrijken van genoemden termijil is de vereniging opnieuw aangegaan voor een tijdperk van 20 jaar; bij het verstrijken van laatstgemeld
tijdvak wordt de vereniging opnieuw aangegaan voor den tijd van 16 jaar,
derhalve eindigend 1 'Maart 1980.
..
Art. 7. Leden van de vereniging zijn:
Ie. de oprichters;
2e. zij, die na het verkrijgen van de Koninklijke goedkeuring door het
bestuur der vereniging daartoe worden benoemd.
De jaarlijkse contributie wordt door de algemene vergadering vastgesteld.
Er kunnen zijn corresponderende leden, door het bestuur te benoemen.
Zij hebben dezelfde rechten als de overige leden.
Donateur of donatrice wordt men door ten minste f 25 jaarlijks aan de
vereniging te betalen.
De rechten van de leden en donateurs zijn gelijk, behoudens het bep.talde
in de artt. 9 en 10.
Ret bestuur kan ereleden benoemen. Dezen ontvangen de publieaties der
vereniging.
Art. 8. Ret lidmaatschap gaat verloren :
a. door overlijden;
b. door schriftelijke opzegging ten minste 2 maanden v66r het eindigen
van het verenigingsjaar, te riehten tot den secretaris of den penningmeester ;
e. door royement · door het bestuur, inzonderheid wegeris wanbetaling
van de aan de vereniging verschuldigde gelden.
Art. 9. Ret bestuur bestaat uit ten hoogste 50 leden; uit de leden der
vereniging te kiezen door de algemene vergadering.
Ret bestuur kiest uit zijn midden een dagelijks bestuur van 7 leden, dat
de werkzaamheden onderling verdeelt.
Ret dagelijks bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechten.
De leden van bet bestuur ontvangen geen honorarium.
Art. 10. DeJeden 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 berkiesbaar.
Art. 11. De directeur van bet arehief der vereniging wordt voor onbepaalden tijd door de algemene vergadering benoemd en is als zodanig als
seeretaris aan bet bestuur en bet dagelijks bestuur toegevoegd.
De directeur wordt, zo nodig, voor zover het de werkzaamheden in de
bibliotbeek betreft, ter zijde gestaan door een bibliotbecaris, voor zover het
de arehivalisebe werkzaamheden betreft door een conservator. Deze funetionarissen worden benoemd door het bestuur.
De verdere beambten worden door het dagelijks bestuur benoemd.
Art. 12. Er is een raad van advies, bestaande uit:
a. door de algemene vergadering te benoemen personen;
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b. ten hoogste 5 door de algemene vergadering te benoemen vertegenwoordigers van verenigingen of inste1lingen, die zich bereid hebben verklaard 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 minste eenmaal per jaar met het bestuur, dat hen tevens op de
hoogte houdt van aIle belangrijke zaken, de vereniging betreffende.
Art. 13. Bescheiden, die in bruikleen worden aangenomen, kunnen
slechts met toestemming van den uitlener worden gepubliceerd.
Raadpleging van bescheiden door derden kan de deposant van zijn toestemming athankelijk 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 zal door het bestuur worden opgesteld.
Voor de publicatien, door de vereniging uit te geven, zal een algemeen
reglement door het bestuur worden vastgesteld.
Art. 16. De inkomsten der vereniging bestaan uit contributien, subsidien, giften, legaten en de opbrengst van publicatien.
Art. 17. Jaarlijks wordt v66r 1 Juli een algemene vergadering gehouden,
waarin door het bestuur verslag wordt uitgebracht over den toestand en de
werkzaamheden van de vereniging in het afgelopen jaar en rekening en verantwoording wordt gedaan van het gehouden ge1delijk beheer. Door de
goedkeuring dezer rekening is het bestuur gedechargeerd.
Tevens worden in deze algemene vergadering de vacatures, ontstaan door
de periodieke aftreding van bestuursleden en in den raad van advies, vervuld.
AIgemene vergaderingen zullen verder worden gehouden zo dikwijls het
bestuur of de raad van advies dit wenselijk oordeelt of als ten minste 25
leden dit in een gemotiveerd schrijven bij het bestuur aanvragen. Geeft het
bestuur binnen een maand aan zodanig verzoek geen gevolg, dan hebben
bedoelde leden het recht zelf tot het beleggen der verzochte vergadering over
te gaan.
In een algemene vergadering kunnen een of meer voordrachten worden
gehouden over onderwerpen, verband houdende met den werkkring van de
vereniging.
Art. 18. AIle stemmingen over personen geschieden, tenzij de 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 personen beslist het lot, over zaken de voorzitter.
Art. 19. Besluiten tot verandering der statuten, behoudens nadere koninklijke goedkeuring, en tot ontbinding van de vereniging kunnen slechts
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 zulIen, 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 afbeeldingen en de overige eigendommen der vereniging bepaalt de algemene vergadering de nadere bestemming.
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DR. B. J. TIDEMAN EN DE OPRlCHTING VAN "DE SCHELDE"

1. Inleiding
De naam van dr. B. J. Tideman, Hoofdingenieur der Marine, Adviseur
voor Scheepsbouw, is bij vele scheepsbouwkundige ingenieurs blijven voortleven als de Nederlandse wetenschappelijke onderzoeker, die als navolger
van de Engelse ingenieur William Froude in de tweede helft van de 1ge eeuw
een bijdrage leverde aan het scheepsbouwkundig onderzoek van de weerstand, die varende schepen van het water ondervinden. Naar hem genoemde
coefficienten werden nog lange tijd voor de bepaling van de weerstand van
schepen met behulp van modellen gebruikt, waardoor zijn naam, ook in
het buitenland, is blijven voortleven bij diegenen, die op de hoogte zijn van
het scheepsbouwkundig modelonderzoek.
De directe aanleiding tot deze studie was het verzoek van de Engelse
hoogleraar in de scheepsbouwkunde Prof. dr. E. V. Telfer om in Nederlandse archieven na te gaan, welke wetenschappelijke relatie bestaan kan
hebben tussen William Froude en B. J. Tideman. Deze eventuele relatie zou
uit historisch oogpunt van groot belang zijnl.)
Uit het hieropvolgend onderzoek bleek al spoedig, dat niet aileen de
wetenschappelijke verdiensten van Tideman in het vergeetboek waren geraakt, maar ook zijn verdiensten voor de industriele ontwikkeling van de
scheepsbouw en scheepvaart in Nederland, vooral in Vlissingen. Mr. W. D .
de Bruine wees hier reeds op naar aanleiding van een brief, welke in het
archief der Gemeente Vlissingen werd aangetroffen 2). Uit deze brief kwamen tot dusverre verzwegen verdiensten van Tideman bij de oprichting van
de Koninklijke Maatschappij ,De Schelde' naar voren, alsmede zijn andere
plannen betreffende de industriele ontwikkeling van Vlissingen S).
Zodoende bleef het onderzoek naar het leven en werken van dr. Tideman
niet beperkt tot de proefnemingen, welke hij met scheepsmodellen op de
Rijkswerf te Amsterdam verrichtte, maar strekte het zich ook uit tot zijn
activiteiten, die hij ontplooide ten behoeve van de Marine en de scheepvaart
en scheepsbouw in Nederland.
Er is enige gelijkenis te bespeuren tussen Tideman en Gerhard Moritz
Roentgen, een pionier van de stoomvaart 4). Ook Tideman bezat, evenals
Roentgen, de zeldzame combinatie van eigenschappen en bekwaamheden,
n.l. ondernemersinitiatief en kennis van de moderne techniek. Ook hij werd
door de Minister van Marine voor een verblijf van twee jaar naar Engeland
gezonden om toezicht te houden op de bouw van een stoomschip, het
1) De achtergrond van dit verzoek is beschreven door dr. E. V. Telfer in de
Transactions van de North East Coast Institution of Engineers and Shipbuilders
1961-1962, bIz. 360 en 361.
2) W. D. de Bruine: "dr. B. J. Tideman en de oprichting van ,De Schelde'" in:
Zeeuws Tijdschrift, 6e jaargang 1950, no. 5, biz. 149 e.v.
8) Zie ook ,Roering', Mededelingenblad van de Vereniging van Ingenieurs der
Marine, jrg. l,no. 3, Dec. 1964: Aantekeningen betreffende de geschiedenis van het
Korps Ingenieurs der Marine, samengesteld door het Bureau Maritieme Historie
van de Marinestaf (ir. R. F. Scheltema de Heere), bIz. 22-27.
') I. J. Brugmans: Paardenkracht en Mensenmacht, 1961, biz. 92.
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pantserschip "Prins Hendrik der Nederlanden" en am de scheepsbouwindustrie in Engeland te bestuderen.
Na dit verblijf in Engeland bleef Tideman zijn activiteiten, zowel die ten
behoeve van de Marine als ten behoeve van particuliere industriele ondernemingen verrichten, echter als "landsingenieur"l), in dienst van het Ministerie van Marine.
Hij leerde als het ware twee personen te zijn: enerzijds oordeelde hij als
industrieel, anderzijds als landsambtenaar2).
In de periode, waarover de loopbaan van Tideman zich uitstrekt, nJ. van
1857, het jaar waarin zijn werkzaamheden op de Rijkswerf te Vlissingen
begonnen, tot aan 1883, toen hij als Hoofdingenieur der Marine, Adviseur
voor Scheepsbouw te Amsterdam op 48-jarige leeftijd overleed, von den op
scheepsbouwkundig gebied belangrijke ontwikkelingen plaats. Deze ontwikkelingen werden vooral ingegeven door de eisen, welke aan de schepen
der Marine werden gesteld na de invoering van granaatkanons en pantsering. Het was een aansporing voor de scheepsbouw- en de ijzer- en staalindustrie, vooral in Frankrijk en Engeland. In dit laatste land werden levendige discussies gevoerd tussen technici en zee-officieren in de Institution of
Naval Architects, een instituut, dat in 1860 werd opgericht.
Deze technische ontwikkelingen gingen echter aan de meeste scheepsbouwmeesters in ons land voorbij. Typerend is bijv. de reactie op een mededeling,
dat een man als Arie Smit in 1860 werd aangeraden te gaan studeren, daar
hij beslist wetenschappelijke aanleg had. Dit bericht had op zijn vader, de
scheepsbouwmeester Jan Smit te Slikkerveer, een averechtse uitwerking:
"Als de jongen begaafd is, dan juist moet hij dadelijk in zaken"3).
Toen dan ook in 1864 de Polytechnische School te Delft de gelegenheid
bood voor de opleiding tot scheepsbouwkundig ingenieur, had de Minister
van Binnenlandse Zaken, Thorbecke, de grootste moeite om een geschikte
docent voor het yak Scheepsbouwkunde te doen vinden. Voor deze functie
kwamen aileen ingenieurs in aanmerking, die behoorden tot het Korps
Ingenieurs der Marine. Tideman, daartoe in 1864 uitgenodigd, weigerde
echter zijn werkkring ten behoeve van deze betrekking op te geven4 ) en
stemde er eerst na vier jaar, nadat men tevergeefs andere candida ten had
gezocht, in toe om een maal per week in Delft les te komen geven.
Trouwens, de particuliere industrie had weinig behoefte aan ingenieurs:
voor de leiding van de bouw van schepen kwam het eigenlijk op de bazen
aan. Het maken van een plan voor een stoomschip bijv. werd door een
tekenaar gedaan. Iemand anders werd met het on twerp van de machine
belast.
Men miste op de grotere particuliere werven de eigenlijke ingenieur, die
1) Voor deze door Tideman gebezigde aanduiding zie zijn "Stoomvaart op lange
lijnen", 1870, biz. 17.
2) B. J. Tideman: Stoomvaart op lange lijnen, bIz. 17.
S) J. Smit Azn: Bijzonderheden en geslachtslijst der familie Smit, bIz. 138.
4) ARA Kabinet Binn. Zaken, 1864, Inv. nr. 128. Tideman aan BiZa, 8 Juli 1864.
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men weI aantrof op buiteniandse etablissementen, een man die goed bezoIdigd werd, die gelegenheid had om te studeren en om met zijn tijd mee te
gaan. Men zou voor zo'n ingenieur geen werk hebben, omdat men niet
concurreerde met andere firma's, die resultaten verkregen hadden, die men
in het algemeen nog niet hier bereikt had l ) .
Het was echter niet aIleen de geringe wetenschappelijke belangstelling der
scheepsbouwmeesters, die belemmerend werkte op de bioei der scheepsbouwindustrie. Ret waren vooral de beperkte haventoegangen van Rotterdam en Amsterdam in de zeventiger jaren en het gemis aan voldoende dokgelegenheid, die de bouw van de grote stoomschepen, die de stoomvaartmaatschappijen behoefden, tegen hielden.
Tideman, die het grote belang en de mogelijkheden van Vlissingen voor
de scheepvaart, in verband met de gunstige Jigging van die stad, inzag, had
dan ook daadwerkelijke beiangsteIling voor de plannen der havens en
dokken, die door de ingenieurs van Waterstaat en Staatsspoorwegen werden
ontworpen bij het eindpunt van de spoorwegverbinding naar Vlissingen.
De waardering voor de grote deskundigheid en wetenschappelijke verdiensten van Tideman blijken uit zijn benoeming in 1873 tot lid van de
Koninklijke Akademie van Wetenschappen en in 1875 tot doctor honoris
causa in de wis- en natuurkunde ter gelegenheid van het 300-jarig bestaan
van de Leidsche Universiteit.
Vele adviezen werden door hem gegeven bij het ontwerpen en de bouw
van stoomschepen en dokken door particul ieren.
AI deze activiteiten ontplooide Tideman naast zijn werkzaamheden op
de Rijkswerf te Vlissingen en vanaf 1867 te Amsterdam, waar de schepen
voor de Nederlandse Marine geheel volgens de eisen van de tijd zonder hulp
uit het buitenland werden ontworpen en gebouwd.
Het bestuderen van de vee1zijdige activiteiten van Tideman, die na enige
nadere beschouwing aIle in onder ling verband blijken te staan, geeft niet
aIleen inzicht in de persoon van deze verdienstelijke Nederlander, maar
draagt ook bij tot het verkrijgen van enig inzicht in enkele episoden van de
economische en technische geschiedenis van de Nederlandse scheepsbouw
en scheepvaart in de tweede helft van de negentiende eeuw.
2. Geneaiogie

Bruno Joannes Tideman werd op 7 Augustus 1834 te Amsterdam geboren
en overleed aldaar op 11 Februari 1883.
De stamreeks van het geslacht Tideman voert terug naar Joannes Tiedemann, geboren in het hertogdom Holstein in het Noorden van Duitsland
op4 December 1626, diezich op een onbekende datum te Amsterdam vestigde.
Het Nederland's Patriciaat vermeldt als afstammelingen van Joannes
Tiedemann achtereenvolgens:
1) Enquete omtrent de toestand van de Nederlandsche koopvaardijv)oot 18741875, verhoor van Tideman.
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Philipp Ti(e)deman(n), geboren te Hamburg op 22 September 1657,1)
Johannes Tideman, geboren te Amsterdam op 8 Januari 1691,
Bruno Tideman, gedoopt te Amsterdam op 2 Januari 1738. Deze Bruno had
twee zonen:
Joannes, geboren op 21 Juli 1769 te Amsterdam en ontvanger van de registratie en domeinen te Alkmaar,
Bruno, geboren op 15 Juli 1784 te Amsterdam.
Joannes had weer twee zonen: Bruno en Joannes.
Bruno, geboren op 2 Juni 1803, te Amsterdam, was notaris aldaar van 18291880. Hij overleed op 5 Februari 1881, eveneens te Amsterdam.
Bruno Tideman trouwde na het overlijden van zijn eerste vrouw Alida
Nagel met Geertruid Heemskerk. Het eerste kind uit dit huwelijk was
Bruno Joannes Tideman. Deze Bruno Joannes vormt het onderwerp van
deze studie.
Vermelding verdient het voorts, dat als zesde kind uit dit huwelijk geboren werd Bruno Willem. Deze werd op 5 Augustus 1843 te Amsterdam
geboren en was dus 9 jaar jonger dan zijn broer Bruno Joannes. Wij zullen
hem later in zijn korte, veelbelovende carriere tegenkomen als ingenieur
der Marine, evenals zijn broer. Op 25-jarige leeftijd werd hij echter als
geesteszieke opgenomen in een inrichting, waar hij tot het einde van zijn
leven in 1906 verbleef.
Bruno Joannes trouwde op 25 October 1860 met zijn nicht Maria Geertruid Welmoet Bok, dochter van mr. Willem Bok te Texel en Welmoet
Tideman, een zuster van zijn vader2).
De, behalve een dochter, uit dit huwelijk voortgekomen vier zonen hebben geen van allen de loopbaan van hun vader als ingenieur voor de Scheepsbouw bij het Ministerie van Marine gekozen.
Deze vier zonen waren :3)
Bruno Paul, geboren te Vlissingen op 6 April 1863,
Jan Willem, geboren te Vlissingen op 26 Juli 1864,
Theodoor, geboren te Amsterdam, op 24 Maart 1868
Henri Joannes, geboren te Amsterdam op 2 Juli 1870.
3. Opieiding

In 1851 werd Bruno Joannes cadet van het wapen der genie voor OostIndie aan de Militaire Akademie te Breda. In 1853 achtte de Regering het
nodig, dat het Korps Ingenieurs der Marine enige uitbreiding zou ondergaan.
Aangezien te Breda toenmaals ook de voor zeeofficier bestemde adelborsten
1)

Nederland's Patriciaat, 14e jaargang 1924, bIz. 341-348.

2) Enkele persoonlijke bijzonderheden over de families Bok en Tideman zijn te

vinden in het Dagboek van Dominee Jakob Huizinga (1809-1894), dat zich bevindt
in het Archief van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam, Inv. no.
C 249.
3) Gegevens ontleend aan een opgave door Bruno Joannes Tideman te Hendrik
Ido Ambacht, geboren op 17 mei 1925, kleinzoon van Jan Wil\em Tideman.
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werden opgeleid, werd Tideman als de bekwaamste onder de cadetten voor
de opleiding tot ingenieur uitgekozen1) .
Zijn verdere opleiding tot scheepsbouwkundig ingenieur heeft vermoedelijk te Breda plaats gehad. Vermoedelijk, omdat de plaatsen, waar de
toekomstigeingenieurs der Marine werden opgeleid, v66r de oprichting der
Polytechnische School te Delft in 1864, nog al eens wisselden. Dat zijn opleiding te Breda plaats yond, kan worden afgeleid uit het feit, dat de opleiding tot ingenieur voor de Scheepsconstructie sinds de opheffing van het
Koninklijk Instituut voor de Marine te Medemblik in 1850 plaats yond
aan de Koninklijke Militaire Academie te Breda2). Dit heeft slechts tot 1857
geduurd, want bij Koninklijk Besluit no. 71 van 13 Februari 1857 werd
bepaald, dat de opleiding van ingenieurs voor de Scheepsbouw naar het
Koninklijk Instituut van de Marine te Willemsoord werd overgeplaatst.
Deze adelborsten verlieten na een eerste opleiding het K.I.M. als assistent
van de Scheepsbouw en werden voor praktische vorming bij de Rijkswerf
te Amsterdam en bij die te Vlissingen geplaatst. Deze toestand heeft geduurd
tot eind 1860, toen de opleiding naar de Koninklijke Akademie te Delft
werd overgebracht3 ).

4. Verblijf te Vlissingen
Op 16 November 1857 werd Tideman als aspirant-ingenieur te werk gesteld op de Rijkswerf te Vlissingen. Zijn chef was de Hoofdingenieur
Directeur van Scheepsbouw L. K. Turk, die zijn standplaats had op de
Rijkswerf te Vlissingen. Turk was op 1 Apri11857 de Hoofdingenieur Directeur C. J. Glavimans opgevolgd, die deze functie sedert 1855. bekleedde.')
De invloed van Turk op de ontwikkeling van de kennis van de scheepsbouwkunde van Tideman moet reeds dadeJijk groot zijn geweest, getuige
de voorrede van de eerste verhandeling, die Tideman in 1858 schreef over
de scheepsbouwkunde als wetenschap. Hierin merkte hij onder meer op,
"dat hij het voorrecht (dat niet ieder ten deel vaIt) had te dienen onder
een chef, bij wien men altijd belangstelling en terechtwijzing bij zijn arbeid
vindt."5)
1) Gegevens ontleend aan het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek,
deel V, bIz. 928-930.
Z) Gedenkboek K.M.A., 1828-1903, door G. van Steyn.
In K.B. no. 59 van 7 April 1855 wordt vermeld, dat de opleiding vanjongelieden
tot ingenieur van de Scheepscons!ructie aan de Koninklijke Akademie te Breda
zal blijven bestaan.
Jakob Huizinga schreef in zijn dagboek op 29 Maar! 1853: "zoon van Bruno
Tideman bij de constructie te Delft geplaatst, uitstekend knap jongeling". Dat ds
Huizinga Delft noemde, toont de weinige bekendheid met de plaats van opleiding
aan.
8) Gedenkschrift Kon. Akademie en Polytechnische School 1842-1905, biz. 32.
') Over de betekenis van Glavimans is geschreven door S. C. van Kampen:
"De Rotterdamse Particuliere Scheepsbouw in de tijd van de Republiek" (proefschrift), Assen 1953, biz. 192.
6) B.J. Tideman, Verhandeling over de Scheepsbouwkunde als Wetenschap,
Amsterdam 1859.
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Gedurende de eerste peri ode van zijn verblijf in Vlissingen moet Tideman,
"die zich boven anderen door kunde gunstig onderscheidt", reeds de aandacht
op zich gevestigd hebben, want hem werd in Mei 1858 een beloning van
1300 toegekend voor betoonde ijver en kunde1), terwijl hij enkele maanden
later benoemd werd tot ingenieur 2e klasse, met een jaarlijks traktement
van flOOO2).
In Maart 1859 maakte Tideman een reis naar maritieme inrichtingen te
Havre en Cherbourg om een door Normand uitgevonden stoornzaagmachine te inspecteren en om in het belang van zijn opleiding de merkwaardigheden van die etablissementen in ogenschouw te nemen. Hij bezocht met
hetzelfde oogmerk maritieme etablissementen in Engeland3 ).
Tijdens zijn bezoeken aan Frankrijk maakte Tideman proeven mee met
de sleepboot Alice, waarbij oververhitte stoom werd toegepast4). Zijn belangstelling, niet aIleen voor de scheepsbouw, maar ook voor scheepsmachineinstallaties bleek al in het begin van zijn loopbaan.
Tideman hield zich in Vlissingen onder meer bezig met de opleiding der
assistenten voor de Scheepsbouw, die, zoals wij reeds zagen, hun eerste
opleiding sedert 1857 als adelborst te Willemsoord ontvingen, maar die
voor hun practische vorming blijkbaar op de Rijkswerf te Vlissingen werden
geplaatst. Deze werkzaamheden zullen Tideman er wei mede toe genoopt
hebben om het boek "Verhandeling over de Scheepsbouwkunde als Wetenschap" te schrijven, dat in 1859 verscheen. Zijn ijverige plichtsbetrachting
en doelmatige behandeling van het werk tot opleiding der assistenten voor
de Scheepsbouw zag hij beloond in een verhoogde bezoldiging van 130(5).
In 1861 werd zijn eerste studieboek gevolgd dooreen"Woordenboek van
Scheepsbouw", dat hij in de inleiding aankondigde als het resultaat van het
schrijven van een "praktisch werkje over scheepsbouw", waartoe hij meermalen was aangezocht6).
Tideman nam diverse initiatieven in deze peri ode met betrekking tot de
verbetering van schepen en scheepsmachineinstallaties. Zo diende hij een
voorstel in om de mogelijkheid van de toepassing van knalgas aan boord
van ooriogsschepen experimenteel aan te tonen?). Over dit voorstel werd
daarop door de Minister van Marine advies gevraagd aan I. P. Delprat,
voorzitter van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs. Door Delprat werd
toen afgeraden om 's-lands gelden tot zodanig doel te besteden, aangezien
hij de zaak nog niet tot rijpheid gekomen achtte8). Tideman, overtuigd van
het belang van zijn vinding, publiceerde daarop zijn voorstel om het onderwerp ter discussie te stellen. Deze publikatie gaf dr. S. Bleekrode9) aanlei1)
2)
3)
4)
6)

•)
7)
8)

9)

ARA K. d. K., Inv. no. 1129, K.B. 27 Mei 1859, nr. 57.
ARA K. d. K., Inv. no. 1146, K.B. 1 Sept. 1858, nr. 51.
ARA K. d. K., Inv. no. 1182, K.B. 22 Maart 1859, nr. 54.
B. J. Tideman, Ret Stoomwerktuig, Amsterdam 1867, biz. 150.
ARA K. d. K., lnv. no. 1208, K.B. 28 Aug. 1859, nr. 47 .
B. J. Tideman: Woordenboek van Scheepsbouw, Vlissingen 1861.
V. en B., 1860, eerste afdeling, XXV.
KIVI, A.V., 1860-1861, biz. 94 en 111.
Dr. Salomon Abraham Bleekrode (9 Oct. 1814-3 Jan. 1862) was een zeer
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ding om het Koninklijk Instituut van Ingenieurs mede te delen, dat volgens
hem de goedkope bereiding van lichtgas nog tot de vrome wensen behoorde
en dat de stoom nog niets van deze concurrent te vrezen had. Bleekrode
bestreed de oorspronkelijkheid van het voorstel van Tideman door te wijzen
op de uitvinding van Lenoir, die steenkoolgas toepaste als brandstof voor
een " moteur". Het Ii d Kerkwijk wees Bleekrode er echter weer op, dat de
memorie van Tideman reeds eerder geschreven werd.
Tideman, die blijkens het verslag de vergadering van het Koninklijk
Instituut van Ingenieurs niet bijwoonde, bedankte in hetzelfde jaar als lid
van dit Instituut, vermoedelijk omdat hij zich niet met de behandeling van
zijn voorstel kon verenigen1) . Hij was lid geweest sinds het Instituutsjaar
1853/18542).
5. Hervormingen op maritiem gebied

Tideman was zijn loopbaan begonnen in een tijdperk, waarin grote veranderingen op maritiem gebied plaats vonden.
Door de uitvinding in 1824 van de Franse artillerist Henri J. Paixhans
(1783-1854)3) van het granaatkanon 4) was het moge1ijk granaten of bommen
niet te werpen, maar horizontaal te schieten. Later wees Paixhans er op,
dat platen van geslagen ijzer van zekere dikte een zekere waarborg waren
tegen zulke projectielen. In 1845 nam een Amerikaan, Stevens, die als ontwerper van ooriogsschepen naam had, een reeks proeven en kwam tot de
condusie, dat een plaat van 6 Engelse duim dikte (15 cm) door geen projectiel, hoe zwaar en van hoe nabij ook geschoten, doordrongen werd 6).
Napoleon III liet daarop drijvende, door stoom gedreven batterijen bouwen, een scheepstype, dat reeds in 1800 voor het eerst in Engeland ontworpen en gebouwd was. Het Engelse experiment was geen succes geweest:
onder zeil was dit schip, de Spanker, volmaakt onhandelbaar. Het geschut
was opgesteld op een dek van langwerpige vorm, dat bijna niet in breedte
verminderde naar de uiteinden. Het schip had geen waterverplaatsing genoeg, waardoor het overhangend deel van het dek zo laag boven het wateroppervlak kwam, dat er niet met sloepen onder te komen was.
De bouw van drijvende batterijen werd sedertdien niet meer ondernomen
gezien en bekend medicus te Groningen. Ondanks zijn medische praktijk wijdde
hij zich ook aan de technische wetenschappen. Vanaf 1844 gaf hij onderwijs aan
de Kon. Akademie te Delft in de mineralogie, geologie en metallurgie, later ook
in de botanie en zoologie. Als zijn grootste verdienste wordt hem aangerekend, dat
hij de vorderingen der wetenschap in die dagen tot het volk bracht. (Nieuw Ned.
Biografisch Woordenboek IV, bIz. 164).
1) KJVI, A.V., 1860-1861, bIz. 14.
2) Gedenkboek van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (1847-1897), den
Haag 1897.
3) W. L. Langer: An Encyclopedia of World History, 1954, bIz. 554.
4) Een granaat is een hoI projectieI, gevuld met springstof, in dit geval met zwart
buskruit.
5) B. J. Tideman : Geblindeerde of met ijzer bekleede oorIogsschepen, in : Mededelingen betr. het Zeewezen, eerste deeI, IV, 1861 , bIz. 8.

Atb. 1. Dr. B. J. Tideman (1834-1883) naar een portret in het bezit van zijn achterkleinzoon. ir. B. J. Tideman, te Hendrik Ido Ambacht
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in Engeland, totdat Napoleon III verscheidene van deze vaartuigen liet
bouwen en liet voorzien van ijzeren platen met een dikte van 4t Engelse
duim (114 mm)!). Om zo dicht mogelijk bij de vestingen te kunnen komen,
kregen deze zeeschepen een diepgang van slechts 8 voet (2,45 m). Ret gevolg
was, dat de Fransen acht geduchte, maar zeer onhandige drijvende batterijen
kregen.
De Engelse Marine zag zich daarop ook tot een dergelijke ondememing
gedwongen en liet, zonder de Franse uitvinding te verbeteren, ook acht van
deze drijvende batterijen bouwen, merkwaardige voortbrengselen, "schuiten
die wij gedwongen zijn eene schande voor de Britse scheepsbouw te noemen"
aldus de schrijver van een door Tideman vertaald artikel uit een Engels
tijdschrift2).
Ret belang van de hervormingen, welke op maritiem gebied plaats vonden, werd eerst duideIijk met de beschieting van de vesting Kinbum tijdens
de Krimoorlog3).
Russische Iandbatterijen moesten vanuit zee beschoten worden, houten
schepen waren daartoe weinig geschikt, omdat zij teveel van vijandelijk
granaatvuur te lijden zouden hebben. Een bombardement van Sewastopol
door linieschepen, de 17e October 1854, had geen effect gehad, doch de
schepen zwaar beschadigd. Een jaar later verscheen een Frans-Engeise vloot
voor de Russische vesting Kinbum aan de mond van de Dnjepr: de grote
schepen konden door ondiepte niet nabij komen, maar enige Franse drijvende batterijen kwamen dicht onder de vesting en bombardeerden haar
met zoveel succes, dat zij op 17 October 1855 capituleerde4).
In Nederland ging men daarop over tot het omvormen van bestaande
linieschepen en fregatten in drijvende batterijen. Zij werden hiertoe aan de
voor- en achterzijde van een pantser voorzien en kregen een platte bodem
om ais verankerde schepen (blokschepen) dienst te doen voor de kustverdediging, onder meer aan de westzijde van het Pampus om Amsterdam te
helpen verdedigen tegen een mogelijk geachte aanval door de Zuiderzee.
Bovendien werden enkele "verdedigingsvaartuigen" gebouwd, een variant
op oude houten kanonneerboten. "Van 1857 tot 1860 werden 13 van deze
monsters gebouwd, slechts enkelen kwamen in dienst", schreef vice-admiraal
N. MacLeod in 1898. "Terwiji wij zo, zuinig sukkelden", aldus de admiraaI,
ging Frankrijk op de weg der vemieuwing van het zeewezen voort. Zij
bouwden in 1859 het eerste geheel gepantserde stoomfregat, de "Gloire",
een jaar later volgden de Engeisen met de ,.Warrior".
Ret was dan ook geen wonder, dat toen op 14 Maart 1861 een nieuwe
Minister van Marine, W. J. C. Ruyssen van Kattendijke, optrad, deze de toe1) B. J. Tideman: De oorlogsschepen der Engelschen en de veranderingen, welke
zij in deze eeuw ondergingen, in: Verhandelingen en berigten betrekkelijk het Zeewezen, 1859, bIz. 221 e.v.
2) B. J. Tideman: Geblindeerde of met ijzer bekleede oorlogsschepen, biz. 9.
3) Andrees Algemeiner Handatlas, 7e uitgave 1921, biz. 145, C D - 8. In de
Engelse literatuur vindt men Kilburn.
4) Een halve Eeuw 1848-1898, deel I, biz. 136 e.v.
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stand van het materieel onvoldoende achtte en tevens te kennen gaf zich
niet geheel te verenigen met de zienswijze van zijn voorganger. Bovendien
deelde de Minister het voomemen van de Regering mede, om de werf te
Vlissingen uit bezuinigingsoverwegingen op te heffen.
De Tweede Kamer werd hierdoor ontstemd en besloot tot het houden
van een pariementaire enquete1).
Tideman schreef hierop een anoniem artikel in de Verhandelingen en
Berigten betrekkelijk het Zeewezen met het doel om te voorkomen, dat de
adviezen van al degenen, die de Commissie van Enquete zou ondervragen,
sterk uiteen Iiepen, waardoor de vraag: "hoe moet de zeemagt van Nederland zijn?", moeilijk te beantwoorden zou zijn. Hij schreef daarom enige
stellingen neer, "zodat men verder zou komen als velen zich met enige der
gedrukte stelsels zouden kunnen verenigen. "2)
Nauwelijks was de Enquetecommissie met de getuigenverhoren begonnen,
of een nieuwe belangrijke maritieme gebeurtenis yond plaats. Op 9 Maart
1862 yond n.1. het merkwaardige gevecht plaats op de rede van Hampton
in Noord-Amerika tussen de gepantserde stoombatterij Merrimac en het
geheel nieuwerwetse torenvaartuig Monitor. De Monitor was een laag op
het water Iiggend vaartuig, voorzien van een draaibare geschutstoren. De
strijd ging gelijk op: de Monitor vormde door de geringe boven water uitstekende zijdelingse oppervlakte een lastig te treffen doelwit, terwijl de
pantsering van de geduchte Merrimac bescherming bood tegen de projectielen van de Monitor. De Monitor dwong tenslotte de Merrimac zich terug
te trekken. De Monitor was echter een onzeewaardig schip en verging spoedig ema op zeeS). Toch brak met deze strijd een geheel nieuwe fase aan in
de omwenteling van het zeewezen.
Het gebeurde met de Merrimac en de Monitor maakte op de zeeofficieren,
ook in Nederland, diepe indruk, omdat men van mening was, dat een
"Monitor" de strijd kon aanbinden met de onoverwinnelijk geachte gepantserde fregatten, zij het dan in het geval van de Merrimac onbeslist. In Engeland wenste men echter een groter aantal gepantserde schepen dan de vier
in 1862 beschikbare Warrior, Black Prince, Defence en Resistance te bezitten. De bekende Engelse scheepsbouwmeester Scott Russel drong aan
op de bouw van zestig schepen als de Warrior, waarvoor een bedrag van
£ 30.000.000 of f360.000.000 nodig was.
Er waren echter ook andere reacties. De Minister van Marine vestigde
de aandacht van de Enquetecommissie op een artikel in The Artizan van
1 Juni 1862 waarin betoogd werd, dat de panische angst, die het gebeurde
met de Merrimac en de Monitor had doen ontstaan, niet voldoende ge1) Aldaar, bIz. 137. De Enquetecommissie bestond uit W. H. Dullert (voorzitter),
J. P. Delprat, P. Blusse van Alblas, J. T. Ter Bruggen Hugenholtz, S. R. van Franck,
c. A. Poortman en C. van Heukelom.
") Het materieel van de Marine door X. in: Verhandlingen en Berigten, 1862,
2e afd., I, bIz. 3-25.
3) The Institution of Naval Architects, 1860-1960, door K . C. Barnaby, uitgave
van The Royal Institution of Naval Architects, London 1960, bIz. 162.
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rechtvaardigd was geweest en waarin de voorgestelde £ 30.000.000 werd
ontraden, zolang de wetenschap over de grote vraagstukken omtrent het
bekleden der oorlogsschepen met ijzeren platen, het bouwen van ijzeren
schepen en dergelijke nog geen uitspraak had gedaan.
Ret was op grond van deze verdeelde meningen, alsmede vanwege de
weinig positieve antwoorden van de ondervraagden, dat de Enquetecommissie een weinig concreet voorstel deed met betrekking tot de samenstelling van de nieuwe vloot. Slechts twee getuigen ontwikkelden denkbeelden
omtrent het gewenste type schepen. Deze getuigen waren L. K. Turk en
B. J. Tideman 1).
De Enquetecommissie, die op 18 December 1861 was ingesteld, bracht
op 18 September 1862 verslag uit. Volgens de Commissie was de klacht
over het "verval der zeemacht" overdreven. "Wij hadden niet zodanig gebrek
aan oorlogsbodems als men uit sommige gezegden zou opmaken"2). Met de
aangekondigde opheffing van de Rijkswerf te Vlissingen kon de Commissie
zich verenigen.
Tideman had in 1861 en 1862 een reeks artikelen geschreven over de
scheepsbouwkundige aspecten van de kustverdediding en de pantsering
van schepenS). Roewel hij door de Enquetecommissie was ondervraagd,
wenste hij zijn zienswijze nader toe te lichten, aangezien de toegestane tijd
om zijn denkbeelden te rangschikken, te kort was').
Tideman herhaalde zijn reeds eerder gepubliceerde stellingen en gaf een
gedetailleerd overzicht van de samenstelling van de vloot, zoals hij zich deze
voorstelde.
Zijn visie op de industriele behoeften in Nederland toonde Tideman voor
het eerst in de brochure, welke hij in 1862 uitgaf en waarin hij er op wees,
dat een zeemogendheid een sterk ontwikkelde industrie nodig heeft. "In
eenen zeeoorlog is tegenwoordig het meest in het oog loopend verschijnsel
de geduchte massa van materieel, welke de industrie levert. De Russen werden in hun eigen land verpletterd onder de ongelooflijke en zoo snel aangevoerde hoeveelheden krijgsmaterieel, die Engeland en Frankrijk voortbragten, terwijl hunne eigene wegen geenen geregelde toevoer van de noodigste behoeften ze1fs toelieten." "Bij ons moet de oorlogsmarine van de
staat naar evenredigheid meer doen dan in Engeland, omdat de industrie
niet in dezelfde verhouding tot de behoefte zou kunnen steunen. De Marine
kan echter op die nijverheid zelve gunstig werken. "6)
Tideman wilde "de rompen van ijzeren schepen bij particulieren hier (en
in Indie?)" laten bouwen "om de nijverheid daarin een spoorslag te geven,
daar men in tijden van gevaar die nijverheid zoude behoeven". De werf van
') Ned. Hist. Scheepv. Museum, Enquete omtrent de Zeemagt die Nederland
behoeft. Inv. no. B II no. 340.
2) ,Eene halve Eeuw' 1848-1898, Ie deel, biz. 139 ("De Marine", door N. Mac
Leod).
S) Verhandelingen en Berigten betrekkelijk het Zeewezen, 1861 en 1862.
') B. J. Tideman: Het Materieel der Kon. Ned. Marine biz. 1 (brochure 1862).
5) A1daar, biz. 7 en 14.

12

DR. B. J. TlDEMAN EN DE OPRICHTING VAN "DE SCHELDE"

Amsterdam moest echter voor het bouwen en repareren van ijzeren schepen
worden ingericht, terwijl hij adviseerde om ook de werf van Vlissingen
tijdelijk in te richten voor het bouwen en repareren van ijzeren schepen,
zolang Amsterdam nog geen waterweg naar zee had l ). Tideman hield dus
reeds geheel rekening met de door de Minister aangekondigde en door de
Enquetecommissie geadviseerde opheffing van de Marinewerf te Vlissingen.
Ook wees Tideman op de behoefte aan droogdokken, die door de komst
der ijzeren vloot sterk zou vermeerderen. Hij pleitte voor ijzeren drijvende
dokken, die men zou kunnen verplaatsen 2).
Door het weinig positieve advies van de Enquetecommissie beperkten de
hervormingen voor wat betreft de kustverdediging zich tot het verbouwen
van het fregat de Ruyter tot gepantserde stoombatterij en het geheel pantseren van de reeds gedeeltelijk gepantserde drijvende batterijen Jupiter en
Draak3 ). Deze verbouwingen werden uitgevoerd in Vlissingen, waartoe de
nodige werkplaatsen voor de bewerking van pantserplaten moesten worden
ingericht. Deze pantserplaten werden in Engeland besteld. Dit werk moest
wei in Vlissingen gebeuren, omdat de bestaande houten linieschepen, als zij
eenmaal gepantserd waren, een te grote diepgang hadden om van de werf
te Amsterdam naar zee te varen').
Om over de wijze van pantseren van oorIogsschepen meer informatie te
verkrijgen maakten Tideman en A. J. H. Beeloo, ingenieur op de Rijkswerf
te Amsterdam, een reis naar Engeland van 18 Februari tot 14 Maart 1863 6).
Zij bezochten daar de Rijkswerven van Portsmouth, Woolwich en Chatham,
alsmede een groot aantal particuliere scheepswerven en ijzer- en staalfabrieken. In verband met de inrichting der werkplaatsen in Nederland werd veel
aandacht besteed aan de bewerking van de ijzeren pantserplaten. 6)
Enkele maanden later werden Tideman en zijn broer Bruno Will em, die
assistent bij de Scheepsbouw te Vlissingen was, naar Schotland gezonden
tot het doen van bestellingen voor de inrichting tot het pantseren van schepen 7 ). Zodoende kreeg de werf te Vlissingen belangrijke "machinale inrichtingen. "
Tideman, die inmiddels na de overplaatsing van de Hoofdingenieur
Directeur van de Scheepsbouw L. K. Turk naar Den Haag, op 1 Mei 1863
eerstaanwezend ingenieur te Vlissingen geworden was en met ingang van
1 Juli van dat jaar tot Hoofdingenieur bevorderd werd 8), kreeg nu alle gelegenheid om veel aangaande het onderwerp "pantseren" te onderzoeken,
1)

Aldaar, biz. 57.

2) Aldaar, biz. 38.
8) "Eene halve Eeuw", Ie deel, biz. 139.

') Handelingen S.G., Tweede Kamer 1864-1865, bIz. 384 .
•) ARA K. d. K., loy. no. 1413, Min. Y. Marine aan de Koning, 12 Febr. 1863.
6) Medede1ingen betr. Zeewezen, IV, 1864, bIz. 1-33.
7) ARA K. d. K., loy. no. 1455, K.B. 17 Oct. 1863, no. 70. B. W. Tideman werd
m.i.Y. 1 October 1863 benoemd tot Aspirant Ingenieur.
8) ARA K. d. K., loy. no. 1495, K.B. 20 Juni 1864, no. 124. Zijn jaarlijkse bezoldiging bedroegj3000,-.
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terwijl er tevens een voorliefde voor ijzer en staal bij hem ontstond.
Zijn broer Bruno Willem verbleef verscheidene maanden achtereen bij
de Atlas Iron and Steelworks van John Brown te Sheffield, waar hij was
belast met het toezicht op de vervaardiging van 1.000 ton pantserplaten,
welke door de Nederlandse Marine waren besteld.
Ondertussen doorliep Bruno Joannes de moeilijkste periode van het werk
(de pantsering van het fregat de Ruyter), dat voor ieder van zijn werklieden
geheel nieuw was. Er waren problemen betreffende de opstelling en het in
werking stellen der bewerkingsmachines, waardoor een levendige correspondentie ontstond met zijn broer Bruno Willem, die zich in Engeland bevond. Hierdoor rees het denkbeeld van de oprichting van een Nederlandse
fabriek "van gewalste pantserplaten, stalen geschut, stalen projectielen, staal
in staven en platen voor den scheepsbouw en zwaar staal smeedwerk, als
machine-assen, ramstevens, enz."1).
Op grond van de geschatte behoefte aan staal, voornamelijk in verband
met de nieuwbouw van pantserschepen, ontwierp Tideman een fabrieksplan
op een terrein, gelegen nabij Amsterdam, voor 380 arbeidsplaatsen. De
stichtingskosten schatte hij op f 4.000.000. Hij stelde, dat de nijverheid, aan
eigen krachten overgelaten, hier te lande waarschijnlijk nimmer ijzerwerken
zou oprichten. Daarom zou de Staat de fabriek dienen te bekostigen, hetzij
door de oprichtingskosten te betalen, hetzij door een renteloos voorschot
van f 4.000.000 te verlenen 2).
Voor zover aan de hand van geschriften is na te gaan, is dit denkbeeld
van Tideman nimmer ernstig overwogen door de Regering, hetgeen onder
de liberale economische politiek, die ook door het toenmalige tweede ministerie Thorbecke gevolgd werd, niet te verwachten was 3). De Minister van
Marine ontmoette al kritiek in de Eerste Kamer op de uitgaven welke nodig
waren voor de oprichting van de pantserwerkplaatsen te Vlissingen. Het
Kamerlid Fransen van de Putte vroeg de Minister, hoe deze uitgaven te rijmen waren met's Ministers aankondiging om de Marinewerf te Vlissingen
op te heffen4 ).
Deze kritiek was begrijpeiijk, want de Kamerleden konden niet inzien,
dat het kortstondig gebruik van de pantserinrichting te Vlissingen door de
opgedane ervaringen een onmisbare schakel zou zijn naar de bouw van grote
ijzeren (pantser)schepen in eigen land, die drie jaar later te Amsterdam zander hulp van het buitenland zou beginnen.
Tot de bouw van pantserschepen werd eerst besloten, nadat de Minister
van Marine zich in 1864 had laten voorlichten door een commissie, bestaande uit officieren van zee- en landmacht, de Directeur van Scheepsbouw
1) B. J. Tideman over een Nederlandse fabriek van gewalste pantserplaten, enz.,
in: V. en B. 1865, 2e afdeling, I, biz. 15.
2) AJdaar, biz. 17 e.v.
3) Voor de pogingen in de tweede helft der negentiende eeuw ondemomen am
in Nederland tot een eigen staalfabricage te kamen, zie: J. C. Westermann: Geschiedenis van de ijzer- en staalgieterij in Nederland, 1948, biz. 166.
4) Handelingen der S.G., Eerste Kamer, begroting 1865, biz. 56 e.v.
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en leden van de Staten Generaal. Deze commissie kreeg de opdracht om met
het oog op de veranderde omstandigheden te herzien "hetgeen is vastgesteld
nopens de kustverdediging in Nederland, voornamelijk wat betreft de maritieme middelen." 1)
In 1865 werd het eerste voor Nederland gebouwde pantserschip, het
ramtorenschip "Prins Hendrik der Nederlanden" op stapel gezet in Engeland op de werf van Laird te Birkenhead. Aan dezelfde werf werd twee
jaar later de bouw van het ramschip "Stier" en de monitors "Krokodil" en
"Heiligerlee" opgedragen. In hetzelfde jaar 1867 kreeg de werf R. Napier &
Sons aan de Clyde opdracht voor de bouw van het ramschip "Buffel', en
de monitor "Tijger", terwijl in Frankrijk bij de Societe des Forges te Toulon
het ramschip "Schorpioen" werd besteld 2), welk laatste schip, evenals de
"Buffel", honderd jaar later nog als logementschip bij de Koninklijke Marine
dienst zou doen.
De "Prins Hendrik" was een ontwerp van Laird. Het had geschut in
draaiende gepantserde torens, volgens de ideeen van de Engelse kapitein ter
zee Coles, een omstreden figuur, wiens gebrek aan scheepsbouwkundige kennis was gedemonstreerd bij de felIe discussies, welke in de vergadering van
1863 van de in 1860 opgerichte Institution of Naval Architects te Londen
plaats vonden. De ideeen van Coles over bewapening en het torenprincipe
waren juist, maar Coles verwaarloosde de beginselen, die aan de stabiliteit
van een schip ten grondslag lagen 3).
Het was geen geruststellend vooruitzicht, dat de Nederlandse Marine een
schip bestelde met een bewapening, waarvan de scheepsbouwkundige consequenties, althans in Engeland, fel omstreden werden, vooral niet, als wij bedenken, dat enkele jaren later, op 7 September 1870, het door Coles onder
invloed van de publieke opinie ontworpen en door Laird gebouwde torenschip "Captain" door gebrek aan stabiliteit kapseisde en ten onder ging met
groot verlies aan mensenlevens, waaronder dat van de ontwerper.
Terecht was Minister Huyssen van Kattendyke zich bewust van de grote
verantwoordelijkheid, die hij laadde op de ingenieur, die naar Engeland gezonden zou worden om toezicht te houden bij de bouw van het schip te
Birkenhead 4). Tideman, die voor deze functie werd aangewezen, kreeg dan
ook de niet onbelangrijke toeslag van 24 gulden per dag gedurende zijn verblijf te Birkenhead, dat tot Februari 1867 zou duren.
Tideman werd door dit verblijf in Engeland in staat gesteld op ruime
schaal kennis te nemen van de fabrieks- en werfinrichtingen en van de wetenschappelijke kennis op scheepsbouwkundig gebied aldaar.
') H. D. Guyot: Marine-Studien, eerste gedeelte, 1898, bIz. 58.
2) Deze gegevens zijn ontleend aan het "Memoriaal van de Marine" (1876-1880)
onder redactie van B. J. Tideman, uitgegeven bij J. H. & G. van Heteren, Amster-

dam, "bevattende opgaven betrekkelijk de afmetingen, constructie, werktuigen,
toetuiging en uitrusting vooral, doch niet uitsluitend, van Nederlandsche oorlogsschepen en omtrent eenige havens, dokken, s\uizen, werven, enz."
3) The Institution of Naval Architects, 1860-1960, biz. 35.
4) ARA K. d. K., Inv. no. 1540, K.B. 24 April 1865, nr. 45.
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Voor de Marine was een nieuw tijdperk aangebroken. Er zouden pantserschepen komen, waarvoor o.a. stalen geschut, zware krukassen, schroefassen, voortstuwers, stoomketels nodig waren. Kortom, Tideman trok zijn
conclusies en ontwikkelde opnieuw plannen voor een groot scheepsbouwen staalbedrijf in Nederland.
Een enkel voorval iJlustreert de wijze, waarop Tideman bij het toezicht
op de bouw van de "Prins Rendrik der Nederlanden" te werk ging. De zeeoffider M. R. Jansen, die was aangewezen als eerste commandant van dit
schip, schreef, dat Tideman met Laird overeen was gekomen om het gepantserde pilot-house (stuurstoel) te doen vervaJlen. "Toen ik dit vernam bij
mijne komst, keurde ik het af. Ret was geschied, zeide Laird, op advies van
de Kommandanten van de Wyvern en de Scorpion (de Engelsche torenschepen door Laird voor de Zuidelijke Staten gebouwd) en door Coles goedgekeurd. Ik bleef volhouden, dat het pilot-house niet gemist kon worden en
schreef daarover eene nota, die aan de Engelsche officieren werd medegedeeld, die erkenden, dat zij gedwaald hadden. Laird was royaal genoeg om
het pilot-house voor eigen rekening te hersteJlen 1)." Ret gepantserde pilothouse werd echter niet wederom aangebracht. Ret voorstei van Jansen hiertoe werd door de Minister van Marine afgewezen, hetgeen een goedkeuring
van het beleid van Tideman inhield, die geen gepantserd pilot-house had
toegestaan om voldoende stabiliteit van het schip te behouden 2).

6. Eerste poging in 1865 tot stichting van een scheepsbouwbedrijf in Vlissingen

Uit de verdere beschrijving van Tidemans activiteiten zal blijken, dat
Tideman steeds een daadwerkelijke belangsteJling voor Vlissingen heeft gehad. Als lid van de Gemeenteraad van Vlissingen van 31 Augustus 1864 tot
12 Augustus 1867 had hij, hoewel hij door zijn verblijf in Engeland van
April 1865 tot Februari 1867 niet in staat was veel vergaderingen bij te
wonen, een belangrijk aandeel in de wijzigingen van de door de Staatsspoorwegen ontworpen haven- en spoorwegwerken bij Vlissingen. Op deze wijzigingen was door het Gemeentebestuur aangedrongen 8).
Ook na zijn vertrek uit Vlissingen heeft Tideman de ontwikkelingen in en
om die stad met belangstelling gevolgd. Dit blijkt uit documenten, welke in
het Rijksarchief aanwezig zijn en betrekking hebben op de havenaanleg en
de bestemming der Rijkseigendommen. Tideman was overtuigd van de uiteindelijke bloei van Vlissingen in verband met de gunstige ligging voor een
zeehaven, als enige haven in Nederland toegankelijk voor grote zeeschepen.
Toen Tideman naar Engeland vertrok, werd er reeds geheel rekening mee
gehouden, dat de Rijkswerf te Vlissingen zou worden opgeheven. Daarmee
') Het leven van een vloothouder, gedenkschriften van M. H. Jansen, door
S. P. L., Honore Naber, 1925, bIz. 387.
") ARA, Marine, 10 Dec. 1866, D 29.
3) Gemeente archief te Vlissingen, Inv. no. 515.
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zag Tideman de enige gelegenheid, die er in die tijd was voor het bouwen
van grote schepen en om deze uit te rusten, veri oren gaan. Vlissingen was
met zijn veilige en altijd toegankelijke rede en zijn goede verbindingen met
het binnenland, vooral door de toekomstige spoorwegverbinding, daartoe
uitnemend geschikt.
Reeds enige maanden, nadat Tideman zich in Birkenhead had gevestigd,
begon hij pogingen aan te wenden om de Rijkswerf te Vlissingen in te doen
rich ten en te gebruiken als een zeer groot scheepsbouw- en reparatiebedrijf.
Gemspireerd door de bloeiende fabriek van Laird Brothers schreef Tideman
in Birkenhead een brochure, waarin hij er niet zonder enig sarcasme op
wees, dat de Nederlandse Regering door het ontbreken van een grote ijzeren staalfabriek in Nederland door de bestelling van een hoeveelheid platen
krachtig had medegewerkt om de Atlas Steelworks te Sheffield in staat te
stellen zich belangrijk uit te breiden 1).
Tideman wees ook op de Nederlandse behoefte aan stalen geschut, stalen
krukassen en vele zware smeedstukken, aan dokken voor ijzeren schepen en
op het ontbreken bij de Marine van de middelen om ijzeren schepen te
maken.
Voor een groot Nederlands bedrijf zou voldoende werk zijn: pogingen,
door Pruisen ondemomen om in Nederland een aantal ijzeren oorlogsschepen te doen bouwen, stuitten af op gebrek aan een geschikte werf, terwijl de
maatschappij, welke grote stoomboten behoefde voor de paketvaart op
Java, een ingenieur rond zond op onze particuliere werven en besloot al die
boten op een na buitenslands te doen bouwen 2). Onze Marine bouwde
ijzeren schepen in het buitenland, terwijl onze kolonien dringend behoefte
hadden aan tal van sleepboten 3).
Tideman vestigde de aandacht op de gunstige ligging van Vlissingen met
zijn veilige en altijd toegankelijke rede en op het betreurenswaardige feit,
dat door de opheffing van de Marinewerf aldaar de enige mogelijkheid in
Nederland om grote schepen te bouwen, veri oren zou gaan. Zodoende kwam
hij tot het betoog, dat het in's lands belang zou zijn, indien de Regering
krachtige steun schonk aan een maatschappij, die zich ten doel stelde 's
Rijks werf te Vlissingen in te rich ten en te gebruiken als een zeer grote fabriek
(of als stelsel van fabrieken) tot het bouwen, uitrusten en repareren voornamelijk van ijzeren schepen van aile soorten en grootte, het vervaardigen
en herstellen van stoom- en andere werktuigen, het maken van pantserplaten
en zwaar, zowel als licht stalen en ijzeren smeedwerk in de ruimste zin, het
verwerken van oud tot nieuw ijzer enz.
1) B. J. Tideman: "Het Maritiem Etablissement te Vlissingen" (brochure Juni
1865), biz. 5.
2) Aldaar, biz. 13. Vermoedelijk doelt Tideman op de Nederlandsch Indische
Stoomvaart Maatschappij. Zie M. G. de Boer: Honderd jaar machine-industrie
op Oostenburg, Amsterdam 1927, biz. 57.
Voor de Ned. Ind. Stoomvaart Mij. zijn in 1865 in Nederland twee stoomschepen gebouwd: de ,Cores de Vries' (348 ton) door de N.S.M. en de ,Minister
van Staat Rochussen' door de Kon. fabriek van Stoom- en andere werktuigen.
8) B. J. Tideman: Het Maritiem Etablissement, biz. 13.
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Alb. 2. Plattegrond van de Marinewerf te Vlissingen ten tijde van de aanvraag van Tideman in 1865. Met
dikke lijnen is aangegeven welke terreinen in de aanvraag begrepen waren.
(ARA Marine, 30 Dec. 1865, D49)
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De fabriek zou uit drie delen moeten bestaan:
Ie een werf voor de bouw en reparatie van ijzeren schepen met een grofsmederij, een fabriek van Bessemer staal en een ketelmakerij,
2e een ijzergieterij en een fabriek voor het galvaniseren van staf- en plaatmateriaal en een fabriek van stoom- en andere werktuigen,
3e een veel kleiner deel, bestemd voor het uitrusten en gereedmaken van
schepen.
Voor het in bedrijf stellen van deze fabriek zou een kapitaal nodig zijn van
f 10.000.000, een bedrag, dat zeker zo groot was als het kapitaal, dat door
Laird Brothers te Birkenhead werd vertegenwoordigd.
Tideman berekende, dat met een fabriek, waar 2800 man werkten, met de
Engelse fabrieken geconcurreerd zou kunnen worden bij gelijke arbeidslonen 1). Hij wist zich gesteund door Minister Huyssen van Kattendyke, die
zijn mening deelde over de wijze, waarop de Regering de zaak moest bezien2).
In September 1865 onderhandelde Tideman met een aantal personen, die
aile hun ingenomenheid met het plan te kennen gaven. Hierbij bleek, dat
aileen bij gedeeitelijke garantie van het kapitaal en de rente daarvan en bij
opheffing van de vestingwerken te Vlissingen onderhandelingen met "financieele vereenigingen" tot welslagen zouden leiden.
Tideman had reeds ondervonden, dat Nederlandse kapitalisten traag waren in het ondersteunen van industriele ondememingen en niet geoefend
in het beoordelen daarvan. Zij waren afgeschrikt door een aantal op te kleine
schaal of met te geringe krachten begonnen zaken, die slechts zeer middelmatige uitkomsten gaven.
Wijzende op het belang van een grote fabriek gaf Tideman de vrees te
kennen, dat bet op te veel bezwaren zou stuiten, indien de fabriek op kleine
schaal zou beginnen en zich gaandeweg uit de winsten zou uitbreiden, waardoor jaarlijks minder winst gemaakt zou worden naar evenredigbeid tot het
daarin gestoken kapitaal.
Op 11 September 1865 ricbtte Tideman zich met een request tot de Koning
met het verzoek tot afstaan van het Marine Etablissement te Vlissingen,
waarbij hij zich verplicbtte tot de vestiging van een grote fabriek aldaar 3).
Voorts vroeg hij garantie voor een lening van 7 millioen gulden a 4!% rente,
afiosbaar binnen 20 jaar. Het resterende bedrag a 3 millioen gulden zou dan
door finantiele lichamen worden verschaft. (Afb. 2)
De Kamer van Koopbandel en Fabrieken f), de Gemeenteraad van Vlissingen 6), alsmede een groot aantal inwoners van die stad 6) ondersteunden
1) Aldaar, biz. 23 e.v. Correcties van drukfouten zijn vermeld in een vervolg op
deze brochure, gedateerd 11 September 1865, waarin Tideman ,de verdere geschiedenis van de zaak in groote trekken' behandelt. (bevindt zich in Prov. Bib!. van
Zeeland, no. 23 K 329).
I) B. J. Tideman: Het Maritiem Etablissement, bIz. 9.
8) ARA Marine, 30 Dec. 1865, D49. Hierin bevindt zich het originele adres van
Tideman aan de Koning.
') Aldaar.
6) Aldaar
0) Aldaar.
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Afb. 3. Ret door Tideman voorgestelde plan voor een scheepsbouwbedrijf ter plaatse van de Marinewerf te Vlissingen. Dit plan was gevoegd bij zijn aanvraag in 1865. (ARA Marine. 30 Dec., 049)
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eveneens in adressen aan de Koning de grootse plannen van Tideman. De
zo zeer gevreesde opheffing van de Marinewerf, die deze gemeente met wi sse
ondergang bedreigde, zou met de verwezenlijking van deze plannen ruimschoots worden vergoed en Vlissingen zou daardoor, ook in verband met
de binnenkort uit te voeren spoorweg- en kanaalwerken, een hoogst verblijdende toekomst tegemoet gaan, zo werd betoogd.
Ret request van Tideman werd uitvoerig door de Regering behandeld en
overwogen. De Minister van Marine, W. J. C. Ruyssen van Kattendyke,
kon zich geheel met het plan verenigen, "gezien de millioenen, die voor het
Rijk in toenemende mate besteed zullen worden, naarmate Marine, Kolonien, Staatsspoorwegen en de koopvaardij-stoomvaart meer behoefte aan
materieel krijgen 1)."
De Minister wilde echter een reserve in acht nemen, n.l. hij achtte het
wenselijk, dat de Marine de Uitrustingswerf van het Etablissement zou behouden. Dit werd op de begeleidende calque met X aangegeven. Hij wilde
de mogelijkheid behouden voor de bergplaats van een fiotille, dat op de
Schelde kon ageren. (Afb. 3)
In een uitvoerige nota putte zijn ambtgenoot J. W. Blanken, de Minister
van Ooriog, zich uit om bezwaren tegen Tideman's plannen aan te voeren.
Hij vroeg zich af, wat de beweegredenen waren, die de Minister van Marine
deden besluiten tot opheffiog van het Marine Etablissement. Hij zag niet in,
waarom geen grote industriele onderneming in Vlissingen mogelijk was, zolang deze stad een vesting zou zijn. Verder stond hij sceptisch tegenover de
mogelijkheid van concurrentie met buitenlandse werkplaatsen van grote
omvang, aangezien, ook al stond de fabriek met machinerieen enz. "als bij
tooverslag" gereed, het nog weI geruime tijd zou duren, voordat deugdelijk
werk zou kunnen worden geleverd 2).
De Minister van Binnenlandse Zaken, Thorbecke, was het niet eens met de
mening van Tideman, dat het van groot belang voor Nederland was, als
zo'n onderneming tot stand kwam. Thorbecke oordeelde, dat een onderneming, die kunstmatig, met grote offers van de Staat tot stand wordt gebracht, andere ondernemingen, die met beperkte eigen middelen werken,
te gronde zal richten zonder zelf tot gezonde bloei te komen. De Regering zal
zich van een van Staatswege ondersteunde fabriek, die met zo grote offers
tot stand is gebracht, afhankelijk maken, daar de berekeningen van Tideman zijn gebaseerd op leveringen aan de Staat. De Staat zou daardoor
duurder betalen, wat hoogstwaarschijnlijk bij open bare mededinging beter
van elders te verkrijgen zal zijn 3).
Tenslotte antwoordde de Minister van Marine namens zijn ambtgenoten
van Ooriog, Binnenlandse Zaken en Finantien op 30 December 1862 aan
') ARA BiZa, Kabinet 661, Inv. no. 133, afschrift nota Min. van Marine aan
Min. van Ooriog, 28 Sept. 1865, D48.
2) ARA Marine, 30 Dec. 1865, D 49. Min. van Oorlog aan Mar. 7 Oct. 1865,
kabinet La MIS.
S) ARA Marine, 30 Dec. 1865, D 49. Min. v. BiZa (Thorbecke) aan Fin. 17 Nov.
1865, kabinet no. 661.
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Tideman, dat zijn "voorstellen voor geene gunstige overwegingen vatbaar
worden geacht 1)."
7. Verblij! in Engeland 1865-1867

Gedurende zijn verblijf in Engeland bestudeerde Tideman de fabricage
en verwerking van ijzer en staal diepgaand en schreef een boekwerk met de
beschrijving van de wijze, waarop men ijzer en staal uit ertsen wint, zuivert
en verwerkt. In verband met het toenemend verbruik van ijzer en staal yond
hij het noodzakelijk dit onderwerp grondig te behandelen, " aangezien vele
smeden, ijzerwinkeliers enz. niet weten, welke de oorzaken kunnen zijn van
tijdelijke of onverbeterlijke brosheid in het ijzer, dat zij verwerken of verkoopen 2)."
Zijn broer Bruno Willem, die bij K.B. van 9 Februari 1865 met ingang
van 1 April 1865 tot Ingenieur der Marine 2e klasse was benoemd, maakte
tijdens zijn verschillende bezoeken aan Engelse werven eveneens een studie
van de ijzeren scheepsbouw, waarbij hij zich meer op de constructie toelegde. Hij schreef een boek over de "Bepaling van de sterkte en verdeling
van het materiaal; beschrijving van zamenstelling en aanbouw met aanwijzingen bij het inrigten van werkplaatsen en het kiezen van werktuigen 3)."
Dit boek voltooide Bruno Willem in 1867. Hij had toen reeds vrijstelling
van de dienst, waartoe hij in Birkenhead, vermoedelijk bij zijn broer Bruno
Joannes, verbleef4). Op 31 December 1869 kreeg Bruno Willem op zijn verzoek eervol ontslag.
Niet aileen de ijzeren en stalen scheepsbouw, maar ook het scheepsstoomwerktuig maakte deel uit van een studie van Bruno Joannes tijdens zijn verblijf in Birkenhead. Uitvoerig behandelde Tideman de theoretische grondslagen en de practische uitvoering van ketels, machines en voortstuwers.
Tideman schreef dit werk in de overtuiging, die op zijn reeds veeljarige studie
van de met stoomschepen verkregen uitkomsten was gebaseerd, dat schip
en machine een geheel vormen en zich niet laten scheiden bij het ontwerpen
dan ten koste van de goede "zamenwerking 5)." Tideman heeft zich dan ook
nooit kunnen verenigen met de inconsequent ie, dat er door de Ministers
van Marine ten aanzien van de bouw van scheepsstoomwerktuigen en ketels
een ander stelsel werd gevolgd dan ten aanzien van scheepsrompen 6).
Met deze grondige studies en publicaties yond een belangrijke kennisoverdracht plaats, waarvan de grote betekenis voor de ontwikkeling van de ijzeren en stalen scheepsbouw in Nederland moeilijk te schatten is. Dat de verARA Marine, 30 Dec. 1865, D 49. Min. v. Marine aan B. J. Tideman.
B. J. Tideman : "IJzer en Staal" , Schoonhoven, 1868, bIz. V.
B. W. Tideman: "Schepen van IJzer en Staal", Amsterdam 1868.
ARA Marine, 27 Dec. 1866, 37 A.
B. J. Tideman: "Het Scheeps-stoomwerktuig", Amsterdam 1867, biz. VII.
Rapport der Commissie, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 19 Juli 1883
no. 16, tot Reorganisatie van's Rijkswerven, 1885, biz. XLIII.
1)
2)
3)
4)
&)
6)

22

DR. B. J. TIDEMAN EN DE OPRICHTING VAN "DE SCHELDE"

kregen kennis voldoende was om in Nederland pantserschepen te bouwen,
bewees het feit, dat reeds in 1869 de eerste gepantserde monitors "Cerberus"
en "Bloedhond" op de Rijkswerf te Amsterdam te water liepen, waarmede
de bouw van een negental ramschepen en monitors te Amsterdam werd ingeluid 1). De bouw van deze schepen Yond, zoals reeds eerder werd opgemerkt, zonder enige hulp uit het buitenland plaats.
Ook op een ander aspect van Tideman's verblijf in Engeland dient de
aandacht te worden gevestigd: Tideman verkreeg relaties met industrielen,
scheepsbouwkundigen en wetenschappelijke onderzoekers in Engeland.
Zijn pogingen om in Nederland een groot scheepsbouwbedrijf te stichten
tijdens zijn verblijf in Engeland, waarbij hij zich verzekerd wist van de steun
van een aantal personen, "op wier oordeel men in industrieele en finantieele
zaken prijs steit," zullen daartoe hebben bijgedragen 2). Wie die personen
waren, vermeldde Tideman niet, maar we moeten wei aannemen, dat de
Nederlandse consul in Glasgow, Jacques van Raaite, die vanaf 1862 consul
in Glasgow was, hierbij behoorde 3). Van Raalte zou later een belangrijke
rol vervullen als deelnemer in het oprichtingskapitaal van de Maatschappij
"De Schelde."
Opgemerkt wordt, dat de dienstverlening van de consuls ten opzichte van
de Nederlandse industrie een twijfelachtige zaak was. Gedoeld wordt op
het commissieloon, dat als vaste regel bij firma's in Engeland werd gegeven
bij de bestelling van schepen. Enkele firma's, bijvoorbeeld die aan de Clyde,
wilden er volstrekt niet mee te doen hebben, doch dit waren uitzonderingen '). Zo had de Nederlandse consul te Liverpool zich voor zijn bemoeiingen in het aanbevelen van de firma Laird voor de levering van het ramtorenschip "Prins Hendrik der Nederlanden" na het afsluiten van het contract een
beloning van f 40.000 laten toedienen, welke som ongetwijfeld begrepen is
geweest in de met deze firma bedongen prijs, zeer ten ongenoegen van de
Minister van Marine.
Bij de onderhandelingen met Laird over de bouw van drie andere schepen
(het ramschip "Stier" en de monitors "Krokodil" en "Heiligerlee") werd
deze consul zorgvuldig buiten de zaak gehouden en een bepaling werd in het
contract opgenomen, dat geen commissieloon mocht worden uitgekeerd.
Niettemin stelde de consul een vordering in van niet minder dan f 62.400,en "betrok de heren Laird in regten, toen zij weigerden deze som te voldoen 5)."
Vit de mededelingen van De Hoog 6) voor de Enquetecommissie in 1874
Memoriaal van de Marine, 2e afdeling, bIz. 10 en 12.
B. J. Tideman: VervoIg op brochure: Het Maritiem Etablissement te Vlissingen, 11 Sept. 1865, bIz. 1.
I) Staatsalmanak 1862, en iatere jaren.
') Enquete omtrent de toestand van de Nederlandse koopvaardijvioot 1875,
biz. 86, yr. 1411 e.v. (verhoor van J. de Hoog).
6) ARA Marine, 8 Maart 1871, D 45.
") Johannes de Hoog, ingenieur bij de scheepsbouw te Amsterdam, inspecteur
bij de Vereniging van Assuradeurs te Amsterdam, heeft met Tideman samenge1)

I)
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is aan te nemen, dat Van RaaIte zich niet van dergelijke practijken bediende
bij de contracten, welke Nederlandse rederijen en de Nederlandse Marine
met scheepsbouwfirma's aan de Clyde sloten, een omstandigheid, die zeker
tot de relatie tussen Tideman en Van Raalte zal hebben bijgedragen.
Opgemerkt dient ook, dat toen in 1868 werd begonnen met de bouw van
het ramschip "Buffel" door de werf Robert Napier & Sons te Glasgow
aan de Clyde, de bekende Engelse scheepsbouwkundige William Pearce
bedrijfsdirecteur van deze werf was. Hij was dat tot 1870, toen hij partner
werd in het bedrijfvan John Elder and Company, eveneens aan de Clyde 1).
Pearce is voor Nederland een belangrijke relatie geweest en heeft bij diverse
projecten met Tideman samengewerkt, zoals in 1878 bij de bouw van de
twee nieuwe stoomschepen voor de Stoomvaart Maatschappij Zeeland en
bij het ontwerp van het jacht "Livadia" voor de Keizer van Rusland. Met
een model van dit schip deed Tideman in 1879 uitvoerige proeven op de
Rijkswerf te Amsterdam ter bepaling van de voor het behalen van de vereiste snelheid van het schip meest gunstige scheepsvorm.
8. Inrichting van de Rijkswerf te Amsterdam voor de bouw van pantserschepen

Toen Tideman op 1 Februari 1867 uit Engeland naar Vlissingen terugkeerde, bleef hij daar slechts voor korte duur, want, afgezien van de naderende algehele opheffing van het Marine Etablissement te Viissingen, werd door
de Minister iemand gezocht om de Rijkswerf te Amsterdam geschikt te maken voor het bouwen van pantserschepen. De Minister koos Tideman,
omdat deze door zijn tweejarig verblijf in Engeland op een werf, waar gepantserde schepen gebouwd werden, gerekend kon worden "meer dan eenig
ander daartoe in staat te zijn 2)."
Op 1 Juli 1867 werd de Hoofdingenieur op de Rijkswerf te Amsterdam,
H. G. Jansen, naar Glasgow gedetacheerd, waar hij werd belast met het
toezicht bij de bouw van het ramschip "Stier", dat bij de werf R. Napier
& Sons besteld was, terwijl deze ingenieur eveneens toezicht moest houden
op de twee monitors, welke bij Laird Brothers te Birkenhead in aanbouw
waren. Op diezelfde datum werd Tideman tijdelijk belast met het "opperbeheer over het vak van Scheepsbouw" en over de daar te stellen pantserinrichting te Amsterdam gedurende de afwezigheid van de Hoofdingenieur
H. G. Jansen 3).
werkt, o.a. bij het toezicht op de bouw van de Prinses Marie en de Prinses Elisabeth
voor de Stoomvaart Maatschappij Zeeland bij John Elder te Glasgow en bij het
ontwerpen van droogdokken. De Hoog was in 1871 werkzaam geweest bij de
Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Fijenoord, waar hij de monitor ,Haai'
had gebouwd. (vraag 1281 en 1286 van de Enquete Koopvaardijvloot 1874-1875).
1) Studies in Scottish Business History, 1967, bIz. 279.
I) ARA Marine, 6 April 1867, D 83.
3) ARA Marine, 3 Juni 1867, D 49. K.B. 25 Mei 1867, no. 73. Ook in: K.d.K.,
Inv. no 1868.
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Over de wijze, waarop de pantserinrichting tot stand kwam, zijn enkele bijzonderheden bekend. Hoewel Tideman gezien zijn opdracht terecht kon
voorstellen, dat aan de inrichting een ijzergieterij of Bessemerinrichting (voor
staalfabricage) zou worden toegevoegd, was hij, gezien de beperkte begrotingsmiddelen, genoodzaakt uit te gaan van elders te betrekken vlakke platen.
Wei stelde hij voor om een galvaniseerinrichting te bouwen, omdat hier te
lande nog geen inrichting bestond, waar men andere dan zeer kleine voorwerpen kon galvaniseren 1). Deze galvaniseerinrichting kwam op de plaats,
waar later (1883) de gieterij zou staan 2).
Tot de werktuigen, welke benodigd waren om het nieuwe scheepstype te
bouwen, behoorde eveneens het nodige hijsgereedschap. Om de zware ketels,
pantsertorens en dergelijke voorwerpen op de in aanbouw zijnde schepen
te plaatsen, ontwierp Tideman een drijvende stoomkraan, welke in staat was
gewichten van 80 ton te lichten 3). In verband met de eis, dat het vaartuig
in de bestaande drijvende dokken moest kunnen worden onderhouden en
de Oosterdoksluis moest kunnen passeren, ontstond een merkwaardige constructie, welke lange tijd dienst zou doen en bekend werd onder de naam
"Olifant". De drijvende bok werd in 1868 door het Etablissement Fijenoord
van de Nederlandse Stoomboot Maatschappij gebouwd 4). Het werktuig
behoorde na voltooing tot de grootste hefwerktuigen, welke in Europa aanwezig waren 5).
Reeds in 18691iepen de eerste monitors "Cerberus" en " Bloedhond" van
stapel.
Nadat de Minister van Marine, Pels Rijcken, in Mei 1868 de Rijkswerf
te Amsterdam had bezocht, schreef hij aan de Koning, dat zijn bezoek hem
opnieuw de overtuiging had gegeven, "dat de Heer Tideman, die reeds zulke
goede diensten bewezen beeft, toen bern bet opzigt in Engeland was opgedragen over het in dat Rijk voor Uwer Majesteits Zeemagt aangebouwde
Ramtorenschip voortdurend met de meeste inspanning en ik voeg er gaarne
bij , ook met het gelukkigste gevolg werkzaam is om de werf te Amsterdam
door al de daartoe vereischte inrigtingen in staat te stellen en geschikt te
maken gepantserde schepen voor Uwer Majesteits Marine aan te bouwen."
Op voorstel van de Minister benoemde Zijne Majesteit Tideman dan ook
tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw 6).

1) ARA Marine, 11 November 1867, D 12.
2) Rapport der Commissie, ingesteld bij K.B. 19 Juli 1883, no. 16, tot Reorga-

nisatie van Rijkswerven, biz. 41.
3) Memoriaal van de Marine, 2e afd., biz. 158.
4) Gedenkboek Wilton Fijenoord door P. J. Bouman, biz. 36. Voor het bestek
en een beschrijvingvan de ,Olifant' zie ARA Marine, 13 Nov. 1867, D 72 en 26 Nov.
1867, 7 A.
5) Tijdschrift van Nijverheid, 1876, biz. 55.
6) ARA K.d.K., Inv. no. 1727, K.B. 18 Mei 1868, no. 49, waarin brief van de
Minister van Marine aan de Koning, d.d. 16 Mei 1868.
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9. Verbetering van het lot der arbeiders op de Rijkswerf te Amsterdam

Een bericht in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 13 Februari 1883,
naar aanleiding van het overlijden van Tideman, vestigt de aandacht op de
activiteiten, welke Tideman ontplooide om het lot van de arbeiders van de
Rijkswerf te verbeteren:
"De overledene betuigde grote sympathie voor de minder geemployeerden
en werklieden der rijkswerven. In menig hart heeft hij zich een plaats verzekerd, doordien zijn invloedrijke stem meehielp om hunne loonen en daardoor
hun lot te verbeteren. Hun arbeid werd door hem gewaardeerd, en dezen
zocht hij naar waarde te beloonen."
Reeds enkele maanden, nadat Tideman op de Rijkswerf te Amsterdam
werkzaam was, vestigde hij de aandacht op de situatie van de arbeiders, die
zodanig was, dat hij de hem opgedragen taak niet kon uitvoeren. In een geheime nota aan de Directeur en Kommandant der Marine te Amsterdam
van 16 December 1867 drong Tideman aan op noodzakelijke en wenselijke
wijzigingen in de bestaande bepalingen aangaande het werkvolk. Hij drong
niet aan op buitengewone daggelden of op hulp van buitenlandse werklieden, doch op het op hetzelfde peil steBen als de industrie "die nog vele middelen heeft om werklieden te beloonen voor bijzonder werk". Hij wees er
op, "dat men op sommige bijzondere punten deze werf aan de spits doet
treden in plaats van in de achterhoede, omdat haar werk is opgedragen, dat
de nijverheid niet vermag uit te voeren met haar tegenwoordige hulpmiddelen 1)."
"De strikes in Engeland en greves in Frankrijk hebben hier te lande reeds
een begin van navolging gevonden (onder de letterzetters en drukkers, de
steenhouwers e.d.). Onze eigene werklieden, het kan U. H. Ed.G.h. niet ontgaan zijn, toonen reeds meer dan vroeger begrip te krijgen van zamenwerking. Wat hun ontbreekt is aileen geld om de eerste periode van verzet te
doorleven. Als men nagaat, dat de Unions in Engeland zelve weI zien, dat zij
te ver zijn gegaan en de nijverheid te gronde rigten in hun eigen land, tenzij
ook het vasteland volge, dat zij reeds op het vaste land vereenigingen van
werklieden steunden met dat eerste ontbrekende geld en hiertoe verder bereid zijn, dan blijkt het, dat de werkrnan hier te lande, althans in onderscheiden ambachten, slechts wacht op een enkel persoon van meer kennis van den
toestand, die zich aan hun hoofd stelt om in massa te gaan handelen.
Wenschte de Regeering, bij overtuiging dat de dagloonen niet meer overeenkomen met de behoeften des tijds, dat de omstandigheden haar dwongen,
het zoude zeker minder overleg kosten dat oogenblik te verhaasten, dan nu
gebruikt worde om het te verschuiven.
Ik geloof echter niet dat het voor eenige partij wenschelijk is dat de werkman het initiatief neme. Eens geleerd hebbend, hoe sterk hij is, kent hij geen
grens, en dreigt eene magt in den Staat te worden, waartoe zijn stand niet
') ARA Marine, 201anuari 1868, D 51.
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rijp is. Wij zien dit in Groot-Brittanie. Even zeker, als het echter naar mijn
overtuiging is, dat wij nabij een keerpunt zijn, even zeker, zeg ik, kan men
dat oogenblik vertragen door nu en dan het koord iets minder sterk te spannen."
Het merendeel der voorstellen tot verbetering der positie van de minder
geemploieerden en werklieden werd goedgekeurd bij K.B. d.d. 21 Januari
1868 no. 59 met de bepaling, dat dit tijdelijk voor een jaar ter beproeving
zou worden uitgevoerd 1).
Ben jaar later kon de Minister de Koning berichten, dat de beproeving
der nieuwe regeling goede uitkomsten had opgeleverd. De voorstellen van
Tideman werden vrijwel ongewijzigd bekrachtigd 2).
Minder succes had Tideman, toen werklieden van de Rijkswerf in Februari
1873 een adres richtten aan de Minister van Marine, waarin zij om loonsverhoging vroegen, "daar de voortdurende rijzing der huishuren, levensbehoeften en der noodzakelijkste kleederen het lot van ons arbeiders onhoudbaar maken. Den moed ontzinkt ons bij het klimmen onzer ellen de, met
weemoed staren wij onze huisvrouwen en kinderen aan, die ons vragen,
maar met een schouder ophalen moeten afwijzen 3)."
In een brief aan de Directeur en Kommandant der Marine te Amsterdam
lichtte Tideman dit adres nader toe. De aanleiding was het verhogen der
lonen bij particulieren te Amsterdam tot 20 cent per uur en de invoering
van een werkdag van 10 uur. Tideman pleitte voor inwilliging van het verzoek der arbeiders: "er is iets billijks in dat de Marine althans de Nijverheid op den voet volge bij het opslaan der loonen en zeer zeker is het geheel
of ten deele inwilligen van de verzoeken der werklieden het krachtigst middel om ze te nopen zich te onthouden aan diverse vereenigingen."
Minister Brocx, van Marine, wees het voorstel echter van de hand, omdat
niet overtuigend was gebleken, "dat de arbeidsloonen door particulieren
toegekend buiten verhouding zijn tot die welke thans op 's rijkswerven worden genoten", er aan toevoegend, dat de "adressanten even als aIle andere
landsdienaren op eene lotsverbetering behoren te wachten tot de Regeering
zal menen daartoe te kunnen overgaan, dan wei gebruik te maken van de
volkomene meest onbeperkte vrijheid die zij hebben hunne arbeid aan te
bieden aan die werkgevers bij wie zij meenen meerdere verdiensten te kunnen bekomen. Thans zou een verhooging van loonen onvermijdelijk gepaard
moeten gaan met het ontslag van velen ')."
Het is niet bekend, of Tideman later alsnog geslaagd is in het doen ver-

1) ARA Marine, 31 Januari 1868, D 52.
2) ARA Marine, 23 December 1868, D 58.
3) ARA Marine, 19 Maart 1873, D 53, adres werklieden Rijkswerf aan Min. v.
Marine, Febr. 1873.
4) ARA Marine, 19 Maart 1873, D 53, van Min. van Marine aan Directeur en

Kommandant der Marine te Amsterdam.
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hogen der lonen van de werklieden 1). Dat zijn pogingen werden gewaardeerd, getuigt de advertentie, die de werklieden van de Rijkswerf na zijn overlijden in het Algemeen Handelsblad van 15 Februari 1883 plaatsten: " ... ook
wij als werklieden die den Hoofd Ingenieur Adviseur eenigszins van nabij
gekend hebben weten wat wij in dit geval verliezen."

10. Nieuwbouw van ijzeren en stalen schepen op de Rijkswerf te Amsterdam
Zoals wij zagen was Tideman er in geslaagd om in korte tijd de werf in
Amsterdam gereed te maken voor de bouw van de eerste gepantserde schepen, de monitors "Cerberus" en "Bloedhond".
De schepen hadden tussen de loodlijnen een lengte van 54,80 meter en
een waterverplaatsing van 1530 ton. De breedte van de "Cerberus" was
13,33 meter en van de "Bloedhond" 14,14 meter 2).
Reeds in de zomer van 1869 Iiepen beide schepen met goed gevolg te
water, hetgeen gezien het nieuwe scheepstype niet zo vanzelfsprekend was.
Tideman had hiervoor extra maatregelen moeten nemen, waartoe een bijzonder toestel, een "cradle" werd geconstrueerd, waarop het schip tijdens
het aflopen rustte 3).
Een jaar later, op 7 Juli en 22 September 1870, vonden de proeftochten
van de "Cerberus", respectievelijk de "Bloedhond" plaats. De totale kosten
van de aanbouw van de "Cerberus" bleken vrijwel gelijk te zijn geweest aan
de kosten van de "Krokodil 4)."
In totaal werden op de Rijkswerf te Amsterdam tussen 1870 en 1876 zes
monitors gebouwd, die elk een waterverplaatsing van 1500 ton bezaten.
In deze periode werd de bouw van twee schepen van dit type opgedragen
aan de Nederlandse particuliere scheepsbouwindustrie: in 1871 bouwde de
Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Fijenoord de "Haai" en in 1876
bouwde dit zelfde bedrijf de "Luipaard" 5).
Het volgende pantserschip, het ramtorenschip "Guinea", onder de naam
"Matador" op stapel gezet, was reeds groter van afmetingen. De lengte tussen de loodlijnen was 60,25 meter en de waterverplaatsing was 2378 ton.
Het ontwerp van dit schip werd ontIeend aan de "Buffel", echter werd de
1) Tijdens het getuigenverhoor van de enquete omtrent de toestand van de Nederlandse koopvaardijvloot verklaarde Tideman op 6 Augustus 1874 dat de maatschappeIijke toestand van de bazen op dat ogenblik zeer ongunstig was. De Regering had de lonen van het werkvolk op de Rijkswerven verbeterd.
2) Memoriaal van de Marine, 2e afd., bIz. 10 en 11.
3) B. J. Tideman: ,Het afiopen van schepen op 's Rijkswerf te Amsterdam', in:
Tijdschrift van het K.I.V.1. 1869-1870, bIz. 44 e.v.
4) Memoriaal van de Marine, Ie afd., Livret H, bIz. 15. Een herziene berekening
gemaakt door de Commissie ingesteld bij K.B. van 19 Juli 1883, Dr. 16 ,tot reorganisatie van's Rijkswerven' kwam op een voor de Rijkswerf nadelig verschil van
1100.000 op een bouwprijs van I 866.000 uit. (bIz. 24 van het rapport der Commissie).
5) Gegevens ontleend aan het Memoriaal van de Marine, 2e afd., bIz. 10.
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constructie verzwaard en het dek enigszins verhoogd. Het schip Iiep op
5 Mei 1870 met gunstig gevolg te water 1).
Intussen werden voorbereidingen getroffen voor de bouw van het grootste schip, dat tot dusverre in Nederland werd gebouwd: de "Koning der
Nederlanden" die evenals de "Guinea" onder de naam "Matador" op stapel
werd gezet. Het schip werd door Tideman ontworpen en kreeg een grootste
lengte van 85,20 meter en een waterverplaatsing van 5285 ton 2). Het ontwerp werd gemaakt, toen men nog niet op het Noordzeekanaal mocht rekenen en werd daarom een compromis tussen de eisen, die aan pantser,
artillerie en stoomvermogen gesteld werden en de afmetingen van het NoordHollands Kanaal. Het achterschip kreeg hierdoor een gedwongen en vollere
vorm dan uit een oogpunt van voortstuwing wenselijk was.
Een constructieve bijzonderheid was het gebruik van langsspanten en de
toepassing van staal als constructiemateriaal voor de schotten, spanten en
zaathouten. De huid en pantserplaten waren van ijzer. Door de grotere
sterkte van staal werd hierdoor gewicht bespaard, hetgeen op een diepgangsvermindering van 30 centimeter neerkwam.
Het gebruik van staal als constructiemateriaal in de scheepsbouw was
geen navolging van de Engelse Marine, aangezien de introductie van staal
bij de Engelse Marinewerven en scheepsbouwbedrijven eerst na 1875 plaats
vond. Alleen in de Franse Marine werd in 1875 het staal uitgebreid toegepast 3).
Deze technische ontwikkelingen ontgingen niet aan de aandacht van de
Minister van Marine, C. G. Brocx, die aan de Directeur en Kommandant
der Marine te Amsterdam schreef:
"Het grootste schip, dat ooit voor de Nederlandsche Zeemagt is gebouwd,
werd op den 28 November 1871 onder Uw bestuur op stapel gezet, en er
bestaat bij mij geen twijfel, of het aangevangen werk zal met den beste uitslag bekroond worden. Die overtuiging is voomamenlijk gegrond op de
blijken van kunde, die bij de ontwerpen der plannen zijn waar te nemen en
ook bij de berekening mijne aandacht hebben getrokken. Stelde ik vroeger
de technische bekwaamheid van den hoofdingenieur der Marine B. J. Tideman op hoogen prijs, zoo mogelijk is dit nog vermeerderd voor het ontwerpen van het verband ten behoeve van het ramtorenschip Matador, en ik
verzoek UHEG. daarom aan genoemde hoofdingenieur voor het door hem
geleverde werk mijne bijzondere tevredenheid te betuigen 4)."
Op 24 April 1872 werd de "Matador" gedoopt in " Koning der Nederlanden" 5). Het schip werd eerst in Januari 1877 in dienst gesteld 6), na de
Memoriaal van de Marine, Ie afd., Livret F, bIz. 1, 2 en 3.
Het schip was groter dan de Prins Hendrik, die een waterverplaatsing van
3375 ton bezat. Zie Memoriaal van de Marine, Ie afd., Livret E.
3) The Institution of Naval Architects, 1860-1960, biz. 84.
') ARA Marine, I December 1871 , D 30.
6) Bureau Maritime Historie van de Marinestaf: Aantekeningen van voorvallen
op 's Rijkswerf te Amsterdam sedert 23 Mei 1866.
6) ARA Marine, 17 Nov. 1876, D 62.
1)
2)
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openstelling van het Noordzeekanaal op 1 November 1876 1). De Waterstaat wilde wegens de grote afmetingen van het schip geen toestemming geven om door het Noord-Hollands Kanaal naar Nieuwediep te varen, hoewei Tideman met behulp van een model met schaal 1 :250 van de meest kritieke plaatsen van dit kanaal de Ingenieurs der Waterstaat van de mogelijkheid hiertoe trachtte te overtuigen 2).
Deze beschouwing over de scheepsbouwkundige activiteiten op de Rijkswerf te Amsterdam wordt vooriopig afgesloten met de vermelding van de
bouw van de kruisers der Ie Klasse Atjeh, Tromp en de Ruyter. Dit project
werd in 1874 opgemaakt onder de indruk van de zich toenmaals openbarende reactie tegen de gepantserde schepen. Men beoogde een "strijder" in het
leven te roepen. Het werd echter, toen men daarvan terug kwam, omgewerkt
tot een kruiser-type3 ). Br ontstond een ongepantserd schip met een grootste
lengte van 91,85 meter en een waterverplaatsing van 2995 ton. De romp werd
van ijzer geconstrueerd.
Omdat de schepen dienst moesten kunnen doen in de Indische Archipel,
werd, om aangroeiing te voorkomen, de ijzeren romp met teakhout bekleed
(gedubbeld), waarop weer een zinkhuid werd aangebracht 4). Het schip
moest 14,5 zeemijl per uur lopen 5).
De tijd van de gepantserde schepen voor de Oceaan liep volgens Tideman
ten einde en men ging de grote ongepantserde schepen met verdragend geschut tegemoet. "Dat ziet men reeds allerwege en dan is men zoo ver niet
van de snelle pakketbooten. Ontdoet men zulk een schip van zijn geschut
en timmert men er een mooije kajuit op, dan heeft men bijna een pakketboot 6)." Dit scheepstype bood Tideman, in 1876, aan de Stoomvaart Maatschappij Zeeland ter levering aan 7).
Tideman was in 1874 bekend geworden met de eerste resultaten van
wetenschappelijke proefnemingen van de Engelse civiel ingenieur William
Froude, die de methode aangaf om door middel van het slepen door een
1) ARA Marine, 25 Oct. 1876, B 17.
2) ARA Marine. 4 Nov. 1875, D 96. Over de moeilijkheden, die werden onder-

vonden tijdens de doorvaart van de Koning der Nederlanden door het Noordzeekanaal, zie M.G. de Boer: De Haven van Amsterdam en haar verbinding met
de zee, 1926, bIz. 162.
3) H. D. Guyot: Marine-Studien, eerste gedeelte, 1898, bIz. 91.
4) Compositie schepen (houten huid en ijzeren span ten) en houten schepen werden ter bestrijding van aangroeiing met koper gedubbeld.
6) Memoriaal van de Marine, Ie afd., Livret A.
6) Enquete Koopvaardijvloot, 1874-1875, vraag 753.
7) Kon. Huisarchief Archief Prins Hendrik der Nederlanden, Inv. 223, 24 Mei
1876: Tak van Poortvliet aan Prins Hendrik der Nederlanden. Tideman kwam tot
dit aanbod, nadat hij, vermoedelijk op verzoek van de commissarissen van de
Stoomvaart Maatschappij Zeeland, in Mei 1876 een onderzoek had ingesteld naar
de toestand van de Stad Vlissingen en Stad Middelburg. Zijn rapport over deze
schepen, die een jaar eerder door deze maatschappij in Engeland waren aangekocht, luidde zeer ongunstig.
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waterbassin van een verkleind scheepsmodel het voor een bepaalde snelheid
benodigde machinevermogen te bepalen.
Het grote belang hiervan inziende, begon Tideman direct zelf te experimenteren en bouwde op de Rijkswerf te Amsterdam een inrichting voor
het nemen van wetenschappelijke proeven, waarmede hij als eerste navolger
van William Froude enkele jaren later Europese bekendheid zou verkrijgen.
Het eerst experimenteerde Tideman met een model van de "Atjeh".
In het navolgende hoofdstuk wordt uiteengezet, hoe Tideman tot het
nemen van deze wetenschappelijke proefnemingen is gekomen.

11. Pionierswerk op het gebied van het wetenschappelijk scheepsbouwkundig
onderzoek

Vit zijn publicaties blijkt, dat Tideman tijdens zijn verblijf in Engeland
op wetenschappelijk gebied contact heeft gehad met de hoogleraar W. J.
Macquorn Rankine te Glasgow, een gezaghebbend geleerde, die, vermoedelijk vanwege zijn grote theoretische kennis, in een vergadering van de "Institution of Naval Architects" in 1866 de "highest autority" op scheepsbouwkundig gebied werd genoemd 1).
Het contact betrof de theorie, welke Rankine had ontworpen voor de berekening van de weerstand van een bewegend lichaam in een vloeistof. Deze
berekeningen waren no dig als uitgangspunt voor het bepalen van het machinevermogen, dat nodig was om een schip een bepaalde snelheid te doen behalen.
Voor dit onderwerp heeft Tideman bijzondere belangstelling gehad, vooral voor de proeven, welke de Engelse civiel ingenieur William Froude in
Torquay in Zuid Engeland met scheepsmodellen ondernam.
Aanvankelijk stond men sceptisch tegenover de mogelijkheden en de
waarde van het modelonderzoek. Dit blijkt uit het rapport, dat een commissie van de British Association for the Advancement of Science in 1869
uitbracht over "The State of existing knowledge on the stability, Propulsion
and seagoing Qualities of ships, and as to the application which it may be
desirable to make to Her Majesty's Government to these subjects." Deze
commissie adviseerde onder meer, dat weerstandsmetingen moesten worden
uitgevoerd met grote schepen. Leden van de commissie waren o.m. professor
Rankine en William Froude.
Froude begeleidde de ondertekening van het rapport echter met een voorstel om de weerstand van schepen met behulp van modellen te bepalen,
waartoe hij een uitvoerige verklaring gaf 2).
Rankine verwachtte niet veel van modelproeven, omdat hij de betrekking
tussen de weerstand, die een klein model van een schip in het water ondervindt en die van het daaraan gelijkvormige schip te ingewikke1d achtte 3).
1) The Institution of Naval Architects, 1860-1960, biz. 52.

2) The Papers of William Froude (1810-1879), London 1955, biz. 129 e.v.
S) Aantekeningen van het verhandelde in de sectievergaderingen van het Pro-
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Het duurde veertien maanden voordat de Engelse Admiraliteit het plan
van Froude goedkeurde en hem in de gelegenheid stelde om zijn voorstel
uit te voeren. Men was in het algemeen tegen modelproeven en het besluit
van de Admiraliteit werd door sommigen als geldverspiIIing beschouwd 1).
Toen in 1874 resultaten van de proeven van Froude werden gepubliceerd,
zag Tideman direct het nut van deze experimenten in en drong aan op een
studie in Nederland van deze materie om meer theoretische kennis te verkrijgen, "dat een zeker voordeel zou geven op de in de practijk meer geoefende nabuur". Deze moest het nJ. sedert 1872 zonder de theoreticus
Rankine steIIen, aangezien Rankine in dat jaar overleed. Tideman deed
daarom een beroep op wiskundigen om dit onderwerp eens ernstig op te
vatten.
Aan de oproep van Tideman werd echter geen gehoor gegeven: op een
door het Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten en Wetenschappen
uitgeschreven prijsvraag over dit onderwerp werden geen inzendingen ontvangen.
Tideman heeft dit onderwerp voor het eerst in Nederland uitvoerig onder
de aandacht gebracht in de Koninklijke Akademie van Wetenschappen,
waar hij vanaf 1873 tot lid was benoemd 2). In de vergaderingvan 31 October
1874 werd een voordracht van Tideman voorgelezen, waarin hij pleitte voor
het van Regeringswege doen nemen van modelproeven in het belang van de
economie der stoomvaart 3). Zijn lezing werd voor kennisgeving aangenomen.
Tideman was inmiddels zelf met de experimenten begonnen en had daartoe een model van de "Atjeh", voorzien van de nodige meetapparatuur,
doen vervaardigen, waarmee hij in een beschut gedeelte van het Marinedok
op de Rijkswerf te Amsterdam zijn proeven begon.
Een jaar later werd door de Koninklijke Akademie een eerste rapport g epubliceerd ~). Het waren de resultaten van de sleepproeven met het model
van de kruiser Ie klasse type Atjeh, welke genomen waren om de grootte
der machine-instaIIatie te bepaien, die nodig was om de vereiste scheepssnelheid te behaien.
Op 9 Februari 1875 werd Tideman met veie andere iandgenoten en enkele
buitenlanders ter geiegenheid van het 300-jarig bestaan van de Leidse Universiteit tot doctor honoris causa benoemd en wei in de wis- en natuurkunde.
Over de officieIe motivering van deze benoeming tasten wij in het duister.
Aangenomen moet worden, dat zijn wetenschappelijke pubiicaties over het
vinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, Vergadering
29 Juni 1874, bIz. 11 (brief van B. J. Tideman).
1) The Papers of William Froude, bIz. XVII.
2) Archief Kon. Akademie v. Wetenschappen: brief van B. J. Tideman d.d.
21 Mei 1873.
3) Verslagen en Mededelingen afd. Natuurkunde, deel VIII, 1874, van de Kon.
Akademie van Wetenschappen.
4) Verslag van proeven etc. Natuurkundige Verhandelingen Kon. Akademie van
Wetenschappen, deel XVI, 1876.
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scheepsbouwkundig modelonderzoek tot het besluit van deze benoeming
hebben bijgedragen.
Opgemerkt wordt dat Tideman in 1875 o.a. naar aanleiding van zijn proeyen met het model van de "Atjeh" met William Froude correspondeerde,
die hem gegevens over door hem gebruikte instrumenten toezond 1).
Hoewel men ook in Nederland sceptisch stond tegenover de proeven met
verkleinde modellen, - de Directeur en Komrnandant te Amsterdam adviseerde de Minister om aan de Engelse Regering te verzoeken gebruik te mogen maken van de inrichting van William Froude in Engeland, - stond de
Minister van Marine beperkte geldmiddelen toe, waarmee Tideman zijn inrichting kon uitbreiden en verbeteren. Hierdoor ontstond een bruikbare inrichting, waarmee vele proeven met uiteenlopende scheepsmodellen werden
genomen.
In 1878 maakte Tideman met een publicatie in het "Memoriaal der
Marine" deze proeven wereldkundig, hetgeen in het buitenland sterk de
aandacht trok 2). Keizer Alexander II van Rusland onder anderen liet in
1879 door Tideman de scheepsvorm van een nieuw Keizerlijk jacht, de
"Livadia", ontwerpen en onderzoeken in zijn inrichting te Amsterdam.
Ook andere buitenlandse Marine-instellingen lieten in Amsterdam modellen maken en onderzoeken, o.a. de Oostenrijkse Marine.
De betekenis van dit werk van Tideman is eerst veel later in Nederland
bekend geworden. Tijdens zijn leven heeft Tideman voor zijn onderzoek op
weinig medewerking mogen rekenen, gezien zijn herhaalde opmerkingen
over de beperkte hoeveelheid geld, dat hem ter beschikking werd gesteld 3).
12. Benoeming tot Hoo/dingenieur, Adviseur voor Scheepsbouw

Op 3 September 1873 overleed de Directeur van Scheepsbouw te 's Gravenhage, de Hoofd ingenieur der Marine L. K. Turk. De Minister van
Marine, Brocx, yond de Hoofdingenieur H. G. Jansen, die in ancienniteit
op de overleden D irecteur volgde, minder geschikt dan de op de Hoofdingenieur in ancienniteit volgende Hoofdingenieur B. J. Tideman, geplaatst als hoofd van het yak van Scheepsbouw aan 's Rijkswerf te Amsterdam.
De Minister stelde de Koning voor om de betrekking van Directeur van
Scheepsbouw te doen vervallen en daarvoor in de plaats te stellen de betrekking van Adviseur voor Scheepsbouw en daaraan de rang en het tractement, vastgesteld voor de directeur van Scheepsbouw, toe te kennen. Voorts
stelde de Minister voor om de Hoofdingenieur B. J. Tideman te benoemen
1) Sehip en Werf, 1949, biz. 323: ,Een brief van William Froude'.
2) Memoriaal van de Marine: Uitkomst van proeven op den weerstand van

seheepsmodellen, 2e afd., biz. 75-90.
B) Oesterreiehisehes Staatsarehiv - Kriegsarehiv: Tideman aan Marinesektion,
2 Dec. 1882, en: Arehier van Admiralty Experiments Works te Haslar U.K.:
Tideman aan R. E. Froude, 18 Oet. 1882.
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tot Adviseur voor Scheepsbouw met de bepaling, dat hij aan het hoofd van
het vak van Scheepsbouw aan 's Rijkswerf te Amsterdam zou worden bestendigd.
Deze regeling achtte de Minister wenselijk, omdat bij optreden als Directeur van Scheepsbouw de heer Tideman te zeer zou worden onttrokken aan
de werf te Amsterdam, "waar men zijne gewigtige diensten bij de pantserinrigting en den aanbouw der schepen moeyelijk kan missen 1)."
Bij Koninklijk Besluit van 30 September 1873 no. 22 werd Tideman met
ingang van 1 October 1873 benoemd tot Hoofd ingenieur Adviseur voor
Scheepsbouw, waarmee hij op 39-jarige leeftijd de hoogste rang in het Korps
Ingenieurs der Marine, dat in 1875 uit dertien scheepsbouwkundig ingenieurs
bestond, had bereikt.
13. Industriele ontwikkelingen in Vlissingen

Een der belangrijkste bijdragen tot de industriele ontwikkeling in Nederland heeft Tideman geleverd met de uitvoering van de opdracht, welke hij
na de opening van de nieuwe havenwerken te Vlissingen ontving van Koning
Willem III, n.l. om een scheepsbouwbedrijf te stichten te Vlissingen op de
plaats van de opgeheven Marinewerf.
Omdat met het welslagen van de lange reeks onderhandelingen, die daarop met de Regering gevoerd werden, een belangrijk deel van Tidemans levensdoel, n.l. het stichten van een groot scheepsbouwbedrijf in Nederland,
al was het ook ten dele, in vervulling ging, wordt deze episode wat uitvoeriger behandeld. Alvorens over te gaan tot de eigenlijke onderhandelingen
over de concessie-aanvraag wordt nader ingegaan op de geschiedenis van
de Marinewerf en op de ontwikkeling der plannen van de spoorweg- en
havenwerken te Vlissingen, omdat deze onderwerpen onderling met elkaar
in verband staan.
Koning Willem III sloot met zijn opdracht aan Tideman een peri ode van
vele jaren van onzekerheid af over de toekomst van Vlissingen, een periode,
waarin particuliere initiatieven ondernomen zijn om de ongebruikte maritieme inrichtingen te benutten voor industriele doeleinden, welke gezien de
spoorwegverbinding en havenwerken, die in Vlissingen tot stand kwamen,
veelbelovend leken. Al deze initiatieven strandden echter ten gevolge van de
liberale economische politiek, die de Regering voerde en die, beducht voor
bevoorrechting van een enkele onderneming boven anderen, iedere onderhandse afstand van de gebouwen en terreinen afwees, een stand punt, waarvan eerst met de aanvraag van A. Smit, daartoe door Tideman uitgenodigd,
werd afgeweken.
Wij zien een bevestiging van hetgeen over de industrieIe ontwikkeling na
1870 bekend is, n.l. dat het aandeel van de overheid in deze ontwikkeling
niet groot was 2). De aarzelende ontwikkelingen in Vlissingen waren echter
niet toe te schrijven aan gebrek aan ondernemingszin.
1) ARA, K.d.K., Exh. 30 Sept. 1873, no. 22.
2) I. J. Brugmans, Paardenkracht en Mensenmacht (1961), biz. 286 e.v.
ECON.-HIST. JAARBOEK XXXII
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14. Beknopte geschiedenis van het Maritiem Etablissement Ie Vlissingen
De geschiedenis van het Marine Etablissement is uitvoerig beschreven
door H. P. Winkelman '). Het complex bestond uit twee gedeeJten. Aan het
westelijk gedeelte van het "Landsdok" (Marinedok) was de werf van Aanbouw gelegen, terwijl de werf van Uitrusting aan het oostelijk deel van het
Marinedok bij de Nieuwe Haven (Voorhaven) lag. Dit was het terrein van
de Admiraliteitswerf, welke werd gebouwd nadat de Admiraliteit van Zeeland in 1767 aan de Regering had verzocht om een plaats tot het bouwen van
een groot scheepsarsenaal. In hetzelfde jaar werd de eerste steen gelegd voor
het Arsenaal, dat in 1809 door de Engelsen, die Walcheren een korte tijd bezet hielden, bij het verla ten der stad in brand gestoken en vernield werd. In
1810 is dit gebouw door de Franse Regering geheel nieuw opgebouwd, maar
nu met verzwaarde muren en een bomvrij dak. (Afb. 4)
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Afb.4. De situatie van de havens en dokken te Vlissingen in 1805. Vit: T. SpeeIveldt: ,Brieven over het eiland Walcheren', 's Gravenhage, 1808, BIz. 7.

Door de Franse Genie werden plannen ontworpen voor de verbetering
van de Marinehaven, welke wegens de rol, die deze plannen bij de opzet
van de havenplannen in Vlissingen zouden spelen, in een apart hoofdstuk
zullen worden behandeld.
De werf van Aanbouw aan het westelijk gedeelte ontstond na de beein') H. P. Winkelman: Geschiedkundige Plaatsbeschrijving van Vlissingen, 1873.
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diging van het Franse bestuur in 1814, toen de Rijkswerf te Antwerpen
naar Vlissingen werd verplaatst. De bestaande Admiraliteitswerf vond men
te krap en de gebouwen ontoereikend. Onder lei ding van de Constructeur
Cornel is Soetermeer (1782-1842), een der bekwaamste scheepsbouwkundigen van zijn tijd, werd toen de werf van Aanbouw ingericht. Er werden
overdekte hellingen gebouwd, een smederij, magazijnen en werkplaatsen.
De werf kreeg daarna een grote omvang en was wat aantal arbeiders betreft
vergelijkbaar met de werf te Amsterdam, hetgeen uit het onderstaande
staatje blijkt : 1)
Personeelsbezetting Rijkswerven in 1861
Amsterdam
Vlissingen
Willemsoord
Hellevoetsluis

1019

927
365
372

Op een aantal inwoners in Vlissingen van ongeveer 10.000 is de Rijkswerf dan ook van grote economische betekenis geweest voor deze stad.

15. Plan van de Franse Genie betreffende de werf te Vlissingen
Het on twerp, dat Tideman in 1865 voorstelde voor de havenuitbreiding
en inrichting van de Marinewerf als een scheepsbouwbedrijf was gebaseerd
op plannen, welke de Franse Genie had ontworpen. Over dit plan zijn bijzonderheden bekend door een publicatie van de Hoofdingenieur der Marine
A . E. Tromp, die in 1851 een geschiedkundig overzicht publiceerde van de
"Aanleg en de gemaakte veranderingen aan het dok der Marine te Vlissingen
en de daarvoor liggende grote zeesluis, met vermelding van belangrijke bijzonderheden der constructie en andere", over de peri ode van 1600 tot 1848 2)
In deze publicatie wordt de aandacht gevestigd op een in het archief der
directie van de Genie te Vlissingen gevonden plan, of liever schetstekening,
welke kenneIijk door de Fransen is getekend en dus waarschijnlijk van de
Franse directie der Genie afkomstig. Vit dit plan blijkt, dat het Franse bestuur op het weer in orde brengen en de uitbreiding van het droge dok, dat
tijdens de kortstondige bezetting door de EngeIsen in 1809 was vernield,
bedacht is geweest.
Tromp tekent hierbij aan, dat de in dit tijdvak vermelde bijzonderheden
van het droge dok zijn getrokken uit een belangrijk geschiedkundig overzicht van de dokken te Vlissingen, in 1836 opgemaakt door de toenmalige
referendaris bij het Departement van Marine D. G . Muller uit de notulen der Admiraliteit van Zeeland en andere stukken tot het archief van
1) Bijlagen tot de Handeling der S.G., Tweede Kamer 1861-1862, biz. 31.

2) Verhandelingen en berigten betrekkelijk het Zeewezen en de Zeevaartkunde,
verzameld en uitgegeven door jhr. G. A. Tindal en Jacob Swart, 1851, biz. 531-597
en 791-843.
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Marine behorend. Dit manuscript is naar de mening van Tromp bij het
archief van het Departement van Marine gedeponeerd. Tromp vervolgt met
op te merken, dat dit stuk te meer waarde heeft voor deze aangelegenheid
door de brand in het Ministerie van Marine in 1844, waarbij vele stukken en
onder deze ook vele der Notulen van de Admiraliteit van Zeeland werden
vernield.
In het Algemeen Rijksarchief is dit overzicht bewaard gebleven, dat
hoewel niet gesigneerd, ongetwijfeld het door de heer Tromp bedoelde document van D. G. Muller iSl). Hierin vindt men een vrij uitvoerige beschrijving van de Franse plannen, alsmede een copie van het plan, dat in
het archief van de Directie der Genie te Vlissingen werd aangetroffen. Dit
plan bevat, schreef vermoedelijk de heer Muller in 1836, " zeer merkwaardige ontwerpen, daarom nog te meer opmerkelijk, dewijllater verscheidene
dier ontwerpen zijn uitgevoerd, op de noodzakelijkheid daarvan dikwerf
gevoeld en aangedrongen is." (Afb. 5)

Afb. 5. Plan voor de inrichting van de Marinewerf te Vlissingen omstreeks 1810
ontworpen door de Franse Genie (ARA Marine, Aanhangsel 119)

Op de schets vindt men onder meer een verbetering der Marinehaven door
het leggen van een spuisluis ter plaatse van het kettinghoofd, of de waterpoort. Voorts treft men twee gemetselde hoofden aan even binnenwaarts de
toenrnalige (1836) houten hoofden. Hierdoor zou de haven aanmerkelijk
vernauwd zijn; de krachtige spuiing zou daardoor nog veel in vermogen
hebben toegenomen en dit zou de haven ongetwijfeld op de verlangde diepte
hebben gehouden.
Over de richting van het nieuwe oostelijk havenhoofd scheen men volgens de heer Muller niet stellig besloten te zijn, tenminste zijn daarvoor op
1) ARA, Marine, Aanhangsel no. 119.
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de schets twee verschillende richtingen aangegeven. De heer Muller merkt
dan op, dat de Jigging van deze sluis het voordeel had om de strekking der
haven te behouden en zoveel mogelijk een recht alignement te geven, doch
voor gevaar van vernielen der sluis in geval van vijandelijkheden met schepen was de richting van een dergelijke sluis naar bastion no. 8, bij het plan
van de heer ingenieur Schraver voorgesteld, verre te verkiezen.
Dit plan van de Franse Genie is aan Tideman bekend geweest en is een
belangrijk uitgangspunt geweest in zijn plannen, welke hij in 1865 ontwierp
voor een scheepswerf te Vlissingen, alsmede voor zijn kritiek op de door de
Ingenieur Simon der Exploitatie Maatschappij der Staatsspoorwegen ontworpen plannen voor de spoorweghavens.

16. De spoorweg- en havenwerken Ie Vlissingen

Toen met de wet van 18 Augustus 1860 de aanleg van spoorwegen van
staatswege mogelijk werd gemaakt, kon een begin gemaakt worden met de
aanleg van de spoorwegverbinding van Roosendaal naar Vlissingen 1).
De ingenieur van de Waterstaat M. Simon Gz. werd op 1 Mei 1861 als
eerstaanwezend ingenieur geplaatst bij de aanleg van deze lijn 2).
Voor de verbinding van Zuid Beveland met Walcheren moest een darn
door het Sloe worden gelegd. Ten behoeve van de scheepvaart van de Schelde naar het Noorden werd daartoe het Kanaal door Walcheren ontworpen,
dat de verbinding vormde tussen Vlissingen en Veere. Aan het einde van het
kanaal ten oosten van Vlissingen werd een keersluis ontworpen, die toegang gaf tot een binnenhaven, welke door middel van een dubbele schutsluis
van zee gescheiden was 3). De plannen werden door M. Simon reeds in 1863
ontworpen. (Afb. 6)
Het ligt voor de hand om te veronderstellen, dat Simon is uitgegaan van
de plannen, welke de Banque Generale Suisse bij het Departement van
Binnenlandse Zaken indiende na de concessieverlening van 8 September
1857 voor de lijn Vlissingen-Venlo 4). Deze veronderstelling is gebaseerd op
de opmerking van de ingenieur van de Waterstaat Conrad, dat de door Simon bepaalde plaats der haven ten oosten van Vlissingen, alsmede de richting van de spoorweg van Vlissingen naar Middelburg overeenkomen met
de ontwerpen van de Banque Generale Suisse 5).
In 1856 was de ingenieur Fijnje in dienst van de Banque Generale Suisse
overgegaan 6), zodat deze plannen vermoedelijk door deze ingenieur werJ. H. Jonckers Nieboer : Geschiedenis der Nederlandsche Spoorwegen .
•) Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek, IV, bIz. 1243.
3) Tijdschrift van het KIVI, 1869-1870, bIz. 316 e.v.
4) De ZuiderIijnen, Econ. Hist. Jaarboek, 30e deel, bIz. 67.
5) ARA BiZa, lle afd. Spoorwegen, Inv. no. 124. Rapport Conrad d.d. 23 Febr
1865, no. 222
6) De Zuiderlijnen, biz. 69.
1)
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Afb. 6 De spoorweg- en kanaalwerken op Walcheren zoaIs deze werden uitgevoerd. Uit: Tijdschrift voor het KIVI 1869-1870.

den ontworpen. Dit is des te aannemelijker, daar ingenieur Fijnje reeds in
1849 de ontwikkeling van Vlissingen als haven had voorgestaan 1).
Over het ontwerp van Simon vond in 1863 het nodige overleg piaats met
de Hoofdingenieur van Rijkswaterstaat en met de militaire genie te Vlissingen 2), in verband met de bestaande vestingwerken. Simon heeft hierbij inlichtingen ingewonnen bij Tideman op de Rijkswerf te Viissingen.
Tideman verschilde met Simon van mening omtrent de ontworpen havens
in Vlissingen. VoIgens hem zou het op diepte houden van de door Simon
geprojecteerde buitenhaven zeer veel baggerwerk vereisen. Hij verwachtte
dat door de afdamming van het Sloe op die piaats een grote aanslibbing zou
plaats vinden.
1)

AIdaar. Zie ook: Tijdschrift KJVI, 1901-1902, bIz. 94.

2) Verslagen der Commissie voor de S.S., 1861-1863, bIz. 18.
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Tideman stelde daarom voor om het Kanaal door Walcheren aan te laten
sluiten op een binnenhaven, welke in verbinding zou staan met de Voorhaven van het bestaande Marinedok. Hiertoe zou de Voorhaven van een
dubbele schutsluis worden voorzien. De Voorhaven zou door een krachtige
spuiing op diepte gehouden kunnen worden, waardoor slechts weinig baggerwerk nodig zou zijn.
Dit plan baseerde Tideman op het reeds besproken oude plan van de
Franse Genie, dat tot dusverre nimmer werd uitgevoerd en waarbij de Marine-Voorhaven recht voor de bestaande sluis zou worden verlegd en van
een buitensluis zou worden voorzien. Hierdoor zou een voor spuien uitstekend geschikte Voorhaven ontstaan 1). Het voorstel van Tideman hield
tevens in, dat het geprojecteerde station dichter bij de stad zou komen te
Jiggen.
Het is wei toevallig, dat in diezelfde tijd de Commissaris des Konings
R . W. van Lynden op 30 September 1864 een gewijzigd plan indiende bij de
Minister van Binnenlandse Zaken, dat vrijwel geheel op de beginselen van
het plan Tideman bleek te berusten. Dat dit plan vermoedelijk van Tideman
afkomstig is, zal later blijken.
De ingenieur van de Tweede Inspectie van de Waterstaat, F. W. Conrad,
sprak in een uitvoerige besehouwing in Februari 1865 zijn voorkeur uit voor
het ontwerp van Simon boven de plannen van de Commissaris des Konings
van Zeeland 2). Zijn bezwaren tegen dit laatste ontwerp waren:
Ie dat de haven, waarvan hier sprake is, te bekrompen is en dat gelegenheid tot uitbreiden ontbreekt.
2e in verband met het aandoen der haven is de plaats ten oosten van
Vlissingen (zoals die door de Banque Generale Suisse was aangenomen) te
verkiezen boven een haven door Vlissingen.
3e ook ziet hij geen reden om aan het plan door de stad Vlissingen de
voorkeur te geven, aangezien hij het eens is met de ingenieur Simon, dat de
havenmonden bij beide plannen aan dezelfde oorzaken van aanslibbing of
verzanding zijn blootgesteld.
Door Simon was voorgesteld om een verbindingskanaal van de binnenhaven met het Marinedok als een latere behoefte te beschouwen. Hiermee
kon Conrad zich verenigen, terwijl in de kantlijn van zijn rapport nog de
aantekening werd toegevoegd: "Dit kan gerust worden uitgesteld, tenzij de
Marine het maken wil".
Tideman had in verband met zijn coneessie-aanvraag voor het verdere
gebruik van de Rijkswerf te Vlissingen grote belangstelling voor de havenplannen. Nadat hij met het inkomen der "Wet tot onteigeningvan perceelen
ten behoeve van de Spoorweg van Goes langs Middelburg naar Vlissingen
1) ARA BiZa, lIe Afd. Spoorwegen, doss. 2c, Inv. 440. Tideman aan BiZa
16 en 25 Nov. 1865.
2) ARA BiZa, lIe Afd. Spoorwegen, Inv. 124. Rapport Conrad d.d. 23 Febr.
1865, no. 222.
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Afb.7. Schets ter toelichting op de kritiek van Tideman op de havenplannen van de Regering. De dikke
lijnen geven het plan van de Regering aan. De dunne, geharceerde, lijnen stellen het plan van Tideman
voor (ARA BiZa, Spoorw., Inv. 440)
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en van een Kanaal van Vlissingen naar Middelburg" bij de Tweede Kamer
der Staten Generaal enigszins bekend was geworden met het plan der Regering betreffende de haven van Vlissingen, gaf hij vanuit Birkenhead in Engeland in November 1865 zijn visie op de plannen van de Regering en lichtte
zijn eigen plan voor de haven in enkele uitvoerige brieven aan de Minister
van Binnenlandse Zaken nader toe 1). In het betreffende dossier vindt men
in een interne aantekening voor de Minister over deze brieven o.a. opgemerkt: "Een soortgelijk plan voor het maken der havens in de stad werd door
den Commissaris des Konings in Zeeland voorgesteld. Of dit van den heer T.
afkomstig was, weet ik niet, maar men zou het nu vermoeden 2)." (Afb. 7)
Gezien de uitvoerige, afwijzende beschouwingen over de plannen van de
Commissaris des Konings was niet te verwachten, dat de Ingenieurs van de
Waterstaat en de Staatsspoorwegen zich door de betogen van Tideman van
hun plannen zouden laten afbrengen.
De kern van de bezwaren van Tideman betrof de dieptehouding van
de geprojecteerde buitenhaven, waarvoor hij de baggerkosten zeer hoog
schatte. Hij verzocht daarom dan ook inzage in een plan van de haven met
aantekening van de geprojecteerde diepten. De Minister deelde hem echter
mede, dat de havenwerken te Vlissingen nog slechts in algemene trekken
waren ontworpen en dat aan zijn verzoek niet kon worden voldaan.
De Minister achtte de bedenkingen van Tideman toch een dermate gewichtige aangelegenheid, dat hij zijn opmerkingen in een uitvoerige nota
aan de Ingenieur in Algemene Dienst, J. A. Kool, ingenieur van de Staatsspoorwegen Simon en de Ingenieur van de Waterstaat, 2e Inspectie, Conrad,
ter overweging voorlegde 3).
Deze ingenieurs waren van oordeel, dat de door Tideman geschatte kosten van het baggerwerk om de haven op diepte te houden overmatig hoog
geschat waren. Ingenieur Conrad voegde er aan toe, dat het baggeren slechts
beperkt kon worden tot de vaargeul van de havenmond naar de sluizen.
De overblijvende oppervlakte kon dan als tijhaven worden gebruikt en tot
legplaats dienen, de haven zou de volle diepte niet behoeven en in dat geval
niet zoveel uitbaggering 4).
Deze opvatting strookte geheel niet met de opmerking van Tideman: 5)
"In verband met de vermoedelijke bestemrning van deze Voorhaven om
stoomschepen de gelegenheid te geven spoedig en zonder enig tijdverlies te
kunnen laden en lossen, dient zij ongeveer 12 voet beneden laag water diep
te wezen, want geladen stoomschepen laat men bij verkiezing niet aan de
grond komen, en weinige schepen dier soort gaan minder diep zoo zij voor
de zee, en niet voor een bijzonder doel gebouwd zijn. Is zij zoo diep geprojecteerd, dan iigt de bodem ongeveer gelijk met den slagdorpel der
1)

ARA BiZa, Spoorwegen Inv. 440. Tideman aan BiZa, 16 en 25 Nov. 1865.

2) Aldaar. Brief van Tideman, d.d. 16 Nov. 1865, aan Min. van BiZa.
8) Aldaar. BiZa aan J. A. Kool, 1 Dec. 1865, no. 123.
4) ARA BiZa, lle Afd. Spoorwegen, dossier 2c, rapport Conrad d.d. 12 Dec.
1865, no. 1607.
5) ARA BiZa, lle Afd. Spoorwegen, Inv. 440. Tideman aan BiZa, 16 Nov. 1865.
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Marinesluis, en iets beneden de diepste geul in de Voorhaven der Marine,
of ongeveer 5,24 m. onder A.P. Om die haven dan zoo diep te houden staan
twee wegen open: spuyen of baggeren."
Ingenieur Simon verdedigde in een uitvoerig rapport zijn havenplan en
kwam tot de conclusie, dat de nota wei nimmer aanleiding zou geven om een
ander ontwerp ter uitvoering aan te bevelen. De Ingenieur in Aigemene
D ienst J. A. Kool was het hiermee eens 1), terwijl de Ingenieur 2e Inspectie
F. W. Conrad, hoewel deze met Tideman van gevoelen was, dat de mond van
de haven vernauwd diende te worden, van mening was dat het algemeen
belang der gehele zaak niet toeliet om nog te belangrijke wijzingen aan te
brengen, waardoor de voortgang der gehele zaak zou worden belemmerd 2).
Hoe weinig bij het on twerp van haven en spoorweg bij Vlissingen aanvankeJijk rekening werd gehouden met de plaatselijke belangen blijkt, behalve
uit de grote afstand van het geprojecteerde station naar de stad, ook uit het
afgescheiden zijn van de ontworpen binnenhaven met de reeds bestaande
havens in en bij de stad.
In adressen aan de Minister van Binnenlandse Zaken vroegen de Gemeenteraad en de Kamer van Koophandel van Vlissingen om het projecteren van
een verbindingskanaal tussen de ontworpen binnenhaven en de Marinehaven van Vlissingen en om een aansluiting van de stad met het geprojecteerde station, wat een levenskwestie voor haar inwoners was 3).
Tideman had hieromtrent als lid van een daartoe ingestelde Commissie
uit de Gemeenteraad van Vlissingen geadviseerd 4).
Dat de Minister van Binnenlandse Zaken vooriopig niet van plan was om
dit verbindingskanaal te maken is reeds gebleken.
Vit de beschrijving van de spoorweg- en kanaalwerken op Walcheren,
welke M. Simon Gz. op 9 Juni 1870 in Middelburg voor de leden van het
Koninklijk Instituut van Ingenieurs gaf, blijkt dat met de wensen van de
Gemeenteraad en de Kamer van Koophandel van Vlissingen toch tenslotte
zoveel mogelijk rekening is gehouden: zowel een locaalstation als het verbindingskanaal waren geprojecteerd 6).
Maar de oorspronkelijke plannen van Simon bleven toch in hoofdzaak
gehandhaafd.
Het is begrijpelijk, dat met ongeduld de voitooing van de haven- en spoorwegwerken in en naar Vlissingen werd afgewacht. Ret geduld van de
Zeeuwen werd dan ook zwaar op de proef gesteld.
Eerst op 1 November 1872 kwam de spoorwegverbinding naar Vlissingen
gereed en dan nog aileen naar het locaal station, dat oostelijk van het Wal-

1) ARA BiZa, lIe Afd. Spoorwegen, Iny. 443. Rapport Simon d.d. 19 Febr. 1866,
Staatsspoorwegen no. 171.
2) Aldaar, Rapp. Conrad d.d. 12 Dec. 1865 no. 1607.
3) ARA Dom. Iny. 519-1 adres Gem. Raad Vlissingen d.d. 11 Maart 1867.
4) Archief Gem. Vlissingen, Iny. no. 515, G.R., yerg. 4 Maart 1867 .
•) Tijdschrift KIVI, 1869-1870, bIz. 316 e.y.
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cherens Kanaal op een afstand van 1 kilometer van het Marinedok en de stad
Vlissingen gelegen was. De nieuwe havenwerken waren een jaar later voltooid, nadat de aanbesteding reeds in 1867 had plaats gevonden.
De afgevaardigde uit Zeeland in de Tweede Kamer, Tak van PoortvIiet,
klaagde dan ook in November 1871 over het ontbreken van een Ieiding bij
de uitvoering der werken: "die den goeden zamenhang der deelen bewaarde:
bij het openstellen der exploitatie van de spoorweg tot Vlissingen zal het
eindstation op geenerlei wijze met de havenwerken zijn verbonden. Evenmin met het oude Marinedok als met de nieuwe buitenhaven. Aan een goederenvervoer, dat enigszins kan wedijveren met dat in andere mededingende
havens valt niet te denken, zolang de havenwerken niet met de spoorweg
verbonden zijn 1)."
Daarbij kwam, dat de haven te ondiep werd geoordeeld en dat het nodig
was "deze grove feil, bij de aanleg der buitenhaven te Vlissingen begaan,
zoo veel mogelijk te herstellen 2)," hoewel Minister Thorbecke aanvankelijk
de voorgenomen diepte van 4,5 meter in de buitenhaven bij laagwater in
verband met geregelde stoompaketvaart naar Engeland voldoende oordeelde bIijkens de Memorie van Antwoord 3).
Bij de beraadslagingen in de Tweede Kamer kwam Thorbecke, opmerkend
dat de Memorie van Antwoord door de ingenieur, belast met aanleg en directie (Simon), was opgesteld, op deze zienswijze terug:
"Bij een groot werk dat, eens aangelegd, op den duur goed moet zijn en
voor lang dienen, te JetteD op een paar ton, zelfs een paar millioen, zou onverantwoordelijk zijn. En het geldt hier een ver uitziend werk, niet alleen
voor de binnenlandsche communicatie, maar voor de communicatie met
de wereld. Is het nll noodig, niet over vijftig of over honderd jaar, maar
kan het noodig zijn binnen korter tijd, dat de buitenhaven meer diepte verkrijgt? Mijnheer de President, ik beloof, dat ik het zal laten onderzoeken 4)."
Een in het begin van 1872 ingestelde commissie van deskundigen adviseerde daarop om de haven met 2 meter tot 8,50 meter onder Amsterdams
peil te verdiepen 5). De opvolger van Thorbecke, Minister Geertsema, ging
echter eerst over tot het opmaken van een bestek om de verdieping te kunnen aanbesteden, nadat hij advies had gevraagd aan zijn ambtgenoot van
Marine. Dit deelde de Minister mee als antwoord op de vraag van Tak van
Poortvliet, waarom hij nog draalde met het overgaan tot de meerdere verdieping 6).
Het is weI opmerkeIijk, dat de ingenieur, belast met de aanleg en directie,
1) Handelingen der S.O. 1871-1872, Tweede Kamer, bIz. 368.
2) Bijlagen tot de Handelingen der S.O., Tweede Kamer 1871-1872, bIz. 220

(voorlopig verslag).
3) Aldaar, bIz. 586 (Memorie van Antwoord).
4) Handelingen der S.O. 1871-1872, bIz. 371 (beraadslagingen op 27 November

1871).
5) Bijlagen tot de handelingen der S.O. 1872-1873 (3) bIz. 111 (verslag der Com-

missie van rapporteurs).
6) Handelingen der S.O. 1872-1873, bIz. 538 en 540 (beraadslagingen op 28 November 1872).
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Simon, ter motivering der aanvankelijk gekozen diepte der buitenhaven aanvoerde, dat de sterke aanslibbing, in de buitenhaven te verwachten, voortdurend tot zeer aanzienlijke uitgaven zou noodzaken om de diepte te behouden, "uitgaven, die met de diepte van aanleg in aangroeyende reden zullen
toenemen 1)," een uitspraak, gelijk aan die van Tideman over dit havenplan,
welke uitspraak dezelfde ingenieur zes jaar eerder zo fel had bestreden! Vandaar dat Tideman in een rapport over de havenexploitatie te Vlissingen, dat
later ter sprake zal komen, opmerkte:
"de particulier heeft nu eenmaal geen onbeperkt vertrouwen op de inzigten van de Staatsspoorwegingenieur en kan zelfs over een feit moeyelijk de
onbetwiste waarheid vernemen, getuige wat men tegenstrijdigs schrijft over
zooveIe werken in constructie."
Minister Geertsema tekende hierbij aan: "wat meent de man? 2)" Deze
Minister wist blijkbaar niet, dat zijn voorganger Thorbecke de bedenkingen
van Tideman in 1865, voordat de plannen werden uitgevoerd, dermate gewichtig had geacht, dat hij deze ter overweging aan de ingenieurs der Staatsspoorwegen en Waterstaat voorlegde. Hoe de bedenkingen door deze ingenieurs werden weerlegd, zagen we reeds.
In September 1873 kwam de spoorwegaansluiting met het havenstation
gereed, alsmede de buitenhaven. De feestelijke opening der havenwerken
wekte de verwachting, dat nu spoedig het haven- en handelsverkeer in Vlissingen zou opbloeien. Deze verwachting ging echter niet of nauwelijks
in vervulling. Van een opleving van het handelsverkeer was na de opening
vrijwel nog geen sprake 3).
Tot het achterwege blijven van deze opleving heeft het mislukken van het
plan van de Regering om een droogdok voor grote stoomschepen te doen
bouwen ook bijgedragen. De Regering erkende reeds in haar Memorie van
Antwoord omtrent de spoorwegbegroting voor 1872 de onmisbaarheid van
een ijzeren drijvend droogdok in Vlissingen ').
Ook andere tegensIagen waren niet bevorderlijk voor de ontwikkeling van
Vlissingen als zeehaven.
Vanzelfsprekend werd deze ontwikkeling in andere havensteden met belangstelling gevolgd. "Het is bekend, dat in de concurreerende havens ieder
ongeval, dat zich bij het binnenkomen of uitgaan der weinige vaartuigen,
welke tot dusverre van de nieuwe werken gebruik maakten, heeft voorgedaan, met zeker welgevallen breed wordt uitgemeten en in het nadeel der
haven uitgelegd." Dit schreef de MiddeIburgsche Courant op 16 Mei 1874
in een nabeschouwing over het stranden van het Keizerlijk Russisch stoomjacht "Derjava" in de buitenhaven.
1) Bijlagen tot de Handelingen der S.G. 1871-1872. Memorie van Antwoord
bIz. 586 .
•) ARA BiZa, Kabinet Inv. no. 200, geheim rapport B. J. Tideman, 6 Maart
1873.
3) K.H.A., afd. VI, Inv. no. 209. Tak van Poortvliet aan Prins Hendrik, 20 December 1873.
') Bijlagen tot de Handelingen der S.G. 1872-1873 (3) bIz. 111.
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Keizer Alexander II van Rusland had op 12 Mei 1874, op doorreis naar
Engeland, een kort bezoek aan Koning Willem III te Amsterdam gebracht.
Er werden in het hele land feesten gehouden vanwege het feit, dat het 25
jaar geleden was, dat Willem III tot Koning werd gekroond. De Keizer
reisde diezelfde dag door over de nieuwe spoorwegverbinding naar Vlissingen, waar hij 's avonds uitgeleide werd gedaan door Prins Hendrik en de
Prins van Oranje en waar hij zich inscheepte op het Keizerlijk stoomjacht
"Derjava", dat vergezeld was van het Russische stoomjacht "Livadia" 1). Bij
het uitvaren strandde de Derjava op het uiteinde van het kraagstuk van de
oostelijke havendam. Eerst de volgende morgen om 10 uur kon het jacht
vlot komen en zijn reis naar Engeland voortzetten. (Afb. 8)
De oorzaak van het ongeval werd geweten aan het feit, dat zich twee loodsen aan boord van de Derjava bevonden en niet aan de ondiepte of beperkte
bruikbaarheid der haven 2).
Aangezien de Keizer ook op zijn terugweg over Vlissingen reisde, - hij
Iiet zijn particuliere spoorwegrijtuigen in Vlissingen wachten -, waren de
loodsen uit Gravesend, die het schip zouden terugvaren, bevreesd om Vlissingen aan te doen. Daarom voer de "Zeemeeuw" op 22 Mei de jachten "Derjava" en "Livadia" tegemoet om een binnenloods af te geven. De "Derjava"
kwam veilig binnen, een uur later gevolgd door de "Livadia" 3).

17. Opheffing van het Marine Etablissement en van de Vesting Vlissingen

De opheffing van het Marine Etablissement werd reeds aangekondigd in

1861. In Maart van dat jaar trad het Ministerie van Zuylen-Loudon op,
waarin W. J. C. Huyssen van Kattendijke tot Minister van Marine werd benoemd. Deze Minister deelde bij de indiening van de begroting 1862 mede,
dat de minder gunstige resultaten, die niettegenstaande de verhoogde begroting sinds 1856 verkregen waren, onder meer een gevolg waren van te veel
werven en de daaruit voortvloeiende hoge kosten van administratie. In verband daarmede was de Regering voornemens om de werf te Vlissingen op te
heffen en het werkvolk over de drie andere werven te verdelen. De werf te
Amsterdam zou gehandhaafd blijven, aangezien deze buiten het bereik van
de vijand lag, nabij een grote handelsstad met uitnemende gelegenheid tot
berging van de kostbare houtvoorraad, een lijnbaan, artilleriepark, fraaie
magazijnen, de fabriek van P. van Vlissingen en D. van Heel, drijvende dokken enz. Het nadeel van Amsterdam was de onmogelijkheid om fregatten
te bouwen, zolang er geen verbinding met zee was. De Minister hoopte, als
de doorgraving van Holland niet tot stand kwam, op de verbetering van het
Noord-Hollands Kanaal.
1) In 1879 zou Tideman te Amsterdam proefnemingen verrichten voor Keizer
Alexander II met een model van het nieuwe Keizerlijk jacht ,Livadia', dat in Glasgow werd gebouwd .
•) Middelburgsche Courant, 16 Mei 1874.
8) ARA Marine, 9 Juni 1874, no. 1A.
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De opheffing van de werf te Vlissingen zou kunnen geschieden op het
tijdstip, dat de op stapel staande schepen gereed waren. De werf zou dan tot
een entrepot kunnen worden ingericht 1).
Op deze aankondiging volgden talrijke adressen uit Zeeland: van de
Provinciale Staten van Zeeland, de Kamer van Koophandel van Vlissingen,
het Gemeentebestuur van Vlissingen en van particulieren. De Minister stelde
echter hen gerust "die vrezen dat de stad veel zou lijden door de opheffing
der werf. Er zal steeds een station moeten blijven van een deel onzer zeemacht met een wachtschip, waaruit voortvloeit, dat aldaar tenminste een
magazijn zal behoren te worden aangehouden". De Werf van Uitrusting
zou volgens de Minister blijven bestaan 2).
Toen Minister Huyssen van Kattendijke in Februari 1866 overleed, was
er nog steeds geen beslissing ten aanzien van de opheffing van de Marinewerf te Vlissingen genomen. Zijn opvolger Pels Rijcken besloot tenslotte tot
algehele opheffing van bet Marine Etablissement. Bij Koninklijk Besluit no.
15 van 11 September 1868 werd de overdracht aan het Ministerie van Finantien (Domeinen) geregeld.
Ook werd besloten om de vesting Vlissingen op te heffen. De overdracht
van de vestingwerken aan Domeinen vond plaats op 30 Januari 1869 3).

18. Diverse concessie-aanvragen van ondernemers

Na de opheffing van het Marine Etablissement en de vestingwerken zijn
door vele particulieren en ondernemingen de pogingen, welke Tideman in
1865 reeds had gedaan om de kostbare inrichtingen geheel of gedeeltelijk
in handen te krijgen, voortgezet.
Op 18 Augustus 1868 vroeg de scheepsreder en handelaar te Vlissingen,
F. Wibaut, "vernomen hebbende, dat bij de eerlang plaatsgrijpende opheffing der Rijks Marine Werf alhier, de gebouwen aan het bestuur der Domeinen zullen overgaan, om het gedeelte van de Werf van Scheepsbouw,
gelegen aan de zuidzijde dier werf van af de tonnenbrug tot de vroegere
kappen voor kanonneerboten (nu mastenmakerij) te mogen kopen, hetzij in
erfpacht in leen te mogen hebben". Dit gedeelte wilde bij bezitten voor de
uitbreiding van zijn handel 4).
Wibaut kreeg van het Ministerie van Finantien ten antwoord "dat de
terreinen enz. van de opgeheven Marinewerf voor een gedeelte benodigd
zijn voor de te maken spoorweg- en havenwerken en wellicht ook tot uitbreiding der stad. Deze terreinen kunnen niet vervreemd worden voor een
beslissing daarover genomen is. De vervreemding kan niet onderhands
plaats hebben, tenzij het algemeen belang zulks wenselijk maakt. Ook kun1) Bijlagen tot de Handelingen der S.G., Tweede Kamer 1861-1862, bIz. 31 en 32.
2) Aldaar, Register biz. 60 en biz. 345.
3) ARA BiZa, Spoorwegen, doss. 519 - 1, PY, 30 Jan. 1869, edt lOe stelling
der Genie.
4) ARA Domeinen, dossier 70, request van F. Wibaut, 18 Aug. 1868.
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nen inmiddels geen gedeelten der terreinen in erfpacht of in huur worden
afgestaan, zodat zijn verzoek niet wordt ingewilligd 1)". Enkele maanden
later zou Wibaut er echter toch in slagen een gedeelte van het terrein aan de
zuidzijde van het Marinedok in huur te verkrijgen 2).
Ook de firma Heintzman & Rochussen uit Londen, die met een comb inatie van Engelse en Duitse kapitalisten terreinen in Vlissingen wilde kopen,
kreeg een gelijkluidend antwoord 3).
In Augustus 1868 verzocht de firma Den Bouwmeester, Borsius en Van der
Leye, scheepsbouwmeesters en reders te Middelburg, om de Marinewerf
en aanhorigheden in erfpacht te verkrijgen. Zij kregen hetzelfde antwoord
als F. Wibaut 4), n.!. dat over Rijkseigendommen van zodanige omvang en
waarde als het Maritiem Etablissement te Vlissingen niet anders dan na openbare mededinging kon worden beschikt. Deze aanvragers wachtten daarom
rustig het ogenblik af, dat de gelegenheid tot die mededinging zou worden
opengesteld, maar uitten in een adres aan de Minister van Finantien hun
bevreemding, toen zij in de dagbladen lazen, dat de Regering met deze of
gene (Iaatstelijk met de heer Hope Loudon) over de overdracht van het
Etablissement onderhandelde 6).
De Minister antwoordde op het betreffende adres, dat er tot dusver niet
onderhandeld was en dat er ook geen voornemen bestond om te onderhandelen over de onderhandse afstand van het Marine Etablissement, een verklaring die, gezien de comrnissie die naar aanleiding van de concessieaanvraag van Hope Loudon in Juli 1870 was ingesteld, pertinent werd genoemd,
maar toch volkomen juist werd bevonden 6).

19. De poging van de directie van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot
Maatschappij om een deel van het Marine Etablissement in gebruik te
verkrijgen voor de voorgenomen stoomvaartdiensten van Vlissingen naar
New York en naar Nederlands Oost Indie
Op 25 Augustus 1869 deelden de Directeuren van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij de Minister van Finantien mede, dat zij
het voornemen hadden opgevat om een geregelde stoomvaart op Amerika
en via Suez met Nederlands Oost Indie te onderhouden 7).
Als uitgangshaven in Europa had de directie het oog laten vallen op Vlissingen, evenals de oud-kapitein ter zee M. H. Jansen, die enkele maanden
eerder in zijn geruchtmakende brochure "Een brug over den Oceaan" de
1) AJdaar, Fin., 12 Sept. 1868, D6.
2) Aldaar, R. en D, 13 Noy. 1868.
8) Aldaar, brief Heintzman & Rochussen d.d. 13 Oct. 1868 en Fin. 22 Oct. 1868,
D 30.
4) ARA Domeinen, Iny. 519 - 1, 25 Noy. 1870, E 50.
5) De concessie-aanyrage van Hope Loudon wordt afzonderlijk behandeld.
6) ARA Domeinen, Iny. 519 - 1, aantekeningen in 25 Noy. 1870,50.
7) Aldaar, K.N.S.M. aan Fin., d.d. 25 Ang. 1869.
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aandacht op de mogelijkheden van een stoomvaartdienst van Vlissingen op
Noord-Amerika had gevestigd 1).
Behalve dat zij zeer gaarne te zijner tijd de visie van de Nederlandse Regering zou vernemen betreffende ondersteuning van een dergelijke onderneming, vroeg de Directie om het afstaan van de gebouwen en terreinen van
de Marine te Vlissingen. Reeds spoedig bleek, dat op Regeringssubsidie
vooriopig Diet behoefde te worden gerekend, want het antwoord op de vraag
betreffende ondersteuning door de Regering moest de Minister vooralsnog
voorbehouden. Voor wat betreft de afstand van het Marine Etablissement
deelde de Minister mede, dat de terreinen en gebouwen van de Construct iewerf waarschijnlijk in het voorjaar van 1870 in het openbaar zouden worden
geveild en dat de bestemming der terreinen en gebouwen van de Uitrustingswerf werd aangehouden, totdat de richting van de spoorweg naar Vlissingen
en het verband van die weg en het kanaal met de haven- en dokwerken definitief zou zijn bepaald 2).
Na een bezoek aan Vlissingen durfden de Directeuren "gezien de omvang
der etablissementen hun verzoek bezwaarlijk te herhalen". Zij hoopten "dat
dit misschien nog kan geschieden met een gedeelte der inrichtingen. Verder
verzoeken zij dringend om te willen beletten, dat nu reeds met het sloopen
der bestaande inrichtingen wordt aangevangen of voortgegaan, aangezien
daardoor die inrichtingen ten eene male ongeschikt worden voor de doeleinden, waarvoor zij zijn daargesteld en waarvoor zij na eventueele verkoop
vermoedelijk ook nog zuBen moeten blijven dienen" 3).
Op 10 September 1869 bracht de Directie van de K.N.S.M. de plannen
tot de stoomvaart op Amerika in een vergadering der commissarissen ter
sprake. De kosten zouden door een lening moeten worden gedekt, daar aandelen niet in voldoende mate te plaatsen zouden zijn. De lening zou
/5.000.000 moeten bedragen en eerst in 25 jaar afgelost kunnen worden,
de koers van uitgifte werd op 90% gesteld. Met aigemene stemmen verklaarden de Commissarissen zich voor het plan, nadat dit ook op 17 en 27 September was besproken en dat op 11 October 1869 aan de Algemene Vergadering zou worden voorgelegd 4).
In verband met dit voornemen wilde de K.N.S.M. nu gaarne spoedig van
de Regering vernemen, waar zij op rekenen kon en verzocht schriftelijk en
met een mondelinge toelichting aan de Regering het volgende :
1. dat er behooriijke haveninrichtingen te Vlissingen worden gemaakt,
waardoor die haven voor de voorgenomen stoomvaart geschikt wordt.
Hiertoe behoren volgens de K.N.S.M.:
a) behoorlijke losplaatsen met loodsen op de kade, opdat de schepen terstond kunnen worden gelost en weder geladen.
b) een verienging van het droogdok, dat nu te kort is voor stoomschepen
van het door haar benodigde charter.
1)
2)
3)
4)

M. H. Jansen : ,Een brug over den Oceaan', Delft 1869.
ARA Dom., Inv. 519 - 1, 3 Sept. 1869, no. 45 .
Aldaar, K.N.S.M. aan Fin., d.d. 10 Sept. 1869.
M. G. de Boer : Geschiedenis der Amsterdamsche Stoomvaart I, bIz. 120.

Afb.8. Het Russisch Keizerlijk jacht ,Derjava', dat op 12 Mei 1874 strand de in de buitenhaven van
Vlissingen. Uit: Russkij Flot. Uitgave van de Grootvorst Alexander Michajlowitsj, St. Petersburg, 1892
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c) het plaatsen van een stoammachine aan de sleephelling op de voormalige
Constructiewerf der Marine.
2. dat het grote arsenaal op de voormalige Constructiewerf beschikbaar
wordt gesteld tot logement voor landverhuizers.
3. dat men haar een deel der te maken loskaden tegen een matige prijs in
pacht geeft 1).
We zagen reeds, dat op ondersteuning door de Regering vooriopig in het
geheel niet kan worden gerekend. Dit was duidelijk gebleken uit het antwoord van de Minister. In haar brochure "Stoomvaart op Amerika" gaf
de Directie der K.N.S.M. dan ook als haar mening over subsidie: "dat
de onderneming geen aanspraak zou kunnen maken op een jaarlijkse ondersteuning uit 's Rijks kas in het geval dat zij die nodig mocht hebben 2)".
Het was duidelijk, dat de Directie van de K.N.S.M. weten wilde, waar
zij aan toe was en antwoord van de Regering veriangde v66r de Aigemene
Vergadering op 11 October 1869.
Mr. P. P. van Bosse, Minister van Finantien, wilde wei enkele toezeggingen doen en laten blijken, "dat de Regeering genegen was deze onderneming
bevorderiijk te zijn door inrichting van de havenwerken te Vlissingen, zooals
die voor de Stoomvaart vereischt worden 3)". Echter mr. C. Fock, Minister
van Binnenlandse Zaken, wilde het antwoord enigszins minder stellig doen
zijn. ,,'t Was hem ondoenlijk reeds nu een voor de toekomst zo bindende
toezegging te geven omtrent de inrichting der havens."
Zo kreeg de Directie de nietszeggende mededeling van de Regering, "dat
de adressanten, antwoord wensende voor den lIen October, ten einde daarvan mededeeling te kunnen doen in de op dat tijdstip plaatshebbende vergadering van aandeelhouders, natuuriijk niet kunnen verlangen, dat de Regeering gepreciseerd antwoordt op al de door hen gestelde punten. De Regeering
is, als blijk van haar sympathie voor de voargenomen onderneming, volgaarne bereid om nadat gemelde vergadering van aandeelhouders zal zijn
afgelopen, na ontvangst van een meer gedetailleerde opgave van hetgeen
veriangd wordt, in gunstige overweging te nemen, in hoeverre in overeenstemming met het algemeen belang aan het verzoek kan worden voldaan 4)."
Dit antwoord der Regering zal er mede toe hebben bijgedragen, dat de
pogingen van de Directie der K.N.S.M. tenslotte op niets uitliepen. De lening mislukte en ook bij een tweede poging in Januari 1870 gelukte het niet
om voldoende kapitaal voor de onderneming bijeen te brengen 5).

1) ARA Dam, loy 519 - 1, adres K.N.S.M., niet gedateerd, in : Fin. (Dam.),
7 Oct. 1869, no. 20.
2) Brochure Stoomyaart op Amerika, Amsterdam 30 Sept. 1869, biz. 23.
3) ARA Dom., Iny. 519 - 1, 6 Oct. 1869, no. 53.
4) Aldaar, 7 Oct. 1869 .
•) M. G . de Boer : Geschiedenis der Amsterdamsche Stoomyaart I, biz. 120.
ECON .-HIST. JAARBOEK XXXII
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20. Plannen voor een groot havenbedrij/ te Vlissingen

Op 6 Mei 1869 schreef de heer Hugh Hope Loudon uit 's Gravenhage 1)
aan de Minister van Finantien, dat hij vemomen had, dat de Regering niet
ongenegen zou zijn om de gronden, gebouwen, dokken, scheepswerven en
andere landseigendommen, behorende tot het opgeheven Marine Etablissement binnen de stad Vlissingen, zomede een deel der verdedigingswerken
met toebehoren en verder daaraan grenzende terreinen af te staan aan een
maatschappij, om die "ten meesten nutte van het algemeen belang zelf te gebruiken 2)".
De heer Hope Loudon trad hierop in overleg met de Minister en bood zijn
omvangrijke plannen aan voor haveninrichtingen. Hierbij was, op verzoek
van de Minister, begrepen de aanleg van een Entrepotdok en van andere doken havenwerken, zowel op de terreinen van de Staatsspoorwegen als van de
vestingwerken. De totale begroting beliep bijna /8.000.000. Voor het verkrijgen van het nodige kapitaal had Hope Loudon reeds onderhandelingen aangeknoopt. Subsidie van de Regering werd niet gevraagd, maar
wei, behalve het Marine Etablissement, de ovemame van 96 bunders (hectaren) grond buiten het Etablissement gelegen voor de prijs van /3000 per
hectare 3).
De Minister van Finantien was kennelijk geporteerd voor de plannen
van Hope Loudon. Zijn voomaamste bezwaar tegen de plannen van de
Staatsspoorwegen was het ontbreken van een goede entrepot-inrichting
in de haven van Vlissingen, die gelegenheid zou geven om zoveel mogelijk
zonder formaliteiten te lassen en te laden. "Men denkt bij de afdeling Spoorwegen in de eerste plaats aan binnenlandsche aanvoer te Vlissingen. Die
zou dan toch aIleen van Staats Vlaanderen komen en zal waarlijk niet veel
ruimte vorderen!", aldus de Minister ').
Ingenieur Simon werd eveneens van de plannen van de heer Hope Loudon
op de hoogte gesteld. Simon bleek een voorstander van het denkbeeld om
de exploitatie der haven- en dokwerken aan een bijzondere maatschappij op
te dragen. Minister Fock van Binnenlandse Zaken stelde daarop zijn ambtgenoot van Finantien voor om aan een commissie van deskundigen op het
gebied der daarbij betrokken verschiIIende belangen het overleg met de heer

1) Hugh Hope Loudon, geb. 19 Oct. 1816 te Semarang, was een broer van James
Loudon, geb. te 's Gravenhage 8 Juni 1824 (Ned. Patriciaat, 53ejaargang). H. Hope
Loudon was gemeenteraadslid in den Haag van 1859 tot 1862 (Gem. Archief Den
Haag). Hij was een der oprichters van de Billiton Maatschappij in 1860 en was
samen met P. J. Landry tot 1864 directeur van deze vennootschap (Gedenkboek
Billiton 1852-1927).
James Loudon was Minister van Kolonien in 1861, Commissaris des Konings
van Zuid Holland van 1862 tot 1872 en Gouverneur Generaal van Nederlands
Oost Indie van 1872 tot 1875. (Nieuw Ned. Biogr. Woordenboek III bIz. 790 e.v.)
B) ARA Dom., Inv. 519 - 1, Hope Loudon aan Fin., d.d. 6 Mei 1869.
I) Aldaar, Hope Loudon aan Fin., d.d. 11 Jan. 1870 (in exh. 24 Jan. 1870, U 73).
') Aldaar, aantekeningen in Fin., 7 Mrt. 1870, D 18.
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Hope Loudon omtrent de grondslagen voor de voorwaarden van een concessie op te dragen 1).
De Minister van Finantien kon zich "gereedelijk" met dit voorstel verenigen, waarna de Commissie werd benoemd voor het onderzoek der grondslagen en voorwaarden, waarop eventueel concessie zou kunnen verleend
worden voor de aanleg en de exploitatie van havens, dokken en verder daarbij voor de scheepvaart nodige inrichtingen 2). Deze Commissie bestond uit
de volgende leden :
adviseur voor de spoorwegen van het Departement
G. J. G. Klerck
van Binnenlandse Zaken
C. A. van Hemert Directeur K.N.S.M., Amsterdam
W. van der Hoeven agent Nederlandsche Handel-Maatschappij, Rotterdam
H. P. Winkelman
burgemeester van Vlissingen
Hoofdinspecteur der directe belastingen, in- en uitP. M. B. Motke
gaande rechten en accijnsen bij het Departement van
Finantien
Eerstaanwezend ingenieur voor de Staatsspoorwegen
M. Simon Gz.
te Vlissingen
J. A. Kool
Hoofdingenieur van de Waterstaat
Op voorstel van Minister Fock van Binnenlandse Zaken kreeg Hope
Loudon voorlopig ten antwoord, dat zijn plannen werden onderzocht in verband met de in uitvoering zijnde Rijkswerken in Vlissingen en dat het verzoek tot aankoop der Rijkseigendommen in gezette overweging werd genomen 3).
De Commissie kwam op 1 September 1871 gereed met een uitvoerig rapport. Volgens dit rapport "vereischen de voorgenomen havenwerken te Vlissingen een uitbreiding, die ze voor een aanzienlijke scheepvaartbeweging
geschikt maken. De Commissie neemt aan, dat de Staat met de aanieg zoo
ver zai gaan ais redelijkerwijze gerekend kan worden op zijn weg te liggen
en niet wi! treden op die der particuliere industrie, niettemin deze iaatste
aanvankelijk steunende, opdat zij zich zoude kunnen staande houden en
ontwikkelen in de eerste moeilijke periode, waarin het verkeer in het leven
moet worden geroepen.
De medewerking toch moet als een noodzakelijkheid worden beschouwd
om handel te doen ontstaan, waar deze nog niet is ')".
De taak voor de expioitatie van de havens en dokken diende aan een
maatschappij opgedragen te worden.
Door de Commissie werd een aigemeen plan gemaakt voor de spoorwegterminus te Vlissingen en daarmee in verband staande havenwerken met
1) AIdaar, Kopie brief BiZa aan Fin., d.d. 14 Mei 1870, no. 268, lIe afd .
•) Brief van Min. v. BiZa, 9 Juli 1870, no. 234, lIe afd., aan Min. v. Fin. Kopie
in ARA Dom., doss. 519 - 1.
S) ARA Dom., Inv. 519 - 1, Fin. aan Hope Loudon, 7 Mrt. 1870, D 18.

') Aldaar, bIz. 2 van het ,Rapport, behorende bij een ontwerpconcessie voor de
exploitatie van dok- en havenwerken te Viissingen'. Ook het volgende is aan dit
rapport ontleend.
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later mogelijke uitbreidingen. Het werd wenselijk geacht de exploitatie van
het gehele havencomplex te Vlissingen, d. w.z. de in aanleg zijnde havens en
de latere eventuele uitbreidingen in handen van een onderneming te geven 1).
Men achtte het onmogelijk om de exploitatie van de nieuwe haven, vooral
in de wordingsperiode, in stand te houden, wanneer er gelegenheid was tot
vrije concurrentie.
Ter bevordering van de buitenlandse scheepvaart zou aan het laden en
lossen van buitenlandse schepen de meest mogelijke vrijheid gegeven worden
door de los- en laadplaatsen voor de goederen van of bestemd naar het
buitenland geheel af te scheiden van de 10s- en laadplaatsen, bestemd voor
het binnenlands verkeer en andere Nederlandse havens. Hiertoe zou de eerste en tweede binnenhaven worden bestemd. Hierdoor zouden de douaneformaliteiten en het toezicht tot verzekering der in- en uitgaande rechten en
accijnsen zeer vereenvoudigd kunnen worden.
Gevaar voor misbruik van monopolie zou niet gevreesd behoeven te worden, omdat een concessionaris aan tarieven zou worden gebonden, die hij
niet zou mogen overschrijden.
De Commissie overwoog, dat de ontwikkeling van het handelsverkeer
slechts mogelijk zou zijn, wanneer aIle voor de scheepvaart vereiste bedrijven
en inrichtingen aanwezig waren. Er diende gelegenheid te zijn tot het dokken
van schepen van groot charter, tot het innemen van drinkwater, tot het opslaan van goederen onder overdekte ruimten of in magazijnen, tot repareren
van schepen, tot het lichten van lasten, het lossen en laden van goederen,
enz.
Verder stelde de Commissie, dat behalve de werken, die een uitvloeisel
waren van de spoorwegaanleg, ook het ter beschikking stellen van een
ijzeren drijvend droogdok van grote afmetingen aan de concessionaris als
beginsel behoorde te worden aangenomen.
AI deze aspecten waren verwerkt in de concept-concessie. Zelfs waren in
een bijlage concept-tarieven opgenomen voor havengeld, sluisgelden, het
gebruik van mastbokken en kranen, droogdokken, levering van drinkwater,
werklonen en huur van loodsen. In de concept-concessie waren niet de tarieven voor de huur van terreinen begrepen. De Commissie achtte het beter
om daarvoor geen verplichtingen aan de concessionaris op te leggen en in
het belang der onderneming hem vrijheid van handelen te laten 2).
Het rapport van de Commissie is nimmer gepubliceerd. De Minister van
Binnenlandse Zaken, Thorbecke, verschilde ten aanzien van openbaarmaking van mening met zijn ambtgenoot van Finantien. Deze laatste achtte
de voorlichting, die de Regering van de kant van de handel en nijverheid behoefde, het best te verkrijgen door het rapport voor het publiek verkrijgbaar
te stellen. Thorbecke echter achtte openbaarmaking niet wenselijk v66r de
1) Men achtte het zelfs nodig ook de Marinehaven en het Marinedok in de
onderneming te doen opnemen, zelfs werd het denkbeeld geopperd om al de bestaande havens van Vlissingen daarin op te nemen.
") ARA Dorn., Inv. 519 - 1, 26 Oct. 1871, no. 35.
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zaak door de Regering voUedig geinstrueerd zou zijn 1). Besloten werd om
het rapport niet te publiceren, maar wei in enkele exemplaren te laten drukken.
Op dit rapport werd advies gegeven door de Kamers van Koophandel te
Dordrecht, Vlissingen, Amsterdam en Rotterdam, door de Directeur Generaal der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, door de Minister van Finantien en de Minister van Marine. De geraadpleegden waren
ten aanzien van de concessieveriening gunstig gestemd, behalve de Kamer van
Koophandel te Rotterdam en te Amsterdam en de Directeur Generaal van
de Exploitatie der Staatsspoorwegen 2). Deze waren in elk geval tegen eenheid van exploitatie. Algemeen werden de voorwaarden te bezwarend en de
tarieven te laag geoordeeld.
De Referendaris van het Ministerie van Finantien, P. H. Holsboer, had
grote bezwaren tegen het concept voor de concessie. In een uitvoerig rapport
d.d. 30 Januari 1872 lichtte hij zijn bezwaren toe. De Maatschappij mocht
volgens Roisboer niet een monopolie verkrijgen door over al de grond rondom Vlissingen te beschikken. De gelegenheid moest blijven bestaan voor
ondernemingen van bescheidener omvang om, onafhankelijk van de maatschappij-concessionaris, door vestiging van kleinere inrichtingen voor
scheepsbouw en scheepvaart de geleidelijke ontwikkeling van Vlissingen te
bevorderen.
Ret is dan ook te begrijpen, dat Tideman anderhalf jaar later deze ambtenaar als een tegenstander beschouwde van zijn plannen, waarvoor A. Smit
een concessie-aanvraag indiende.
De Minister van Marine tenslotte had zijn oordeel gebaseerd op een geheim
rapport van de hoofdingenieur der Marine B. J. Tideman 3), die meende,
dat de Commissie het voorstel te uitsluitend uit het belang van het fraaie
plan, dat hij overigens schier onverbeterlijk achtte, had bezien. "Aan de
uitvoerbaarheid wat de financieele resultaten betreft, schijnt men niet gedacht. Men zou meenen, dat een landsingenieur zich voorgesteld had directeur te zijn eener groote maatschappij, met een kapitaal, waarvan de staat
de rente gegarandeerd had, onafhankelijk van de resultaten der exploitatie,
en die nu maar te zorgen had, dat het nageslacht de daargestelde werken
konde bewonderen!"
Aangezien het rapport der Commissie zich niet uitsprak over de noodzakelijkheid van subsidie van de onderneming door de Staat, behandelde
Tideman dit onderwerp uitvoerig. Hierbij maakte hij, om een schatting van
het bedrag der subsidie te geven, berekeningen van de jaarlijkse inkomsten
en uitgaven. Hierbij bleken tal van onzekerheden, zoals de vraag, wat de
particuliere ondernemingsgeest zou doen ten aanzien van de lijnen VlissinAldaar, Oct. 1871, no. 35.
In de kantlijn de aantekening: volledige instructie is aIleen mogelijk door den
handel zijn gevoelen te laten zeggen. Autoriteiten kunnen een zaak als deze niet
instrueren.
2) AJdaar, 4 Mei 1872, no. 85.
3) ARA BiZa, Kabinet, Inv. nr. 200, geheim rapport B. J. Tideman, 6 Mrt. 1873.
1)
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gen-New York of Vlissingen-Dover. Geen soliede nog op te richten maatschappij zou de concept-concessie accepteren zonder subsidie, vooral na
het afstemmen van de gesubsidieerde vaart op Amerika.
Ook vroeg Tideman zich af, wat de nieuwe, meest oostelijk gelegen havens zouden doen in verband met de wijziging van het stroombed, naarmate
het Sloe na de afdamming meer dichtslibde. De rede van Vlissingen o.a.
verschoof westwaarts, zoals hij reeds in de nota in 1865 verwachtte.
De inkomsten schatte Tideman op grond van een scheepvaartbeweging,
die in zes jaar opklimmen zou tot die van Harlingen, in negen jaar tot die
van Nieuwe Diep, in veertien jaar tot die van Amsterdam, in zeventien jaar
tot die van beide havens te zamen en in twintig jaar naderende tot die van
Rotterdam, alles gebaseerd op de scheepvaart in die havens in 1871.
Tideman kwam tot de conclusie, dat de ondememing gesubsidieerd diende
te worden door de Staat tot een bedrag van 2t millioen gulden, te doen betalen voor alles wat nog te maken viel:
"Alleen eene geheel verjongde Handelmaatschappij met gewijzigde Statuten zoude welligt met haar groot kapitaal de exploitatie der havens, vaart
op New York, enz. te zamen vattende het doel kunnen bereiken met weinig
directe steun van staatswege, doch dit geval kan men weI buiten beschouwing laten".
Hij besloot zijn rapport als voigt:
"De ondergetekende heeft, gelijk bekend is, langen tijd te Vlissingen gewoond, en als ingenieur en expert van de maatschappij Veritas, door bijzondere omstandigheden genoopt, bovendien met belangstelling den loop
der zaken aldaar gevolgd. Niemand is meer dan hij overtuigd van Vlissingens eindelijken bloei, maar ook kan men niet meer doordrongen zijn dan hij,
van het bewustzijn, dat Walcheren zelf, waar welligt drie millioennairs en
een dozijn personen, die een half millioen bezitten, gevonden worden, de
krachtige stoot niet zal geven, welke de zaak aldaar nog behoeft. Trekt de
Staat op dit oogenblik zijn hand terug, om het verschil van It millioen (uitschot van geld) 1), dat tusschen het voorstel der Commissie en de hier ontwikkelde denkbeelden bestaat, dan zal op de opgewondenheid, die de spoorwegopening gaf, weder apathie volgen. Men zal met afnemende hoop blijven
staren op de zee, of die de verwachte vreemde schepen nog niet in de havens voert, terwijl welligt de aandeelhouders van een bij publieke concurrentie gevonden concessionaris de menigte van kapitalen vermeerderen, die
voortaan hunne beurzen sluiten zullen voor elk industrieel plan."
Van het grootse plan der Commissie kwam ten gevolge van de bezwaren
der betrokken Departementen ten slotte weinig terecht. Nadat in Juli 1872
het kabinet De Vries-Van de Putte optrad, vatte de nieuwe Minister van
Finantien, mr. A. van Delden, de zaak van de exploitatie der haven- en
kanaalwerken te Vlissingen weer op. Er moest volgens deze Minister nu iets
1) Tideman besluit uit het voorsteI voor een groot drijvend dok door de Staat
kosteIoos te geven, dat de Commissie een subsidie van 1 milIioen gulden wenst
te verlenen.
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gebeuren: "ten einde bij de aanstaande opening van de haven- en kanaalwerken niet geheel van middelen tot lading, lossing en opslag van goederen
ontbloot te zijn" 1).
Tenslotte werd in Maart 1873 aangekondigd, dat het maken van inrichtingen tot voorIopige exploitatie der spoorwegwerken te Vlissingen zou
worden aanbesteed 2).
Er werden bij de nieuwe havens loodsen en afdaken tot berging van goederen gebouwd, alsmede stoomkranen en los- en laadbruggen. Pogingen
om van Staatswege een droogdok voor schepen van groot charter te doen
bouwen leden schipbreuk doordat een desbetreffend wetsontwerp in Mei
1873 door de Eerste Kamer met een kleine meerderheid werd verworpen.
Dit onderwerp wordt in een afzonderIijk hoofdstuk uitvoeriger behandeld.
Nog juist voor de officiele feestelijke opening der havenwerken in Vlissingen op 8 September 1873 verschenen op de 2e van die maand de voorschriften omtrent het gebruik van deze inrichtingen 3).
Door het bezoek van Koning WiIIem III aan Vlissingen bij die gelegenheid
kreeg de bevolking van Vlissingen en Walcheren nieuwe hoop op grond van
de daadwerkelijke belangsteIIing, die de Koning voor het lot van de stad
toonde.
Door de ontwikkelingen, die daar op volgden, raakte het werk der Commissie, die omtrent de exploitatie der havens moest adviseren, op de achtergrond, om niet te spreken over de concessie-aanvraag van Hope Loudon.
Vit het beschikbare archiefmateriaal blijkt nergens, dat Hope Loudon ooit
antwoord heeft ontvangen, aan welk feit de heer Messchert van VoIIenhoven
bij de behandeIing van het wetsontwerp voor het droogdok op 20 Mei 1873
in de Eerste Kamer herinnerde, door er op te wijzen dat:
"jaren geleden een ondememing had aangeboden om de werken, die nu
van Staatswege worden uitgevoerd, op zich te nemen, althans een groot deel
ervan. Het was een zeer uitgewerkt plan, waarvoor de gelden reeds voorhanden waren, doch de aanvragers hebben, meen ik, zelfs geen antwoord op
hun voorstel ontvangen ')."
21. Wetsontwerp voor de bouw van een droogdok voor grote schepen in Vlissingen

De Commissie, welke was benoemd om de grondslagen en voorwaarden
te onderzoeken, waarop eventueel concessie zou kunnen worden verIeend
voor de aanleg en exploitatie van de havens, dokken en verder daarbij voor
de scheepvaart nodige inrichtingen te Vlissingen, had in haar rapport van
1 September 1871 aanbevolen, dat aan de concessionaris, behalve de werken
die een uitvloeisel van de spoorwegaanleg waren, ook het ter beschikking
1) ARA Dom., Inv. 519 - 1, Fin. aan BiZa, 15 Nov. 1872, no. L 82.

") Staatscourant, 7 Maart 1873, no. 57, biz. 4.
8) ARA Dom., Inv. 519 - 1. Voorschriften omtrent voorlopige regeling van het
gebruik van de kaayen en open terreinen aan de spoorweghavens te Vlissingen.
') Handelingen der S.G., Eerste Kamer, 1872-1873, biz, 317,
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stellen van een ijzeren drijvend droogdok van grote afmetingen als beginsel
behoorde te worden aangenomen 1). "Het zal wei geen betoog behoeven,
dat men voor Vlissingen, waar ook de paalworm zoo sterk werkend is en
bij de noodzakelijke duurzaamheid voor een dok aan ijzer de voorkeur
moest geven". 2)
Van deze veronderstelling uitgaande had ingenieur M. Simon Gz. een
ontwerp voor een ijzeren drijvend dok opgemaakt, hoewel hij hiertoe geen
opdracht had gekregen. Simon had zich echter beijverd om een vooriopig
ontwerp gereed te maken, nadat hij bij de behandeling van de Staatsbegroting voor den aanIeg van Staatsspoorwegen in 1872 in het regeringsantwoord
op het vooriopig verslag van de Tweede Kamer las, dat op zodanige aanleg
moest worden gerekend. Dit dok werd berekend op schepen met een diepgang van maximaal 7,5 m, met een ladinggewicht van 3000 ton en een totaal
gewicht van 5000 ton. De lengte van het dok zou 120 m, de breedte 40 m en
het gewicht van het dok 3600 ton bedragen 3). Bij het opmaken van het ontwerp raadpleegde Simon het ontwerp voor een drijvend dok voor de Marine
in Oost-Indie, opgemaakt door de Ingenieurs Tromp en Strootman en beschreven in de verhandelingen van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs
1865-1866, 2e afdeling. "De grootere afmetingen vooral in de breedte van
het ontworpen dok voor Vlissingen maakten echter meerdere sterkte noodzakelijk, om die reden zijn de afmetingen van het ijzer der versterkingsramen,
enz. doorgaans zwaarder genomen, en zijn meerdere dwars- en langsverstijvingen aangebragt" 4).
De totale kosten begrootte Simon op /1.220.000. "Deze uitkomst en de
overweging, dat aan een ijzeren drijvend dok van zoodanige afmetingen inderdaad groote bezwaren verbonden zijn, bragt het denkbeeld om een voorlopig ontwerp voor een vast droogdok op te maken en daarvan een kostenberekening te doen".
Simon verwachtte met een gemetseld dok, dat evenals het ijzeren drijvend
dok schepen met een diepgang van 7,5 m zou moeten kunnen opnemen, weinig te kunnen besparen, aangezien dit even duur zou zijn als het drijvende
dok. Daarom maakte hij een ontwerp voor een gemetseld dok voor schepen
van mindere diepgang en een lengte van 125 a 130 m. Simon verkoos sluisdeuren wegens de veel gemakkelijker behandeling boven een schipdeur. De
kosten berekende Simon op /987.000 6).
De plannen van Simon werden besproken o.a. met de Adviseur voor de
Staatsspoorwegen Jhr. G . J. G. Klerck. Naar aanleiding van deze bespreking werd de diepte van het dok vergroot en een schipdeur ontworpen in
1) ARA Dom., Inv. 519 - 1. Rapport, behorende bij een ontwerpconcessie enz.
blz.5.
I) ARA BiZa, Spoorwegen, Inv. no. 371. Simon aan J. A. Kool, 7 Nov. 1872
no. 1646.
8) Aldaar.
4) Aldaar. Toelichtingsnota, behorende bij een voorlopig ontwerp van een drijvend dok te Vlissingen.
5) Aldaar, Simon aan J. A. Kool, 7 Nov. 1872, no. 1646.
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plaats van sluisdeuren, waarop op 20 December 1872 de Hoofdingenieur
J. A. Kool een nieuw ontwerp van Simon aan de Minister aanbood. De
kosten van het dok werden nu begroot op /1.400.000 1).
De Minister van Binnenlandse Zaken Geertsema vroeg daarop aan zijn
ambtgenoot van Marine, onder toezending van twee tekeningen, of de inrichting van het aldus voorgestelde dok tot enigerlei opmerking aanleiding
gaf 2).
De Minister van Marine raadpleegde hierop Tideman, die mededeelde,
dat, voor zover was te oordelen over de geprojecteerde inrichtingen, waarvan aileen een paar tekeningen werden gezonden zonder toelichting, bestekken of mededeling der beweegredenen omtrent de keuze der plaats en
zekerheid van goede uitslag, het hem voorkwam dat het bedoelde droge dok
aan de verwachting zou bean two orden en de rijksoorlogsschepen, zowel als
de koopvaardijschepen naar de tegenwoordige eisen gebouwd, daarin bij
welslagen van die werken zouden kunnen worden opgenomen 3).
Aldus antwoordde Minister Brocx aan zijn ambtgenoot van Binnenlandse Zaken 4).
De Regering had in het Memorie van Antwoord bij de behandeling der
spoorwegbegroting 1872 al medegedeeld:
"dat het in het belang van Handel en Scheepvaart te Vlissingen is een
drijvend dok daar te stellen".
Aangezien bij de indiening der begroting 1873 niet bleek, dat er nog op de
aanleg van een groot droogdok in Vlissingen werd gerekend, lokte dit reacties uit Zeeland uit. Zowel de Kamer van Koophandel als de Gemeenteraad
te Vlissingen drukten hun teleurstelling uit over het uitblijven van een som
op de Staatsbegroting 1873 over zodanig werk en drongen in adressen aan
de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal aan op het opnemen
bij de behandeling der Staatsbegroting 1873 van een desbetreffend artikel 6).
Bij de behandeling der spoorwegbegroting op 28 November 1872 in de
Tweede Kamer ging de meerderheid der Kamerleden niet accoord met het
voorstel der Ministers om voor de aanleg van een droogdok uit artikel 10
een bedrag van /200.000 voor dat begrotingsjaar te bestemmen. Minister
Geertsema was daarop bereid een afzonderlijk wetsontwerp voor de aanleg
van een droogdok in te dienen 6).
Op 26 Februari 1873 werd daarop het wetsontwerp in de Tweede Kamer
ingediend. Met 37 tegen 34 stemmen werd op 2 Mei 1873 het wetsontwerp
aangenomen 7).
AIdaar. Kool aan BiZa, 20 dec. 1872, no. 1843.
AIdaar. BiZa aan Marine, 9 Jan. 1873, no. 268.
ARA Marine, 22 Jan. 1873, no. 42.
ARA BiZa, Spoorwegen, Inv. no. 371. Marine aan BiZa, 22 Jan. 1873, D 42.
ARA BiZa, Spoorwegen, Inv. no. 512. Adres Oemeenteraad Vlissingen aan
de Tweede Kamer S.O., d.d. 21 Oct. 1872, en: Adres K. van K. VIissingen aan de
Tweede Kamer S.O., d.d. 12 Nov. 1872.
6) HandeIingen Tweede Kamer, 1872-1873, bIz. 539-544.
7) AIdaar, bIz. 1453-1464.
1)

2)
3)
4)
6)
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Op 13 Mei 1873 werd het wetsontwerp bij de Eerste Kamer ingediend, dat
op 20 Mei met 18 tegen 14 stemmen werd verworpen. De tegenargumenten
kwamen in hoofdzaak neer op de voortijdigheid van het plan en op het gevaar, dat in het beginsel lag. De werken in Vlissingen waren nog lang niet
voitooid en daarom vond men een dok nog niet nodig 1).
22. De door Arie Smit als handelend vennoot van een commanditaire maatschappij ingediende concessie-aanvraag

In Augustus 1873 bezoeht Arie Smit Vlissingen in verband met de dokking van een stoomsehip in het "Drooge dok" op de voormalige Marinewerf.
Arie Smit, geboren op 1 Mei 1845 te Ridderkerk, was de zevende generatie uit een seheepsbouwersgeslaeht, zoon van Jan Smit en Johanna Pot 2).
Na zijn lagere-sehoolopleiding en na 4 jaar een kostsehool bezoeht te
hebben, kwam Arie in 1860 bij zijn vader, die eigenaar was van een seheepswerf te Slikkerveer, in de zaak. Hier kreeg hij zijn opieiding ais seheepsbouwmeester, die geheel op de praktijk gerieht was. Toen zijn vader zieh in
1874 terugtrok, nam Arie de leiding van het bedrijf over 3).
Het bezoek aan de verlaten Marinewerf gaf de aeht en twintigjarige Arie
Smit aanleiding om een adres aan de Minister van Finantien A. van Delden
te riehten, waarin hij mededeelde, dat hij zieh als scheepsbouwmeester zou
willen verplaatsen naar Vlissingen, om daar zijn vak uit te oefenen en "dat
hij voor de uitoefening van dat vak regt gaame zoude gebruik maken van
de gewezen Marinewerf, gebouwen, droogdok enz."
Ais beweegreden voor dit adres moeten we weI aannemen, dat Arie Smit,
na enkele jaren op de werf van zijn vader, die zelf de leiding van zijn bedrijf
in handen hield, werkzaam geweest te zijn, verlangde om een eigen bedrijf
te bezitten, niet wetende, dat een jaar later, in 1874, zijn vader, Jan Smit, zijn
werf aan zijn zoon zou geven ').
Arie Smit wenste nu van Zijne ExceIIentie te vememen "of genoemd etablissement is te huur of te koop". Hij voegde eraan toe:
"Mogt Uwe Exeellentie over deze zaak liever wenschen te spreken, dan
zie ik volgaarne aanduiding van tijd en uur te gemoet 5)."
De Direeteur van de Registratie en Domeinen te Middelburg, E. H. F. W.
Mathon, stelde desgevraagd de Minister voor om "het zelfde te antwoorden
als op vroegere aanvragen van gelijke strekking als de onderwerpelijke.'
1) Handelingen Eerste Kamer, 1872-1873, biz. 317-328.
2) Voor bijzonderheden over Jan Smit en zijn zoon Arie zie ook : J. H . Bolland:

Slepende rijk, Leiden 1968.
8) Bijzonderheden en Geslachtslijst der Familie Smit van Alblasserdam door
Jan Smit Az., Dordrecht 1950, biz. 138.
') Aldaar, biz. 64.
6) ARA Domeinen, Iov. 519 - 1. Arie Smit aan Fin., 22 Aug. 1873.
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De Minister wenste het voorgestelde antwoord aan Smit echter nog aan
te houden. Er had n.1. inmiddels een nieuwe ontwikkeling plaats gevonden.
Op 8 September 1873 werden de nieuwe havenwerken te Vlissingen offieieel geopend door Koning Willem III. Bij aIle feestvreugde over het gereedkomen van de kostbare werken van de Staatsspoorwegen vormde de verlaten gebouwen van de opgeheven Marinewerf een grote tegenstelling, die
ook aan de Koninklijke bezoeker niet ontging.
Wij moeten aannemen, dat de Koning daarop vemam, dat de Regering
de terreinen en gebouwen der Ma.rinewerf niet ondershands, maar bij openbare mededinging wenste te verkopen, een standpunt, waarmee Zijne
Majesteit zieh niet kon verenigen, want de Koning nam zelf het initiatief
in deze zaak. Hij sprak er over met de Commissaris des Konings in Zeeland,
R. W. van Lynden, degene die, zoals wij reeds eerder zagen, in 1864 een
gewijzigd plan der havenwerken te Vlissingen indiende, een plan, dat vermoedelijk van Tideman atkomstig was.
De heer van Lynden noemde de naam van Tideman als degene, die in
aanmerking kwam om een aanvraag om de voormalige Marinewerf in erfpaeht te verkrijgen "uit te lokken" 1). Koning Willem III ontbood Tideman
bij zieh voor een bespreking, welke reeds op 12 September 1873 plaats yond.
De Koning maakte bij die bespreking zijn verlangen kenbaar, "dat de Nederlandsehe Nijverheid spoedig eene fabriek van Seheepsbouw te Vlissingen zou
stiehten op de voormalige Rijkswerf 2)."
Wat er verder besproken is, weten wij niet, maar wei zien we, dat de Minister van Binnenlandse Zaken J. H. Geertsema de volgende dag opdraeht
kreeg om de vereiste gelden voor een droogdok op de Staatsbegroting van
het volgend jaar te brengen, aangezien "de daarstelling van een drijvend dok
voor sehepen van twee a drie duizend tonnenmaat den Koning wenselijk
(is) voorgekomen" 3)
De Koning en Tideman waren dus beiden van mening, dat het besehikbaar zijn van een droogdok, bij voorkeur een ijzeren drijvend droogdok,
van essentieel belang was voor de ontwikkeling van Vlissingen. Ook is het
aannemelijk, dat toen reeds bij de Koning en Tideman het plan bestond
om de bouw van dit droogdok door de nieuw op te riehten werf plaats te
doen vinden.
Op 14 September had ook Prins Hendrik een onderhoud met de Koning,
waarbij ter sprake kwam, dat vier maanden eerder een wetsontwerp voor
een droogdok, dat van Staatswege zou worden gebouwd, verworpen was.
Prins Hendrik meende, dat het opbrengen van een post van anderhalf millioen gulden op de begroting van het jaar 1874 gemakkelijker te verdedigen
zou zijn, als door de Regering een officiele emstige verklaring zou worden
gedaan, dat de "exploitatie der havenwerken te Vlissingen, afgeseheiden
van de gronden en den werkkring der Maatsehappij tot Exploitatie der
Staatsspoorwegen aldaar, door den Staat zal worden gedaan."
1)

A1daar, Tideman aan Holsboer, 25 Sept. 1873.

2) ARA BiZa Spoorwegen, Inv. no. 518. Adres van A. Smit aan de Koning.
3) ARA BiZa Spoorwegen, Inv. no. 378. Dir. K.d.K. aan Biza, 13 Sept. 1873.
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De Koning was het hiermee eens, waarop ook Prins Hendrik aan de
Minister van Binnenlandse Zaken schreef om hem deze mening mede te
delen 1).
De Minister beantwoordde de brieven van de Koning en van Prins Hendrik in een uitvoerig schrijven, waarin hij de voorkeur van de Regering voor
een gemetseld dok boven een ijzeren droogdok nader toelichtte. Voorts
deelde hij mede, dat er door de Regering nog niet aan gedacht kon worden
om al zo spoedig na het verwerpen van het wetsontwerp voor een droogdok
door de Eerste Kamer de vereiste gelden aan te vragen. Zoals te verwachten
was, verwierp Minister Geertsema het voorstel om de exploitatie der havens
door de Staat te doen verrichten, daar hij van mening was, dat exploitatie
door een fUnke particuliere ondernemer ver te verkiezen zou zijn boven die
door de Staat 2).
De directeur van het Kabinet des Konings liet de volgende dag, op
17 September 1873, de Minister echter weten, "dat Z.M. zich in geenen deele
met den inhoud van dat rapport kan vereenigen en dat Z.M. alvorens de
begrooting vast te stellen nadere voorstellen van UE. nopens die zaak zal
tegemoet zien" 3).
De zelfde dag nog antwoordde Minister Geertsema, dat hij in overleg
met zijn ambtgenoot van Finantien moest mededelen, "dat, welke de wijze
moge zijn, waarop de zaak van het droogdok te Vlissingen op nieuw aan
de wetgevende magt zal worden voorgedragen, het niet doenlijk is, daarvoor
thans reeds een post op de begrooting te brengen, waardoor eene geheele
omwerking noodig zou worden van een Staatsstuk, dat, overeenkomstig het
voorschrift der grondwet, in de eerste week na de opening der Kamers aan
de vertegenwoordiging pleegt te worden aangeboden.
Wij vleyen ons dat Uwe Majesteit op dien grond zal kunnen goedvinden
de begrooting vast te stellen zoo als ze bij den Raad van State is ingediend.
Daardoor blijft toch de gelegenheid bestaan om later, wanneer dat wenselijk
mogt geacht worden, die begrooting voor de behandeling in de Tweede
Kamer met de meerbedoelde uitgaven aan te vullen of wei een afzonderlijk
wetsontwerp daaromtrent voor te dragen" 4).
Deze mededeling van de Minister werd door Koning Willem III voor
notificatie aangenomen op 18 September 1873 5 ), waarmee deze zaak - wij
veronderstellen tot opluchting van de betrokken Ministers - was afgedaan.
Tideman bevond zich in de moeilijke situatie, dat hij opdracht had gekregen van de Koning om een zaak in het leven te roepen, waarbij hij zelf,
als landsambtenaar, geen onderhandelingen kon voeren.
De aandacht viel toen op Arie Smit, "een man van practische kennis,
veel werkkracht en energie" 6), die enkele weken tevoren door zijn adres
1)
2)
3)
4)
6)
8)

Aldaar, Prins Hendrik aan BiZa, 14 Sept. 1873.
Aldaar, BiZa, 16 Sept. 1873, D 164.
ARA K.d.K., Inv. no. 2024. Dir. K.d.K. aan BiZa, 17 Sept. 1873, no. 5.
Aldaar, BiZa aan de Koning, 17 Sept. 1873.
Aldaar.
B. J. Tideman : De Scheepsbouw in Nederland, Amsterdam 1882, biz. 5.
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aan de Minister van Finantien van zijn belangstelling blijk had gegeven.
Bovendien was Arie Smit "een man van geld, ja, maar nog niet schatrijk".
Smit bleek "wei bereid te zijn om zelf de zaak aan te pakken" 1).
Hoe voortvarend Tideman te werk ging, blijkt uit het feit, dat hij daags
na de bespreking met de Koning reeds overeenstemming met Smit bereikt
had, die dezelfde dag nog zijn eigen aanvraag introk 2).
Tideman en Smit zochten andere personen, die de zaak finantieel wilden
ondersteunen. Onder anderen vonden zij E. Rensburg, firmant van de
Commanditaire Bankvereniging Rensburg & Witsen te Rotterdam hiertoe
bereid. Hierop werd een Commanditaire Maatschappij van Koophandel
opgericht met Arie Smit als handelend vennoot, zoals blijkt uit het uitvoerig
adres, dat op 18 September 1873 aan Z.M. de Koning werd gericht 3).
Het verzoek, dat in dit adres geuit werd, kwam neer op:
Ie. Het in erfpacht afstaan van de terreinen en gebouwen van het voormalig Etablissement der Marine te Vlissingen voor de tijd van 99 jaar.
2e. Een jaarlijkse erfpacht van f 10.000,-, te storten in de Schatkist.
3e. Het zich verbinden binnen zes maanden ingericht te zijn tot het bouwen en repareren van schepen, het maken van ketels en zoveel mogelijk ook
reeds op het herstellen van stoomwerktuigen en het ter beschikking hebben
voor de scheepvaart van minstens een kraan.
4e. Adressant is bereid f 50.000,- binnen een week na de inwilliging van
zijn verzoek te deponeren, totdat hij het bewijs heeft geleverd, dat zijn voornemen ernstig is en zijn fabriek in werking is gebracht.
5e. Adressant is bereid "te bouwen en aan de Staat te leveren en in het
voormalig Marinedok te plaatsen een groot ijzeren drijvend droogdok op
het parallelsysteem en naar het plan, waarvan hem de hoofdtrekken reeds
door den Hoofdingenieur Tideman zijn opgegeven voor slechtsf850.000.-".
6e. Adressant is bereid het dok voor eigen rekening te bouwen, als de
Staat een rentegarantie van 42.500 gulden per jaar verleent voor de eerste
twaalf jaar.
7e. Yoor het geval dat de fabriekszaak proportien aanneemt, die te groot
zijn voor de krachten van enkele personen, behoudt adressant zich het recht
tot het vormen van een aandelen-maatschappij voor.
Smit vervolgde zijn adres, waarin de hand van Tideman duidelijk te herkennen is:
"De adressant heeft bij deze voorstellen niet getracht een buitengewoon
voordeel te behalen anders dan wat noeste vlijt hem op het nog onontgonnen
terrein kan geven. Hij doet een ernstig aanbod en meent met bescheidenheid
er op te mogen wijzen, dat zijn naam niet kan verbonden zijn aan een voorstel, dat iets anders bedoelde dan het voorgaf te zijn en Zeeland onvoorzien
zou laten van het nodige voor de ontwikkeling van internationale stoomvaart, met andere woorden: hij heeft geen speculatiehandel in concessien
1)

Archief Gemeente Vlissingen, Inv. no. 1243.

2) ARA Domeinen, Iny. 519 - 1. A. Smit aan Min. Y. Fin., 13 Sept. 1873.
S) ARA BiZa, Spoorwegen, Iny. no. 518. Adres van A. Smit aan de Koning d.d.

18 Sept. 1873.
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Op het ~Og, gelijk men zou moeten verwachten te ontmoeten, wanneer de
Regeering bij openbare concurrentie de bedoelde terreinen verpachten of
verkopen wilde."
Gezien de bezwaren, welke het voorstel van de Commissie voor de exploitatie van havens en dokken te Vlissingen ontmoette, o.a. bij het Ministerie
van Finantien, bezwaren, die aan Tideman bekend moeten zijn geweest, is
het verklaarbaar, dat in het adres ook gewezen werd op het bemoeilijken
van de oprichting van een groot bedrijf, indien de Regering de geldkwestie
vooropstelde en de beschikbare fabrieksterreinen bij kleine gedeelten verhuurde of verkocht om op die wijze enige duizenden guldens meer op directe
wijze in de Schatkist te doen vloeien.
Op het adres van Smit treffen wij de volgende aantekening aan van de
hand van Koning Willem III: "Binnenlandsche Zaken en Financien. Met
bijzondere aanbeveling".
Op 23 September 1873 werd Tideman wederom, maar nu vergezeld van
Arie Smit, door de Koning ontboden. "De Koning deelde in ampele conversatie mee, wat in die zaak door Hem verricht was, kortom, Hij liet merken,
dat het afwijzen van het adres vermoedelijk een zeer onaangename taak
voor Hem zelf zou zijn 1)".
Van de zijde van Finantien verwachtten zowel de Koning als Tideman
blijkbaar de meeste moeilijkheden, want op 25 September richtte Tideman
zich met een persoonlijke brief tot rnr P. A. Holsboer, de eerdergenoemde
Referendaris van het Ministerie van Finantien. In deze brief zette Tideman
de situatie ten aanzien van de door de Koning opgedragen concessie-aanvraag uiteen.
"Ofschoon ik financieel bijna niet in de zaak betrokken ben en slechts in
zooverre als noodig was om daarop invloed uit te oefenen, is die voor mij
eene soort van eerezaak geworden.
Nu zegt men rnij echter, dat de aanvrage om gemelde domeingoederen
in erfpacht te verkrijgen vermoedelijk den grootsten tegenstand ondervinden
zal bij UwEd.G., die ik niet de eer heb persoonlijk te kennen, doch die den
naam zoudt hebben van zeer tegen het afstaan in eigendom of erfpacht van
domeingoederen in groote percelen te zijn, omdat eene uitgifte in kleine
deelen voordeliger voor het Rijk is.
Wij hebben den Koning gewezen op de mogelijkheid van een bezwaar
door een der Ministers te maken in dezen zin, en ten antwoord ontvangen,
dat de Regeering niet voornemens was en Z.M. niet zou goedkeuren eene
verbrokkeling van het terrein enz.
Dit moge het toepassen van het denkbeeld dat ik, op hoe losse gronden
dan ook, maar eens dat van UwEd.G. zal noemen, beletten, doch het verzekert daarom nog geenszins, dat het door ons aangegeven plan aannemelijk
wordt geacht.
Ik hoop, dat UwEd.G. rnij ten goede zult houden, dat ik een particulier
schrijven tot U rigt, waarvan het hoofddoel is: te verzoeken dat indien eene
') ARA Domeinen, Inv. no. 519 - 1. Tideman aan Holsboer, 25 Sept. 1873.
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wijziging in de voorgeslagen voorwaarden noodig en tevens in staat ware
om de aanvrage door UwEd.G. te doen ondersteunen, zulks mij moge worden medegedeeld, om die te overwegen met de eigentlijk bij de aanvraag
betrokkene personen, in wier programma weI voorkomt het zoo goed mogelijk ten siotte behalen van eenige winst, doch die aanvankeIijk vooral
slechts krachtig wilden antwoorden op de oproeping van den Koning om
in Vlissingen eene eerste industrieele zaak in het leven te roepen".
Nog dezelfde dag antwoordde Holsboer Tideman, dat de men, die Tideman inlichtte omtrent zijn bedenkingen ten aanzien van de Marinewerf te
Viissingen, weI heel slecht was ingelicht:
"Er zijn er, die al de Rijksgronden te Viissingen, werven, vestinggronden,
havens, haventerreinen enz. in handen van een maatschappij willen brengen,
die dan voor de voorzienigheid van Vlissingen moet spelen. Tegen dat plan
ben ik en ik zal er altijd tegen zijn, onverschillig wie de uitvoering voorstelt
of wenscht. In zoover wensch ik verbrokkeling, maar eene in groote brokken
en eene dier groote brokken was en is voor mij de Constructiewerf met apen dependentien. Dat die onduldbaar was, stond bij mij vast. Of de Uitrustingswerf er bij hoort of een afzonderIijk geheel moet vormen, is eene
vraag, waarover ik nog geene opinie heb, en die voor mij door deskundigen
(industrieelen) moet worden uitgemaakt" 1).
Ook Prins Hendrik liet de Ministers van Finantien en Binnenlandse
Zaken weten, dat hij er op rekende, dat de Regering de zaak krachtig zou
ondersteunen "en dat door het Departement van Financien vrijgevige en
milde toestemmingen zullen worden gedaan, die, al schijnen berekeningen
gemaakt naar kortzigtiger begrippen (als bijv. verkoop van gedeelten der
uitgestrekte landseigendommen) aanvankelijk voordeliger voor den Staat,
door het mislukken van het grootsche plan later toch nadeelig zouden blijken te zijn" 2).
In dezelfde brief wordt medegedeeld, dat de Prins het request van de
heer Smit aan de Koning had ontvangen, tegelijk met een beredeneerde
beschouwing omtrent de uitvoerbaarheid der plannen van de deskundige
Hoofdingenieur en Adviseur voor de Marine B. J. Tideman.

23. De behandeling door de Departementen van Finantien en Binnenlandse
Zaken van de aanvraag van de commanditaire maatschappij

Nadat de aanvraag van de commanditaire maatschappij was doorgestuurd naar de Departementen van Finantien en Binnenlandse Zaken en
de nodige copieen gemaakt, kon begin October met de behandeling begonnen worden.
Om een verklaring te vinden, waarom de onderhandelingen bijna twee
jaar moesten duren en om aan te tonen, dat zonder Tideman, die, "met in1) Aldaar, Holsboer aan Tideman, 25 Sept. 1873.
2) ARA Biza, Spoorwegen, !nv. no. 378. Adjudant van Prins Hendrik aan

Ministers van Fin. en Biza, 7 Oct. 1873.
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spanning van al zijn krachten en niettegenstaande het ontmoeten van vele
bezwaren" 1) de zaak bevorderde, een man als Arie Smit de zaak reeds lang
zou hebben opgegeven, is het nodig de loop der zaken op de voet te volgen.
Dit is mogelijk dank zij het uitvoerige materiaal in het archief der lIe afdeling (Spoorwegen) van Binnenlandse Zaken en in het archief der Domeinen, dat op het Algemeen Rijksarchief aanwezig is.
In de eerste week van October 1873 vond mondeling overleg plaats tussen
de Ministers Geertsema en Van Delden. Hierbij werd afgesproken de
verschillende onderdelen van de aanvraag samen te vatten in een concessie,
waarop het ontwerp door de zorg van de Minister van Binnenlandse Zaken
zou worden opgemaakt. Als grondslag zou hierbij genomen worden de uitgifte van gronden in erfpacht2).
Even later, op 11 October 1873, kwam Minister van Delden (Finantien)
op zijn afspraak met zijn ambtgenoot terug. Hij vond het beter om de behandeling van de afstand van de terreinen der Marinewerf en de vervaardiging van het droogdok gescheiden van elkaar te houden. De afstand van
de genoemde terreinen was volgens de Minister een zuiver burgerrechtelijke
handeling, die uitsluitend het Departement van Finantien aanging, terwijl
de aanbesteding van een droogdok bij het Departement van Binnenlandse
Zaken thuis hoorde. Verder wilde bij de terreinen in koop afstaan in plaats
van in erfpacht.
De onderhandelingen met A. Smit konden echter nog niet worden geopend
voordat er nog een obstakeI uit de weg was geruimd. De firma Den Bouwmeester Borsius en Van der Leye, scheepsbouwmeesters en reders te MiddeIburg, had in 1868 en daarna herhaald in 1870 een verzoek ingediend tot de
afstand van de terreinen en gebouwen van het Marine Etablissement. Evenals de andere aanvragers was geantwoord, dat over rijkseigendommen van
zodanige omvang en waarde niet anders dan na openbare mededinging kon
worden beschikt. "Nu er echter een aanvraag komt van de heer Smit, die
waarborgen aanbiedt van de noodige bekwaamheid en de vereischte kracht
om te Vlissingen een inrigting te vestigen, die aan aile eischen van de tegenwoordige scheepvaart schijnt te zullen voldoen en daarbij zich genegen betoont om op voor het Rijk aannemeIijke voorwaarden een droogdok te
maken, ben ik genegen over een onderhandschen afstand te onderhandelen"
schreef Minister van Delden (Finantien) aan Minister Geertsema (Binnenlandse Zaken) 3).
Nadat de firma Den Bouwmeester Borsius en Van der Leye op een desbetreffende vraag van de Minister van Finantien verklaard had de aanvraag
bij gebrek aan voorbereiding niet meer te handhaven, stond de weg naar
de onderhandelingen met Smit open 4).
Op 15 October had een eerste bespreking van de Minister van Finantien
1) ARA K.d.K., Inv. no. 2127. Marine aan de Koning, 5 Oct. 1875.
2) ARA Dom., Inv. 519 - I. Brief van Fin. aan Biza d.d. 11 Oct. 1873, brief van

BiZa aan Fin. d.d. 16 Oct. 1873.
8) Aldaar,Ontwerpbrief, 11 Oct. 1873. Fin aan BiZa.
4) Aldaar, 17 Oct. 1873, Fin. aan BiZa.
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plaats met de heer Smit, die vergezeld was van de bankier E. Rensburg. Het
bleek Minister van Delden, dat de heer Smit geen bezwaar zou hebben om
het Marine Etablissement in koop te verkrijgen in plaats van de in zijn
adres gevraagde erfpachtsuitgifte. Bij deze bespreking werd verder van gedachte gewisseld over de terreinen, welke in de aanvraag begrepen werden.
Door de Minister werd onder meer gewezen op een aanvraag van Burgemeester en Wethouders van Vlissingen in 1870 om de straten bij het Marinedok en Arsenaal, die vroeger aan de gemeente behoord hadden, terug te
krijgen 1).
Aangezien de handelwijze van Minister van Delden afweek van hetgeen
hij eerder in de maand met zijn collega Geertsema had besproken, was het
begrijpelijk, dat laatstgenoemde zich ontstemd toonde. Minister Geertsema
reageerde in een ongewoon scherpe nota en wees zijn ambtgenoot van Finantien op de tijdens hun bespreking gemaakte afspraak, dat een ontwerp
voor een concessie, waarin de verschillende onderdelen van de aanvraag
van de heer Smit zouden zijn samengevat, door zijn zorg zou worden opgemaakt. De Minister kon de juistheid van het bezwaar van zijn ambtgenoot
tegen de uitgifte in erfpacht in de vorm van een concessie zonder nadere
toelichting niet beoordelen. Hij eindigde zijn nota met de opmerking, "dat
het hier niet een uitsluitend domeinbelang ge1dt, maar een meer algemeen
belang, waarbij de naaste toekomst van Vlissingen en mitsdien ook zijn
verantwoordelijkheid betrokken is" 2).
Minister Geertsema bleef op zijn standpunt staan, dat vervreemding van
Rijkseigendommen, waarvan niet zeker is, dat zij in de toekomst niet nodig
zijn voor de uitbreiding van de havenwerken, verwerpelijk was 3).
Op 31 October 1873 had ook Minister Geertsema een bespreking met
Smit en E. Rensburg.
Van de zijde der directie van Staatsspoorwegen werden toen reeds bezwaren gemaakt tegen het systeem van het dok enz., bezwaren, die de Hoofdingenieur Tideman meende dat minder gegrond waren 4).
Op 18 November zond Geertsema de toegezegde ontwerp-overeenkomst
met Smit aan de Minister van Finantien 5). Hierin was het aanbod van Smit
opgenomen om voor eigen rekening te voorzien in de behoefte aan een
ijzeren drijvend dok.
De Minister verkoos deze regeling, waarbij de Staat een jaarlijkse bruto
opbrengst uit het gebruik van het dok garandeerde boven het aanbod van
Smit om het dok voor 1850.000 voor Rijksrekening te maken. Het ontwerp
waarvan hij inzage kreeg, bood zijns inziens te weinig waarborg voor duur1) ARA BiZa, Spoorwegen, Inv. no. 521. Adres Gem. Raad Vlissingen d.d.
18 Oct. 1873.
2) ARA Dom., Inv. 519 - 1, exh. 6 Dec. 1873, N 14. Brief d.d. 16 Oct. 1873,
BiZa aan Fin.
3) Aldaar, Brief 24 Oct. 1873, BiZa aan Fin.
4) ARA BiZa, Spoorwegen, Inv. 526. ,Overzigt van de met de Regeering gevoerde onderhandelingen enz. aangaande het stich ten eener fabriek van Scheepsbouw te Vlissingen'. Bijlage bij adres van Tideman aan BiZa d.d. 2 Sept. 1874.
5) ARA Dom., doss. 519 - I. 18 Nov. 1873, no. 180, lle afd. BiZa aan Fin.
ECON.-HIST. JAARBOEK XXXII
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zaamheid voor een Rijkswerk. Hij yond, dat de Staat geen gevaar mocht
lopen te delen in de nadelen van een mogelijk kostbare exploitatie, van
minder hechte samenstelling van het dok, van rampen en wat verder van
dien aard zou kunnen voorkomen. Roe kon een deugdelijk dok dat ingenieur Simon op 11.220.000 begroot had voor 1850.000 gebouwd worden,
vroeg de Minister zich af.
VeeI vertrouwen in de kunde van Tideman heeft de Minister, die zijn
adviseur voor zaken betreffende de Staatsspoorwegen, Jhr G. J. G. K1erck,
over dit project raadpleegde, blijkbaar niet gehad.
De door de Minister voorgestelde regeling tot garantie van een jaarlijkse
bruto opbrengst kwam niet overeen met het door Smit aangeboden alternatief om het dok voor eigen rekening te bouwen met een rentegarantie van
142.500 per jaar voor de eerste twaalf jaar.
TensIotte berustte Minister van Delden op 6 December 1873 in de wens
van Geertsema om het Marine Etablissement in erfpacht uit te geven voor
99 jaren en in dezelfde acte de bouw en het exploiteren van een droogdok
op te nemen l ).
In een uitvoerige nota maakte de Minister zijn opmerkingen over de
door BinnenIandse Zaken ontworpen overeenkomst. Onder meer stelde hij
voor om aan het verzoek der Gemeente Vlissingen te voldoen en de openbare wegen Iangs het Marinedok en Arsenaal aan deze gemeente over te
dragen, een voorstel, waarmee Minister Geertsema zich verenigen kon.
Verder stelde hij voor om de heer Smit een ontwerp te vragen voor een
doktarief, daar hij de door de Minister van Binnenlandse Zaken voorgesteIde tarieven veeI te Iaag yond. Voor dokhuur zou n.I. per gemeten ton
per dag 6 cent betaald moeten worden, hetgeen zou neerkomen op een opbrengst van 160.- per dag voor een schip van 1000 ton en 121.900 per
jaar, Zondagen meegerekend.
Intussen liet Prins Rendrik van zijn belangstelling blijk geven, getuige
een brief van Geertsema aan de Prins 2). De Minister kon mededelen, dat
"de bekende aanvraag van den Reer Smit tot mijn leedwezen eenigen tijd
heeft moeten rusten ten gevolge van de ongesteldheid en het daarop voIgend
overlijden van Mevrouw Klerck, de echtgenoote van den Adviseur K1erck.
Over de wijze waarop aan die aanvraag van den Reer Smit zou kunnen
voldaan worden, bestond aanvankelijk eenig verschil van meening tusschen
de Minister van Financien en mij. Ten gevolge van nadere bespreking is
thans tusschen ons omtrent de hoofdpunten eenstemrnigheid verkregen en
zal het ontwerp eener overeenkomst, naar ik vertrouw, spoedig aan de Reer
Smit kunnen worden toegezonden.
Ik: heb met veeI genoegen met de heer Smit kennis gemaakt. Hij komt
mij voor een kundig en ondememend man te zijn, die weet was hij wi! en
met opgewektheid de nieuwe taak zal aanvaarden, die hij op zich wenscht
te nemen."
1) ARA Dom., Inv. 519 - 1, 6 Dec. 1873. Fin. aan BiZa.
I) K.H.A., Inv. 224. Brief van Geertsema aan Prins Hendrik der NederJanden,
d.d. 20 Dec. 1873.
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Op 23 December 1873 gaf Minister Geertsema schrifteIijk commentaar
op de opmerkingen van Finantien 1), waarop op 16 Januari 1874 Minister
van Delden een gewijzigde ontwerpovereenkomst aan zijn ambtgenoot deed
toekomen 2). De heer Geertsema kon zich met de wijzigingen verenigen,
zodat de beide ministeries vier maanden na de aanvrage van de command itaire maatschappij overeenstemming hadden bereikt over de aan Smit voor
te leggen erfpachtovereenkomst, welke op 21 Januari 1874 door Minister
Geertsema aan Smit werd toegezonden 3).
Deze brief was het antwoord op de adressen, die door Smit op 18 September en 23 October 1873 aan de Koning waren gericht 4):
"Aangaande de voorziening in de behoefte aan een droogdok voor schepen van groot charter schijnt ons het meest aannemelijk Uw voorstel, dat
van het Rijk aan U gedurende twaalf jaren eene vergoeding per jaar worde
verzekerd. Die vergoeding zal echter, ter voorkoming van lastige inmenging
van de zijde der Regeering, liever te bepalen zijn naar de bruto opbrengst
voor het gebruik dan naar de netto winst als voor eene garantie van rente
wordt vereist. De door U verlangde garantie a/ 42.500 zal derhalve daarvoor te verhoogen zijn met het bedrag der vermoedelijke kosten van bediening en onderhoud der dokken.
Gaarne zal ik thans van U vernemen of tegen bijgaand concept U bij
onderzoek bedenkingen zijn voorgekomen en daarbij een voorstel van U
ontvangen van de prijzen als maxima van het tarief voor gebruik der dokken vast te stellen en voor het bedrag waarop de garantie voor opbrengst
van de dokken naar Uw mening zou behooren te worden vastgesteld".
Smit was evenwel niet erg gelukkig met het voorstel voor een bruto garantie, daar hij vreesde, dat het te garanderen bedrag voor een plan, zoals
hij het voorstelde, door het hoge cijfer misschien bezwaren zou ontmoeten.
Om n.l. 5% rente van de bouwsom van het dok a/850.ooo te betalen, moest
het te garanderen bedrag uit deze som bestaan, vermeerderd met de kosten
van bediening, onderhoud van het dok en nog een zeker bedrag voorstellende de waardevermindering.
Daarom deed Smit de volgende voorstellen :
A. Hij aanvaardt als handelend vennoot van zijn maatschap en commandite de erfpacht van de bewuste terreinen en het oude droogdok voor
/10.000.- per jaar. Het drijvend dok maakt hij voor rekening van zijn
maatschap of voor een n.v. , waarvan hij de plaatsing der aandelen waarborgt, en de Staat garandeert /80.000 bruto dokhuur uit dat dok per jaar
gedurende 12 jaar.
ARA Dom., Inv. 519 - 1. 23 Dec. 1873, no. 226, lle afd. BiZa aan Fin.
AJdaar, 16 Jan. 1874, W26, Fin. aan BiZa.
ARA BiZa, Spoorwegen, Inv. 521. BiZa aan Smit, 21 Jan. 1874.
ARA BiZa, Spoorwegen, Inv. 518. Het adres van Smit d.d. 23 Oct. 1873
behelsde de aanbieding van een ,generale teekening van een droogdok op het paralelsysteem naar een ontwerp van den Heer Tideman'. Bij de aanvraag van 18 Sept.
1873 was het maken van een zodanig droogdok aangeboden, maar de tijd had nog
ontbroken ,eene nette teekening te maken'.
1)
2)
3)
4)
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B. Hij aanvaardt als onder A. genoemd de erfpacht voor /10.000, doch
krijgt de opdracht voor het ontworpen ijzeren dok voor /850.000 om aan
de gang te komen 1).
Op 16 Februari 1874 deelde de Minister van Binnenlandse Zaken aan
Smit schriftelijk mede met geen van beide voorstellen accoord te gaan: een
garantie van 180.000 komt hem veel te hoog voor. Yoor wat betreft voorstel B. acht hij geen grond aanwezig van de regel van openbare aanbesteding af te wijken, indien het dok geheel voor rekening van het Rijk komt.
Verder dient, indien het Rijk een bruto opbrengst voor het gebruik der
dokken verzekert, ook in de berekening het gebruik van het bestaande houten dok te worden opgenomen.
De Minister dreigde tenslotte de regeling van de erfpacht van de v.m.
Marinewerf af te scheiden van het maken van een groot droogdok, waaromtrent de Regering zich dan voorbehoudt te voorzien ten tijde en op de wijze
als haar geraden zal voorkomen 2).
Feitelijk werden hierdoor de onderhande1ingen over het droogdok afgebroken.
Smit verzocht daarop Minister Geertsema om de zaak nog eens mondeling te behandelen 3). Hiertoe vond in de eerste week van Maart een bespreking plaats tussen de Minister van Binnenlandse Zaken, Smit en Rensburg. Bij deze bespreking verwees de Minister de heren naar de Adviseur
voor de aanleg der Staatsspoorwegen, jhr. G. J. G . Klerck 4). Smit en Rensburg namen toen kennis van het standpunt van Klerck, die weinig vertrouwen had in de duurzaamheid van het door Tideman ontworpen droogdok
en een voorstander was van een gemetseld droogdok.
Dat hier sprake was van een diepgaand meningsverschil tussen Tideman
en Klerck moge weI blijken uit hetgeen Tideman een jaar later, in 1875,
schreef aan de burgemeester van Vlissingen, H. P. Winkelman: " ... Op dat
laatste punt (de kwestie van het droogdok) verschil ik met den Heer Klerck
(van Staatsspoorwegen) en vechten wij sedert jaren. Als hij ziet, dat ik genoeg kracht heb om zijn vaste dok te beletten, zal hij misschien eindelijk
mijn particulier drijvend dok niet langer tegenhouden"5).
Yandaar ook, dat Smit in overleg met Tideman schreef bereid te zijn aile
bedenkingen tegen het ontworpen ijzeren dok op te lossen en aanbood om
technische berekeningen van sterkte der delen over te leggen om de Minister
het vertrouwen te geven in een zo goedkoop plan 6). Het drijvende dok zou

1) ARA BiZa, Spoorwegen ,lnv. 522. Brief van A. Smit aan Min. v. BiZa, d.d.
8 Febr. 1874.
2) Aldaar, Brief van Min. v. BiZa aan Smit d.d. 16 Febr. 1874, no. 279.
3) Aldaar, Brief van Smit aan Min. v. BiZa d.d. 26 Febr. 1874.
4) ARA BiZa, Inv. 526. Bijlage bij brief van Tideman aan Min. v. BiZa d.d.
2 Sept. 1874.
0) Archief Gemeente Ylissingen, Inv. 1243.
e) ARA Biza, Spoorwegen, Inv. 522. Smit aan Min. v. BiZa, 8 Febr. 1874.
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immers veel minder geld kosten dan een vast dok, waarvoor vroeger een
wet van 1,7 millioen gulden verworpen was 1).
Het heeft echter niet mogen baten, Klerck bleef bij zijn standpunt, terwijl zich bij Smit meer en meer de overtuiging vestigde, dat de erfpacht
zonder het droogdok slechts een bron van verlies voor de erfpachter zou
zijn 2).
De Minister van Binnenlandse Zaken heeft daarna gezocht naar een middel om aan de te Vlissingen te vestigen zaak enig ander werk dan een droogdok te verzekeren en informeerde daartoe bij de Departementen van Marine
en Kolonien. Vit de antwoorden is op te maken, dat de Minister van de
medewerking van deze departementen tot oplossing der zaak niets te verwachten had 3): "Men kan geen toezeggingen doen aan een nog op te rich ten
fabriek, waarvan men geenszins weet, of zij in staat zal zijn aan de eischen, voor
de gouvernementsbouw gesteld, te kunnen voldoen," aldus de Minister van
Kolonien Fransen van de Putte, Minister van Marine ad interim. Bovendien
vond hij zo'n toezegging onbillijk tegenover de andere fabrikanten en in
strijd met's lands belangen, welke de instandhouding van fabrieken als die
te Amsterdam en te Rotterdam op grond van hare gunstige ligging binnen
de defensielinien, met het oog op de diensten, die zij in tijd van oorlog kunnen bewijzen, dringend vorderen.
Zijn medewerking moest zich bepalen tot de verzekering, dat de op te
richten fabriek bij voorkomende werkzaamheden niet zou worden buitengesloten als zou blijken, dat zij over de nodige middelen zou kunnen beschikken en de nodige waarborgen voor deugdzaam werk zou bezitten. De
Minister wilde nog iets verder gaan en Smit de toezegging geven voor de
herstellingen van loodsvaartuigen en lichtschepen, behorende tot het 4e, 5e
en 6e district.
Op 20 Juli 1874 deelde de Minister aan Smit mee, dat er geen toezeggingen
gedaan konden worden dan omtrent de reparatie van loodsvaartuigen. De
Minister verlangde nu antwoord op zijn brief van 16 Februari 1874 over
het aanvaarden van de erfpachtovereenkomst, afgescheiden van enig Staatswerk 4). Geen wonder, dat "het aanvankelijk verlangen van den Heer Smit"
volgens de Minister "wat schijnt te verflauwen" 6).
Inmiddels was in Juni 1874 een kabinetscrisis ontstaan doordat de Tweede
Kamer van de Staten Generaal het wetsontwerp houdende wijziging van de
kieswet van 4 Juli 1850 verwierp. Het nieuwe kabinet werd eerst op 27 Augustus 1874 beedigd 6).
Volgens Tideman was gebleken, dat de vorige Minister van Binnenlandse
') ARA BiZa, Spoorwegen, Iny. 526. BedoeId werd de wet van 1,4 miIIioen
gulden.
2) ARA BiZa, Iny. 526. BijIage bij brief Tideman aan Min. y. BiZa d.d. 2 Sept.
1874.
3) ARA BiZa, Spoorwegen, Iny. no. 525. Dept. y. Mar. aan BiZa, d.d. 8 Apr.
1874.
4) Aldaar. BiZa aan Smit, d.d. 20 Febr. 1874.
~) Aldaar. BiZa aan Fin., d.d. 20 Juli 1874.
6) ARA, Archief y. d. Raad yan Ministers, Iny. 94.
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Zaken "de zaak niet ernstig genoeg wilde", daar het door hem en Smit
opgezette plan gezien zijn omvang onuitvoerbaar was zonder een dok in
Vlissingen, door wie dan ook vervaardigd. Met het beantwoorden van de
brief van 20 Juli van de Minister van Binnenlandse Zaken wilde Smit dan
ook wachten tot het optreden van een opvolger van Minister Geertsema,
"die in mondelinge conferentien altijd gunstiger voor onze denkbeelden
gestemd scheen dan later bleek uit schriftelijke beschikkingen" 1).
Tegen medio Augustus, toen het nieuwe Kabinet nog steeds niet was
gevormd, kon men het antwoord niet langer uitsteIIen zonder onbeleefd te
zijn. Op 12 Augustus schreef A. Smit, dat hij zijn vroegere voorstel bevestigde, maar ook bereid was te onderhandelen over een veel kleiner plan,
waarbij hij afzag van de voorwaarde van de levering aan het Rijk van een
droogdok, maar dat hij zich daarentegen slechts naar behoefte zou verplichten tot het maken van een fabriek en scheepswerf, waarbij ook de erfpacht
lager zou zijn 2). Hij steIde voor de hoogte der jaarlijkse canon afhankelijk
te steIIen van de scheepvaartbeweging in Vlissingen.
Smit stelde in het vooruitzicht, dat de onderhandelingen niet zouden
slagen, als niet op een der door hem genoemde grondslagen onderhandeld
kon worden.
De Minister van Binnenlandse Zaken stelde zonder nadere motivering
zijn collega van Finantien hierop voor om de zaak te laten rusten om deze
met de definitieve regeling van de exploitatie der havens weer op te vatten 3).
Hiermee was de zaak volkomen vastgelopen.
Om de onderhandelingen weer op gang te krijgen richtte Tideman zich
nu met een adres tot de nieuw opgetreden Minister van Binnenlandse Zaken,
Heemskerk 4). Dit adres schreef hij waarschijnlijk buiten medeweten van
Smit, want anders zou hij de juiste data en nummers van de reeds gevoerde
briefwisseling, waar hij naar verwijst, wei hebben kunnen vermelden. Dat
Tideman toen reeds moeilijkheden ondervond met Smit, die weinig meer
voor de zaak voelde, laat zich vermoeden. Hij eindigt dit adres nJ. met de
opmerking dat hij zich gaarne bereid verklaart de Minister nadere mondelinge mededelingen te doen, die minder voor schriftelijke behandeling geschikt zijn.
In dit adres zet Tideman de situatie uitvoerig uiteen en wijst op de brief
van 12 Augustus, welke onbeantwoord is en die, zo de Minister van Binnenlandse Zaken dat wi!, dadelijk het uitgangspunt van onderhandelingen kan
zijn met A. Smit en consorten.
Hij stelt voorop, dat hij zich eershalve verplicht acht geen pogingen onbeproefd te laten om het initiatief van de Koning te verwezenlijken om een
grote fabriek voor Scheepsbouw door de Nederlandse Nijverheid op te
doen richten op de v.m. Marinewerf te Vlissingen. Zijn adres is vergezeld
van een overzicht van de met de Regering gevoerde onderhandelingen.
1) ARA BiZa, Spoorwegen, !nv. 526. Adres Tideman aan BiZa, 2 Sept. 1874.

") ARA BiZa, Spoorwegen, !ny. 525. Briefyan Smit aan BiZa d.d. 12 Aug. 1874.
") Aldaar, Biza aan Fin., d.d. 17 Aug. 1874, no. 236.
4) Aldaar, !ny. 526. Adres Tideman aan Biza, 2 Sept. 1874.
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Tideman deelt mede, dat er verschillende alternatieve oplossingen mogelijk
zijn:
1. De Minister laat voor Rijks rekening het dok door de nieuwe fabriek
bouwen.
2. Er wordt een nieuwe combinatie gevormd, die de zaak met inbegrip van
het dok opzet met een garantie van inkomsten uit het dok ter dekking van
rente en waardevermindering.
3. Er wordt een kleinere zaak gesticht, onafhankelijk van en zonder het
dok en berekend op de bestaande toestand, doch met middelen van uitbreiding voor het geval de Regering door het zelf maken van een droogdok en
andere maatregelen aan de havenwerken te Vlissingen feitelijke bruikbaarheid voor de paketvaart geeft.
Hierop had Tideman op 16 September 1874 een bespreking met de
Minister van Binnenlandse Zaken1). Over het besprokene is niets bekend.
Vermoedelijk lichtte de heer Tideman zijn nota nader toe.
Aangezien de aanvraag van Smit c.s. nog steeds een zaak was van gemeenschappelijke behandeling door de Ministers van Binnenlandse Zaken
en Finantien, nam ook de nieuw optredende Minister van Finantien Van der
Heim kennis van de gevoerde correspondentie. Deze Minister heeft zich
blijkbaar nogal gestoten aan de to on der gevoerde correspondentie van Arie
Smit. Hij stelde nJ. voor om een ultimatum te stellen. Hij wilde van de heer
Smit weten, of deze de onderhandelingen nog voort wenste te zetten en hem
verzoeken om voor 1 December antwoord te geven, aangezien de Regering
een beslissing wilde nemen over de bestemming der betrokken terreinen.
De Minister yond, dat de adressant moest voelen, dat de Regering hem
niet no dig had, gelijk zijns inziens maar al te zeer de opinie van Smit geweest
schijnt te zijn, blijkens zijn correspondentie2).
Minister Heemskerk verzocht tenslotte op 25 November aan Smit om
voor half December te antwoorden op de vraag, of hij de met de vorige
Regering aangevangen onderhandelingen wenste voort te zetten, aangezien
er aangaande het gebruik der vroegere Marinewerf te Vlissingen een beslissing genomen diende te worden3).
Op 9 December 1874 antwoordde Smit en bleefvolharden in zijn uitgangspunten welke hij in zijn brief aan de Minister van Binnenlandse Zaken op 12
Augustus 1874 noemde. Hij herhaalde de in deze brief gedane voorstellen.
Ten aanzien van het tweede, veel kleinere plan, waarbij hij afzag van de
levering van een dok, vreesde Smit, dat er tal van jaren verlopen zouden,
waarin de fabriek te klein van omvang zou zijn om zich er geheel persoonlijk
aan te wijden. Hij moest dus de vrijheid nemen de uitvoering van zijn verplichtingen jegens het Rijk op te dragen aan een daartoe geschikt persoon.
Hij voegde er aan toe, dat hij hoopte en verwachtte, dat de Regering door
een andere regeling met de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoor1) Aldaar, BiZa aan Tideman, 12 Sept. 1874.
2) Aldaar, Inv. no. 528. Fin. aan Biza, d.d. 10 Nov. 1874.
8) Aldaar, Inv. no. 527. BiZa aan Smit, d.d. 25 Nov. 1874, nr. 69.
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wegen de slag boom zou opheffen, die de ontwikkeling van Vlissingen zelfs
als eenvoudige voorhaven van Rotterdam en Dordrecht belettel ).
Ook Minister Heemskerk voelde niet voor de door Smit gestelde voorwaarde voor de bestelling van een ijzeren drijvend dok. Dit kwam niet in
aanmerking wegens de beslissing in de Eerste Kamer betreffende een vroeger
voorstel. Het andere voorstel van Smit, waarin hij de hoogte van de erfpaehtseanon afhankelijk ste1de van de seheepvaartbeweging met de verpliehting om een fabriek en seheepswerf slechts naar behoefte op te riehten, aehtte
de Minister wei aannemelijk. Hij stelde zijn ambtgenoot daarom voor, dat
het Departement van Finantien het overleg reehtstreeks met Smit zou voortzetten 2).
Op 29 December yond daarop een bespreking plaats tussen de Minister
van Finantien en Smit. De Minister zegde Smit een ontwerp-overeenkomst
betreffende de uitgifte in erfpaeht van het voormalige Marine Etablissement
te Viissingen toe en zond hem die op 6 Januari 1875 3). Er kwam dus weer
enige beweging in de zaak.
In zijn antwoord deelde Smit namens de commanditaire maatsehappij de
Minister mede, dat hij reeds in het adres aan de Koning het recht had gereserveerd om de erfpaeht over te doen aan een naamloze vennootsehap,
zodra de zaak proportien aannemen zou, te belangrijk voor enkele personen.
Dit tijdstip is nu vervroegd, omdat de Regering beslist had, dat er geen groot
werk van Rijkswege zou worden opgedragen. De nieuwe zaak zou in haar
kapitaal meer kraeht moeten vinden om desnoods enige tijd voor eigen rekening te bouwen. Smit wenste daarom de erfpaeht te aanvaarden aIs Directeur
van een Naamloze Vennootsehap met een kapitaal van aanvankelijk
1200.000.

Er werd ook overeenstemming bereikt over artike1 7 van de erfpaehtsovereenkomst, dat luidt: "Het erfpaehtsregt mag, zonder medewerking van den
Staat noeh geheel, noeh gedeeltelijk worden overgedragen. De erfpaehter is
echter bevoegd om zijne uit deze overeenkomst voortspruitende regten in te
brengen in eene naamloze vennootsehap met een maatsehappelijk kapitaal
van zesmaal honderdduizend gulden (1600.000), verdeeld in drie serien van
tweemaal honderdduizend gulden (1200.000), waarvan de eerste op het
oogenblik van inbreng genomen en volgestort moet zijn en de tweede zoo
spoedig noodig zal worden uitgegeven, welke vennootsehap daardoor als
erfpachter in de plaats van den contractant ter andere zijde treedt" 4). (Zie
bijlage 1, art. 7).
In zijn antwoord aan de Minister op diens brief van 6 Januari deelde
Smit voorts mee, dat op grond van's Konings initiatief in deze gehele zaak
door hem vergunning zou worden verzoeht aan de naamloze vennootsehap
de naam van Koninklijke Sehelde Maatschappij te geven6).
1) ARA BiZa, Spoorwegen, Inv. no. 528. Smit aan BiZa, d.d. 9 Dec. 1874.
S) ARA BiZa, Spoorwegen, Inv. no. 527, BiZa aan Fin., d.d. 3 Nov. 1874, nr. 47.
8) ARA Domeinen, Inv. 519 - 1. Fin. aan Smit d.d. 6 Jan. 1875, nr. 6.

') Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 1875, nr. 151.
6) ARA Dom., Inv. 519 - 1. Smit aan Fin., d.d. 27 Jan. 1875.
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Verder stelde Smit een aantal wijzigingen voor in de overeenkomst, welke
vrijwel aile door de Minister werden goedgekeurd. Er was nog slechts verschil van mening over enkele gebouwen en terreinen, welke Smit weI en de
Minister niet in de overeenkomst wilde opnemen. Aanvankelijk leek Smit
toegeeflijk om op de wensen van de Minister in te gaan (zie zijn brief van
27 Januari 1875), maar enkele weken later bleek hij daartoe minder genegen
te zijn, toen de Minister hem een nieuw ontwerp van de overeenkomst deed
toekomen.
In een brief van 27 Februari 1875 dreigde Smit de onderhandelingen af te
breken als ten eerste in de erfpacht niet werd begrepen de strook langs de
zuidzijde van het dok achter de tonnenbrug en ook al het water achter die
brug.
Ten tweede eiste hij, dat het voormalig Arsenaal en een hectare grond er
om heen, welke in de erfpacht begrepen waren, niet door een open bare weg
van het Marinedok zouden worden gescheiden, "zoodat daar naar hartelust
gelost en geladen kon worden"l).
Deze gang van zaken wordt wei verklaard uit een reeds eerder gerefereerde
brief van Tideman aan burgemeester Winkelman van de Gemeente Vlissingen d.d. 5 Maart 1875 2):
" ... Op verlangen van den Koning en Prins Hendrik heb ik nu bijna twee
jaar geleden de zaak weer opgevat en als handelend persoon gekozen den
Heer Arie Smit. Die keuze was toen goed, want toen was A. Smit een man
van geld, ja, maar nog niet schat-rijk en hij wilde zelf de zaak wei aanvatten.
Door den tragen gang der onderhandelingen met de Regeering echter zijn
wij het nu eerst over de voorwaarden met den Minister eens, en juist nu zou
Smit, wiens Vader een paar weken geleden overleed en hem veel te veel geld
en zaken naliet, wei terug willen. Hij heeft daarom eenige eischen gesteld,
die echter de Minister, bewerkt door onzigtbare invloeden (waarvoor ik
zorgde) bijna allen toestond, doch er zijn een paar zaken waarop Smit pal
staat en waar de Minister zich verschuilt achter het gemeente bestuur van
Vlissingen ... "3).
De eerste eis van Smit staat de Minister "na heeten strijd toe~ behoudens het gemeentebestuur", schrijft Tideman in zijn brief aan de Burgemeester en vervolgt: "Ook het tweede punt geeft de Minister toe, behoudens
wat de gemeente daartegen zal inbrengen".
Hoezeer Tideman zich met de zaak bezighield blijkt wei uit het feit, dat de
brief van 27 Februari, waarin Smit zijn eisen stelde, wei door hem was ondertekend, maar blijkens het handschrift door Tideman is geschreven.
Hiermede werd de beslissing betreffende de voortgang der onderhandelingen met Smit in handen van het Gemeentebestuur gelegd. Dit is dan ook
de reden waarom Tideman de Burgemeester nader omtrent de situatie inlichtte en schreef:
1) Aldaar, brief van Smit aan Fin., d.d. 27 Febr. 1875.
2) Archief Gem. Vlissingen, Inv. nr. 1243.
3) Jan Smit, de vader van Arie Smit, overleed op 6 Februari 1875.
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Afb.9. Terreinen en gebouwen behorende bij de opgeheven marinewerf te Vlissingen. De donker getinte
delen betreffen de gebouwen en terreinen waarover op 20 Maart 1875 overeenstemming was bereikt
(ARA Domeinen, inv. 519 - 1. Smit aan Fin., d.d. 25 Mrt. 1875)
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"Er moet nu een overleg in loco plaats hebben tusschen een gemagtigde
van Finantien, Smit en een gemagtigde van de gemeente. Ongelukkig moet
ik juist een 14 dagen naar Engeland, anders was ik er zeker bij. Nu echter
moet ik de zaak overlaten aan het lot en dreigt het gevaar, dat Smit in
die onderhandelingen nog aanleiding vindt om terug te trekken. Is het
erfpachtscontract eens getekend, dan kan Smit zich retireren en treden andere personen meer op den voorgrond. De Naamlooze Vennootschap, die
het contract overneemt, ligt klaar op papier. De aandeelen zijn voor zooverre noodig genomen en in soliede handen. De directeur en zelfs de chefs
der afdeelingen zijn gekozen, zelfs het werkvolk ten deele. Maar wij moeten
nog een klein poosje met Smit tobben, omdat zijn naam steeds genoemd is en
men tegenover de Ministers en de 2e Kamer, die het kontrakt moet goedkeuren, nu niet ter elfder uur met een anderen naam kan aankomen.
Ret gemeentebestuur van Vlissingen heeft het dus nu grootendeels in de
hand of er over een jaar te Vlissingen een ferme fabriek in wording zal zijn
of niet. Staat Vlissingen pal op het punt van de straten welke ons terrein
van het water scheiden zouden, dan kan Smit de zaak nog in de war sturen
v66r ik terug ben. Geeft de gemeente harerzijds wat toe, dan zal zij er later
de vruchten van oogsten".
Ret overleg yond op 20 Maart 1875 plaats ten huize van de Burgemeester
te Vlissingen. Tideman was juist op tijd terug uit Engeland om de vergadering bij te wonen. Ook Smit en Mathon, Directeur van de Registratie en
Domeinen te Middelburg, waren aanwezig. Ret resultaat was, dat aan aIle
eisen, welke Smit stelde, werd toegegeven en dat de Gemeente van haar
vordering tot teruggave der gronden afzag. Riermede was in feite de zaak
beslist.
Op de tekening, welke door Smit op 25 Maart aan de Minister van Finantien werd aangeboden, zijn de gronden, welke het erfpachtscontract betroffen en welke in de bijeenkomst op 20 Maart waren overeengekomen,
aangegeven 1). (zie afb. 9).
De Burgemeester bracht nog dezelfde dag verslag uit aan de Gemeenteraad van de bijeenkomst. Voorafhad hij vernomen: "dat de Minister het op
aIle punten eens was met den heer Smit, doch dat laatst gemelde bepaaldelijk
geeischt had zekere gronden, die de Gemeente vroeger bezat en na de opheffing der werf terug verzocht had. De Minister had nu aan den Reer Smit
opgedragen deze zaak te regelen met het Gemeentebestuur en mogt de onderhandeling naar wensch afioopen, dan waren aIle bezwaren tegen het aangaan van het contract van erfpacht weggenomen"2).
Deze handelwijze werd door de Gemeenteraad goedgekeurd 3 ) en in zijn
vergadering van 14 April bevestigd4) .
1)
2)
3)
4)

ARA Dom., Inv. 519 - 1. Smit aan Fin., d.d. 25 Maart 1875.
Archief Gemeente Vlissingen, Inv. 554.
ARA Dom., Inv. 519 - 1. Mathon aan Fin., 20 Maart 1875.
Aldaar, Registratie en Domeinen Middelburg aan Fin., d.d. 19 April 1875.
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Bij de bestudering der desbetreffende documenten krijgt men wei sterk de
indruk, dat Tideman steeds fungeerde als loods om de vele lastige klippen bij
het overieg met de Staat te kunnen ornzeilen en dat Arie Smit, vooral na het
overiijden van zijn vader, slechts fungeerde om zijn naam aan de gevoerde
onderhandelingen te geven. Wanneer Smit zich daadwerkelijk met de zaak
bemoeide, was het met de dreiging de onderhandelingen af te breken als zijn
eisen niet werden ingewilligd, zoals in een volgend stadium bleek.
De eerstaanwezend ingenieur van de Staatsspoorwegen te Vlissingen,
M. Simon Gz. maakte namelijk bezwaar tegen de uitgifte van al de grond
rondom het Arsenaal. Hij wenste een strook vrij te houden in verband met
herstelwerkzaamheden aan de Marinesluis en de vrije passage voor het
publieke verkeer van de Marinesluis naar de Spoorweghaven 1).
De Minister van Finantien kwam nu in een moeilijke positie te verkeren,
want bij had Smit de grond om het Arsenaal reeds toegezegd door de beslissing hierover aan de Gemeente over te laten. Hij stelde de Minister van
Binnenlandse Zaken voor, dat deze zou proberen om van de heer Smit te
bedingen, dat bij gedogen zou, dat de strook grond ten zuiden van het voormalig Arsenaalgebouw tot op een afstand van twee meter van dat gebouw
tijdelijk in gebruik werd genomen door de aannemer van het werk tot herstelling en verbouwing der Marinesluis, mits op diens kosten af te rasteren
of af te sluiten en voor niet langer tijd dan dat werk zou duren2).
De Minister ondervond ook moeilijkheden van de kant van de Minister
van Oorlog, die niet genegen was de Geniewerf af te staan zonder in ruil
daarvoor andere geschikte gebouwen en terreinen in Vlissingen te krijgen 3).
Tenslotte verwees de Minister de afdoening van de door de Minister van
Binnenlandse Zaken overgenomen bezwaren van de eerstaanwezend ingenieur Simon naar de Directeur van de Registratie en Domeinen te Middelburg voor mondeling overleg ter plaatse met Smit en met de hoofdingenieur
van de Waterstaat.
Deze bespreking vond plaats op 22 Mei te Vlissingen. Mathon bracht de
Minister nog dezelfde dag verslag uit van deze bespreking. Smit had erkend,
dat de eisen vanwege het Departement van Binnenlandse Zaken gesteld, noch
overdreven noch onbillijk waren uit een waterstaatkundig oogpunt, maar hij
gevoelde zich toch ten hoogste teleurgesteld, daar hij bepaald voor het door
hem beoogde doel behoefte had, niet aileen aan he! gebruik van dat stuk
grond, maar ook aan het uitsluitend bezit daarvan. Hij had zulks onbewimpeld ter kennis gegeven. De Minister had deze eis toegestaan en kon hier niet
meer op terugkeren, meende Smit. Ook de voorwaarden, door het Departement van Ooriog gesteld op het eventueel afstaan van de Geniewerf, kwamen
hem onaannemelijk voor. Smit kon echter betreffende geen van beide punten
een beslissing nemen. Hij moest eerst nog zijn vennoten raadplegen').
A1daar,
•) A1daar,
3) Aldaar,
4) Aldaar,
1)

Simon aan R. en D. te Middelburg, d.d. 15 April 1875 .
Fin. aan BiZa, d.d. 21 April 1875, R 71.
Min. v. Oorlog aan Fin., d.d. 26 April 1875, no. 33 G.
R. en D. Middelburg aan Fin., 22 Mei 1875.
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Het geschilpunt leek onoplosbaar en weer dreigden de onderhandelingen
afgebroken te worden.
De Commanditaire Maatschappij stelde echter voor, om aan Artikell van
het concept-contract toe te voegen: dat de erfpachter gedoogt, dat langs het
Marinedok op een strook grond van 80 bij 8 meter van Rijkswege meerpalen
worden geplaatst en dat hij gelegenheid zal geven aan anderen om grote
schepen door de sluis te halen. Hij stond op het leggen van schepen aan de
kaden van het Marinedok, omdat het verbindingskanaal schuine glooiingen
had en de schepen veel teveruit de wal moesten blijven1). (Zie bijlagel, art.I).
De Minister kon zich met deze wijzigingen verenigen en droeg de heer
Mathon op om een volledig ontwerp-contract op te stellen en ter goedkeuring aan Smit op te zenden. Verder machtigde de Minister de heer Mathon
om het contract te ondertekenen, wanneer Smit zich met het concept verenigde 2).
En eindelijk, op 17 Juni 1875, tekende Arie Smit de overeenkomst, nadat
Mathon deze aan hem had toegezonden, waarna met de ondertekening door
Mathon het erfpachtscontract tussen de Staat en A. Smit gesloten was.
Het wets on twerp tot bekrachtiging van de erfpachtuitgifte van het voormalig Marine Etablissement te Vlissingen aan de heer A. Smit werd op
10 Augustus 1875 in de Tweede Kamer ingediend en op 16 Augustus met
algemene stemmen aangenomen. Op 1 September 1875 nam de Eerste Kamer
het wetsontwerp eveneens met algemene stemmen aan.
De overeenkomst werd vastgesteld met de wet van 8 September 1875,
welke op 23 September 1875 onder nr. 151 in het Staatsblad werd opgenomen.
24. Het ontstaan van de Koninklijke Maatschappij "De Schelde"

De n.v. Maatschappij "De Schelde", Scheepsbouw- en Werktuigenfabriek
te Vlissingen werd opgericht op 8 October 1875 ten huize van dr. B. J. Tideman op de Rijkswerf te Amsterdam. Smit was niet aanwezig, maar liet zich
vertegenwoordigen door G. S. Pieters, cargadoor te Rotterdam.
De oprichtingsacte werd gepasseerd voor Bruno Tideman, notaris te
Amsterdam, vader van Bruno Joannes.
Comparanten waren:
G. S. Pieters, cargadoor te Rotterdam
Joseph van Raaite, industrieel, wonende te Den Haag, gevolmachtigde van
Jacques van Raaite, koopman en vice-consul te Glasgow
E. Rensburg, vennoot Commanditaire Bankvereniging Rensburg en Van
Witsen te Rotterdam
A. W. L. de Raat, vennoot Firma Hotz en Compagnie te Rotterdam
1) Aldaar, Smit aan Fin., d.d. 28 Mei 1875 (handschrift van Tideman).
2) Aldaar, Fin. aan R. en D. Middelburg, d.d. 1 Juni 1875, no. 93.
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J. P. I. Buteux, griffier der Staten van Zeeland te Middelburg
F. Wibaut, koopman en president van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Vlissingen
Pieters verklaarde, dat Smit gebruik maakte van zijn bevoegdheid en dat
hij de erfpacht inbracht in een naamloze vennootschap.
Op 28 October 1875 werd bij Koninklijk Besluit no. 21 bewilliging op de
oprichtingsacte verleend1).
Op 27 Januari 1875 had Smit in een adres aan de Koning verzocht om de
nieuwe Schelde-Maatschappij de titel Koninklijke Schelde Maatschappij te
geven. In het verzoek werd een kort overzicht gegeven van het verloop der
onderhandelingen, nadat de Koning aan de Hoofdingenieur Tideman en
Smit de hoge eer bewees het denkbeeld aan te geven van het vestigen van een
fabriek van scheepsbouw te Vlissingen.
"De adressant meende Uwe Majesteit deze zaak met den meesten eerbied te
mogen mededeelen, omdat het Uwe Majesteit behaagde daarin het eerste
woord te spreken en adressant er den hoogsten prijs op stelt dat Neerlands
Koning wete, dat een uitgesproken wensch van Hem aan elk zijner onderdanen lust en moed geeft om te volharden in het pogen tot verwezenlijking,
al kost dat een langdurig aanhouden en zelfs onderhandelingen, die hij zich
met het oog op zijn geldelijk belang aIleen, waarlijk niet zou getroost hebben.
Zoo nu de Schelde-stad eene fabriek van scheepsbouw krijgt, zal zij dit danken aan Koning Willem den derden, niet aan het reeds dadelijk aan het doel
beantwoorden der kostbare havenwerken, want schepen komen die nog
nagenoeg niet bezoeken"2). De hand van Tideman is weer duidelijk te herkennen.
De Koning zond het adres op 28 Januari 1875 naar de Minister van Finantien om "Consideratien en Advies". De Minister berichtte de Koning daarop,
dat er tegen inwilliging van het verzoek geen bezwaar was, daar de onderhandelingen met de adressant zover gevorderd waren, dat de desbetreffende
overeenkomst waarschijnlijk eerlang gesloten zou worden. De Minister gaf
Zijne Majesteit echter in overweging de gevraagde titel niet aan de Schelde
Maatschappij te verlenen, voordat de Statuten der nog op te richten maatschappij Zijner Majesteits goedkeuring hebben gekregen3 ).
Met dit voorstel ging de Koning accoord 4 ), waarop door middel van een
ministeriele beschikking Smit van de genomen beslissing op de hoogte werd
gesteld~).

Nadat de Koninklijke bewilliging der opgerichte Maatschappij" De Schelde" op 28 October 1875 bij Koninklijk Besluit no. 21 was verkregen, gaven
de oprichters aan de Directeur opdracht om aan de Koning vergunning te
1) Ned. Staatscourant, 19 Nov. 1875, no. 273.

")
8)
4)
•)

ARA Dom., Inv. 519 - 1. Adres van Smit aan de Koning, d.d. 27 Jan. 1875.
Aldaar, Fin. aan de Koning, d.d. 10 febr. 1875, no. 53.
Aldaar, Direct. Kabinet des Konings, 13 Febr. 1875 .
Aldaar, Min. Besch. Fin., d.d. 17 Febr. 1875, U 58.
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vragen dat de Maatschappij zich mag noemen: de Koninklijke Maatschappij
"De Schelde". Aan dit verzoek werd op 6 November 1875 door de heer Jos.
van Raalte voldaan, waarop 31 December 1875 toestemming verkregen
werd l ).
Op de algemene vergadering der aandeelhouders op 10 Januari 1876,
welke plaats vond ten huize van dr. B. J. Tideman, werd besloten tot de
noodzakelijke veranderingen der oprichtingsacte. De nieuwe acte werd
wederom gepasseerd voor notaris Bruno Tideman. Smit was wegens verblijf
in het buitenland wederom niet aanwezig en liet zich deze keer vertegenwoordigen door A. W. L. de Raat2). De Statutenwijziging werd goedgekeurd
bij Koninklijk Besluit no. 25 op 27 Januari 18763).
Tideman zag een deel van zijn taak beeindigd en richtte zich met een adres
tot de Koning, waarin hij mededeelde wat door hem verricht was en nog
gedaan zou worden inzake het stichten van een fabriek van scheepsbouw
en het ontwerpen en bouwen van een groot droogdok te Vlissingen.
Hij zette hierbij de redenen uiteen, waarom hij genoodzaakt was zich na
de verwezenlijking van de wens, wat de stichting van een fabriek betrof, die
de Koning bij een audientie op 12 September 1873 had kenbaar gemaakt,
terug te trekken van een ondememing, die zou proberen ook vanwege het
Rijk werkzaamheden en leveranties te krijgen. Dit zou hem als ambtenaar in
Z.M. dienst in een minder gepaste positie kunnen brengen.
De Minister van Marine deelde deze zienswijze geheel en stelde de Koning
voor om Tideman van zijn verdere medewerking te ontslaan, doch zulks
onder vergunning om zijn kunde nog te blijven wijden aan het ontwerpen en
doen bouwen van een groot droogdok te Vlissingen 4 ).
De Koning ging met deze beschouwingen accoord en nodigde de Minister
uit om aan dr. B. J. Tideman Zijner Majesteits erkentelijkheid te betuigen
voor zijn verleende medewerking aan het stichten van de daarbij bedoelde
fabriek van Scheepsbouw.
Aan de Burgemeester van Vlissingen, Winkelman, schreef Tideman op
5 Maart 1875, dat hij nog bij Marine moest blijven "om de zaak bij Koning,
Prinsen en Ministers te kunnen bevorderen en juist daarom mag mijn naam
in de geheele onderhandelingen nog weinig of niet doorschijnen, hoewel ik
kan zeggen, dat ik de verschillende raderen voor een goed deel in beweging
bragt. De eerste stoombootlijn is nu ook zoo goed als klaar. Nu nog waterleiding en dan de droogdok kwestie uitgevochten!".
En inderdaad, uit officiele stukken blijkt vrijwe1 nergens, hoe nauw Tideman bij de tot stand koming van deze scheepswerf was betrokken. Zijn naam
komt zelfs niet voor in de lijst van aandeelhouders, welke in artikel 20 van de
Statuten van "De Schelde" worden genoemd5). Toch was hij aandeelhouder,
ARA Dom. 519 - 2. Statuten Kon. Maatschappij ,De Schelde'
Archief Kon. Mij . .De Sche\de, Aig. Verg. van Vennooten, 10 Januari 1876.
ARA K.d.K., loy. no. 2093.
4) ARA K.d.K., no. 2127, 6 Oct. 1875.
5) Oorspronkelijk werd geschreyen: Koninklijke Maatschappij "de Schelde". In

1)
2)
3)
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zoals blijkt uit de verslagen van de Algemene Vergaderingen van Vennoten
in 1876 en 1877. Hij bracht 6 stemmen uit, zijnde het maximum toegestane
aantal. Aangezien twee aandelen van 1000 gulden recht gaven op een stem,
moet Tideman minstens voor f 12.000 aan aandeIen bezeten hebben. VermoedeIijk bedroeg Tideman's deel 20 aandelen en heeft hij dit aantal bij de
oprichting tijdelijk afgestaan aan de vennootschap Hotz en Compagnie, die
zelf met 9 aandelen deelnam. Tideman wilde niet, dat zijn naam door de
publicatie van de oprichtingsacte toch zou "doorschijnen"I).
In 1877 deed Tideman zijn aandelen van de hand, "omdat mijn ambt mij
de moreele vrijheid niet geeft aandeelhouder te zijn in Scheepsbouwfabrieken, die ook voor het Rijk werken"2).
In "De Schelde" had hij nog slechts een adviserende stem en dat wei a\leen
door de "courtoisie der directie"3).
In April 1877 heeft Tideman zich nog bezig gehouden met de droogdokkwestie te Vlissingen. Na besprekingen met Prins Hendrik4) en Directeuren
der Amsterdamsche Bank legde Tideman een uitgewerkt voorstel voor aan
de Directeur van de Maatschappij "De Schelde" om te komen tot het tot
stand komen van een groot droogdok te Vlissingen. Het belang voor de
Maatschappij "De Schelde" achtte hij groot, daar het Marinedok te Nieuwediep met 31 December 1878 zou worden gesloten en er ook nog weinig uitzicht op het tot stand komen van dokken voor grote stoomschepen te Rotterdam en Amsterdam bestond. Op een adres aan Z.M. de Koning met een verzoek tot ondersteuning werd even wei afwijzend beschikt, waama Tideman,
naar we aannemen, zijn pogingen om Vlissingen over een groot droogdok te
doen beschikken, heeft opgegeven 6 ).

25. Nabeschouwing
De opzet van dit artikel staat niet toe om nader in te gaan op andere
activiteiten van Bruno Joannes Tideman, zoals zijn aandeel in de eerste
levensjaren van de Stoomvaart Maatschappij Zeeland en zijn adviezen bij
de oprichting van de Nederlandsch Indische Droogdok Maatschappij en van
de Gemeente dokken te Rotterdam.
In October 1882 stelde Tideman de oprichting voor van een Maatschappij
verband met de latere schrijfwijze wordt in deze studie de laatste naam als "De
Schelde" geschreven.
1) Dat Hotz en Cie in werkelijkheid niet met 29 aandelen, zoals in de Statuten
is vermeld, maar met hoogstens 9 aandelen deelnam, blijkt uit de verslagen der
Vergaderingen der Vennoten in 1877, waar deze firma slechts 4 stemmen uitbracht.
2) Scheepsbouw in Nederland. Brochure door dr. B. J. Tideman, Amsterdam
1882, bIz. 6.

3) Archief Gemeente VIissingen, !nv. 1243, brief van Tideman aan Burgemeester,
3 Mei 1876.
4) K.H.A., archief Prins Hendrik der Nederlanden, Inv. A 43, copyboek 9 April
1877 .

•) Archief Kon. Mij. "De Schelde": Alg. Vergadering van Vennooten op 23 April
1877 en 14 Aug. 1877.
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voor Scheepsbouw en Scheepvaart (M.S.S.), waarvoor hij de statuten ontwierp. Het was een poging om tot de geregelde productie van gelijksoortige
schepen te komen, de General Trader, vrachtstoomschepen van niet te hoge
snelheid, die de zeiIschepen voomameIijk moesten vervangen, schepen "die
het kruierswerk doen, juist dat werk, dat Nederland van nature bestemd is
voor Europa te doen en ook in zijn bloeitijd deed"l).
Tideman stelde de bloeiende Engelse scheepsbouwindustrie als voorbeeld,
waar de bouw van dit scheepstype vaak op rekening van de bouwmeesters
geschiedde. De Engelse werfindustrie heeft zich, wat de bouw van deze
"tramps" betreft, tot aan de Eerste Wereldoorlog en ook daama, zij het op
iets minder niveau, intemationaaI kunnen handhaven.
Dat de poging van Tideman om tot de oprichting van de M.S.S. te komen
door zijn vroegtijdige dood zonder resultaat bleef, is mogelijk een der oorzaken, dat de scheepsbouwondememingen zich hier te lande - even als
elders - ontwikkelden tot aannemersbedrijven 2).
De werkzaamheden van Tideman op de Rijkswerf te Amsterdam op
wetenschappelijk gebied, aIsmede zijn overige activiteiten voor de NederIandse Marine en industrie zijn nog onbesproken gelaten en vormen het
onderwerp van de voortzetting van deze studie.

BULAGE

1

De ondergeteekenden, Edmond Hendrik Frans WiIlem Mathon, directeur
der registratie en domeinen te Middelburg, behoudens goedkeuring bij de wet
handelende namens den Staat der Nederlanden, krachtens magtiging van den
Minister van Financien, verleend bij missive dd. 1 Junij 1800 vijf en zeventig,
n°. 93, afdeeling Domeinen, ter eenre zijde; en
Arie Smit, scheepsbouwmeester te Slikkerveer, gemeente Ridderkerk, ter
andere zijde;
zijn overeengekomen als voigt:
Artikell.
De Staat der Nederlanden geeft in erfpacht voor den tijd van negen en
negentig jaren (99), ingaande met den dag der bekrachtigingswet, aan den
contractant ter andere zijde, die in erfpacht aanneemt met al de daarop
heerschende en lijdende erfdienstbaarheden, de navolgende gronden, water
en gebouwen, behoorende tot het voormalig Marine-etablissement te Vlissingen, allen gelegen te Vlissingen en aldaar kadastraal bekend als sectie D,
1) B. J. Tideman: De Scheepsbouw in Nederland, October 1882, biz. 14.
Zie ook: J. W. Bonebakker: De Scheepsbouwnijverheid in Nederland, Haarlem
1936, biz. 48.
2) J. W. Bonebakker. biz. 13.
ECON.·HIST. JAARBOEK XXXII
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n°. 1, smederij en erf, groot 16 aren, 80 centiaren; sectie D, n°. 5, groot houtmagazijn, groot 16 aren, 40 centiaren; sectie D, nO. 6, klein houtmagazijn,
groot 9 aren, 40 centiaren; sectie D, n°. 8, portiershuisje, groot 51 centiaren;
sectie D, n°. 577, gracht, groot 6 aren, 30 centiaren; sectie D, n°. 625, gedeelte dok, voor het geheel groot 5 hektaren, 63 aren, 54 centiaren; sectie D,
n°. 855,pakhuis, groot 3 aren, 10 centiaren; sectie D, n°. 862, constructiewerf,
groot 2 hektaren, 75 aren, 23 centiaren; sectie D, n°. 863, smederij, groot
6 aren, 30 centiaren; sectie D, n°. 864, erf, groot 10 aren; sectie D, nO. 10,
gedeelte huis en erf, voor 't geheel groot 30 aren, 80 centiaren; sectie D, n°.
856, gedeelte stal en erf, voor 't geheel groot 1 are, 62 centiaren; sectie D,
n°. 857, stal en erf, groot 85 centiaren; sectie D, n°. 12, huis en erf, groot
2 aren, 1 centiare; sectie D, n°. 601, stoomwerktuig en erf, groot 16 aren,
10 centiaren; het niet gekadastreerde droogdok, met beschoeijing en bateauporte, zooals het is ingesloten door het perceel sectie D, n°. 601, zoo even genoemd; sectie D, n°. 163, pakhuis en erf, groot 1 are, 97 centiaren; sectie D,
n°. 49, magazijn, groot 13 aren, 50 centiaren; sectie D, n°. 50, gedeelte portiershuisje, voor 't geheel groot 39 centiaren; sectie D, n°. 51, gedeelte uitrustingwerf, voor het geheel groot 65 aren, 20 centiaren; sectie D, n°. 818,
gedeelte kantoor en erf, voor het geheel groot 1 are, 43 centiaren; sectie D,
n°. 41, arsenaal, groot 14 aren, 30 centiaren; een stuk grond, groot ruim 1
hektare, uitmakende een gedeelte van sectie D, n°. 628, uitrustingwerf en
van sectie C, n°. 312, vestingwerken.
Gedurende den geheelen duur, der erfpacht moet de erfpachter gedoogen:
a. dat op eene 80 meters lange en 8 meters breede, op de kaart door de
letters a, b, c, d, aangeduide, voor het voormalig arsenaal en langs het water
gelegen strook grond van Rijkswege een door den Minister van Binnenlandsche Zaken te bepalen aantal meerpalen worden gesteld en onderhouden;
b. dat op die strook al zoodanige werken worden uitgevoerd als volgens
het oordeel van dien Minister noodig zijn voor het onderhoud en de hers telling van de beschoeijing en van de sluis; en
c. dat bij het door de sluis halen van groote schepen op die strook door
anderen tijdelijk met trossen worde gewerkt.
De beschoeijing langs die strook grond wordt door den Staat onderhouden, maar de erfpachter heeft uitsluitend het regt daarlangs schepen te leggen, welke hij echter zal moeten weghalen telkens zoodra en zoolang dat
volgens het oordeel van den Rijkshavenmeester noodig is voor het door de
sluis halen van groote schepen. De erfpacht mag aan de bedoelde beschoeijing geen bok of vaste kraan stellen, die voortdurend buiten de beschoeijing
over het water reikt.
De in erfpacht begrepen goederen zijn met groene en blaauwe kleuren afgebeeld op de aan deze akte gehechte, door partijen gewaarmerkte kaart en
de grenzen op het terrein der palen aangewezen.
Wanneer de ten noorden van de voormalige werf van aanbouw loopende,
zoogenaamde Nieuwe weg meer noordwaarts verlegd wordt, zal de Rijks-
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grond tusschen de werf en den verlegden weg in de erfpacht begrepen zijn,
zonder verhooging van den canon.
Mogt de erfpachter gedurende den erfpachtsterrnijn overgaan tot het verlengen van het bestaande droogdok, dan zullen uitsluitend voor dat doer de
tot het Departement van Oorlog behoorende gebouwen, met gronden aan de
noordelijke dokkaai, zonder verhooging van den erfpachtscanon, in de erfpacht begrepen worden, mits in dat geval vooraf dergelijke gebouwen en
terreinen, ten genoegen van het Departement van Oorlog, op eene andere
geschikte plaats te Vlissingen door en ten koste van den erfpachter aan dat
Departement kosteloos ten gebruike zullen worden afgestaan voor den termijn, dien de erfpacht dan nog te loopen heeft.
Artikel2.
De erfpachtscanon bedraagt voor de vijf eerste jaren der erfpacht:
's jaars f 3 000
voor het 6de tot en met het lOde jaar
" llde

16de
" 21ste

"

4000

" 15de

6000

" 20ste "

9000

" 25ste

" 26ste en de volgende jaren. .

12000
15000

De canon moet jaarlijks v66r of op den datum van de afkondiging der bekrachtigingswet en voor het eerst in 1876 worden voldaan ten kantore van
den ontvanger der registratie en domeinen te Middelburg of van den ambtenaar, die later door den Staat voor de ontvangst wordt aangewezen.
Artikel3.
De erfpachter heeft het regt om de erfpacht met het eind van het vijfde,
tiende, vijftiende, twintigste of vijfentwintigste jaar na haar aanvang en vervolgens na elk verstreken tiental jaren te doen ophouden, mits hij minstens
een jaar te voren, bij deurwaarders-exploit, opzegging doe.
Artikel4.
De grondbelasting en andere lasten worden van 1 Januarij 1800 zes en
zeventig door den erfpachter voldaan, zonder korting deswege op den erfpachtscanon.
Artikel5.
De erfpachter is verpligt de gronden, het water, de gebouwen en al hetgeen verder in de erfpacht begrepen is, te gebruiken voor het drijven van inrigtingen, voor het bouwen en herstellen van schepen, het maken en her-
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stellen van stoomketels en stoomwerktuigen en de voorziening en daarmede
in verband staande behoeften der scheepvaart in den ruimsten zin.
Hij mag echter, gedurende de vijftien eerste erfpachtsjaren, de gebouwen
en terreinen, waaraan tijdelijk geene behoefte is voor deze industrie, ook
bezigen voor opslag van goederen.
Hij verbindt zich om binnen ren jaar na de bekrachtiging dezer overeenkomst op den erfpachtsgrond eene inrigting in werking te brengen voor het
bouwen en herstellen van schepen, het maken van stoomketels en het herstellen van stoomwerktuigen.
Hij verbindt zich om aan die inrigting achtereenvolgens de uitbreiding te
geven, welke de behoeften van de scheepvaart zullen eischen en de ruimte op
den erfpachtsgrond zal toelaten.
De erfpachter is echter daardoor niet verpligt die groote reparatien en
kostbare vemieuwingen aan groote stoomschepen te verrigten, welke slechts
zoo zelden voorkomen, dat de daartoe noodige werktuigen er niet geregeld
voor zouden gebruikt kunnen worden.
De bestaande passage naar en van de werf van aanbouw voor schepen van
zulke afmeting, als door de groote zeesluis passeren kunnen, wordt den erfpachter gewaarborgd, terwijl bovendien de eventueel over het voormalig
Marinedok te leggen rijdbrug zoodanig zal zijn zamengesteld, dat die, evenmin als de tonnenbrug, bezwaar oplevert voor het te water laten van schepen,
en dus in die bijzondere gevallen over eene lengte van minstens zestig meters
kan worden weggenomen.
Artikel6.
De erfpachter moet de bestaande huren eerbiedigen. Zij bestaan in de
volgende
1°. het Admiraalshuis met tuin en stallingen, aan L. F. V. A. baron van
Boecop, majoor der infanterie, te Vlissingen, voor f 26 's maands, tot 30 April
1876, opzegbaar bij verkoop en bij verplaatsing per drie maanden;
2°. een stuk grond op de werf van aanbouw aan de zuidzijde van het dok,
strekkende van de poort bij de tonnenbrug tot aan de voormalige mastenloods, hebbende eene oppervlakte van 966 M2, aan F. Wibaut, koopman te
Vlissingen, kosteloos tot 31 December 1875, niet opzegbaar;
3°. de mastenloods op de voormalige werf van aanbouw der marine te
Vlissingen, aan de Borst Verdoom, van Haeften en Cie., aannemers te
Vlissingen, voor f 2 's maands, tot 30 Junij 1875;
4°. twee loodsen, te zamen een geheel uitmakende, zijnde de derde en
vierde loods gerekend van de vroeger bestaande groote scheepskappen aan
de zuidzijde der voormalige marinewerf van aanbouw te Vlissingen, aan
C. en L. F. de Groof, scheepsmakelaars te Vlissingen, voor f 100 's jaars,
tot 1 Augustus 1875;
5°. de loods op de voormalige werf van aanbouw, zijnde thans de eerste
loods aan de westzijde tegen de thans afgebroken scheepskappen, aan
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H. A. Polak, koopman te Vlissingen, voor f 6,50 's maands, tot 1 Augustus
1875;
6°. de gewezen bergplaats voor steenkolen, nabij de smederij op de voormalige werf van aanbouw, aan A. Klaysen, koopman te Vlissingen, voor f 6
's maands, tot 13 Augustus 1875, opzegbaar bij de maand;
7°. eene oppervlakte van vijf honderd vierkante meters grond van het terrein der voormalige werf van aanbouw, aan A. Klaysen, koopman te Vlissingen, voor f 5 's maands, tot 1 Augustus 1875;
8°. twee der loodsen, staande ten westen van de voormalige mastenloods
op de voormalige werf van aanbouw, aan F. Wibaut, koopman te Vlissingen,
voor f 12,50 's maands, tot 31 Julij 1875, opzegbaar bij de maand;
9°. eene met een afdak overdekte strook gronds, gelegen achter de vier
eerste loodsen, gerekend van af het westen op de voormalige werf van aanbouw, en palende aan de straat: "de vrije gang" aan T. Laemoes, aannemer
te Vlissingen, voor f 1 's maands, tot 30 September 1875, opzegbaar bij de
maand;
10°. het plekje gronds gelegen aan de westelijke poort der voormalige werf
van aanbouw, aan C. H. de Bruge te Viissingen, voor f 40 's maands, tot
1 Augustus 1875;
llo. zes kamers in het gebouw der zoogenaamde mallen en modelkamers op de voormalige werf van aanbouw en wei in het westelijk gedeelte,
namelijk twee kamers beneden regts van den trap en eene daarboven; twee
achterkamers, links van den trap en eene daarboven, aan F. Siemering,
kapitein, plaatselijk adjudant te Vlissingen, voor flO's maands, tot 30 April
1876, wederzijds opzegbaar per drie maanden;
12°. het brandspuithuisje, nabij de poort der voormalige werf van uitrusting aan de zoogenaamde Oostkerk, aan C. D. Mol c.s. te Vlissingen, voor
f 0,50 's maands, tot 15 September 1875, opzegbaar bij de maand;
13°. de regenwaterbak en naast gelegenput van het arsenaal op de voormalige werfvan uitrusting, aan C. Scheybeler, koffijhuishouder te Vlissingen,
voor f 42 'sjaars, tot 30 November 1876, wederzijds opzegbaar tegen 30
November 1875, mits v66r 1 September 1875;
14°. het naast het zoogenaamde Admiraalshuis staande woonhuis n°. 4,
sectie D, n°. 12, dat zonder eenige betaling tot 1 Julij 1876 ter beschikking
blijft van den tegenwoordigen bewoner.
De huurpenningen, die verschuldigd zijn na den dag van de atkondiging
der bekrachtigingswet, worden door den erfpachter geind.
Artikel7.
Het erfpachtsregt mag, zonder medewerking van den Staat, noch geheel,
noch gedeeltelijk worden overgedragen. De erfpachter is echter bevoegd om
zijne uit deze overeenkomst voortspruitende regten in te brengen in eene
naamlooze vennootschap met een maatschappelijk kapitaal van zesmaa/
honderd duizend gulden (f 600 000), verdeeld in drie serien van tweemaal
honder duizend gulden (f 200 000, waarvan de eerste op het oogenblik van in-
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breng genomen en volgestort moet zijn en de tweede zoo spoedig noodig zal
worden uitgegeven, welke vennootschap daardoor als erfpachter in de plaats
van den contractant ter andere zijde treedt.
Artikel8.
De erfpachtsuitgifte geschiedt zonder eenige vrijwaring hoegenaamd,
wegens onjuiste opgaaf van grootte, lijdende erfdienstbaarheden, verborgen
gebreken of eenige andere omstandigheid.
Artikel9.
De erfpachter heeft, behoudens de bepaling van art. 10, de bevoegdheid,
de bestaande gebouwen en inrigtingen te wijzigen, te vergrooten en geheel of
gedeeltelijk af te breken ; zonder schriftelijke vergunning van den Minister
van Financien mag hij van deze bevoegdheid geen gebruik meer maken, zoodra de erfpacht is opgezegd.
ArtikellO.
De waarde der zich thans op den erfpachtsgrond bevindende gebouwen,
getimmerten en vaste inrigtingen, uitgenomen het bestaande droogdok, zal
binnen drie maanden na de bekrachtiging dezer overeenkomst geschat worden. Daarbij zal echter niet in aanmerking komen eventuele waarde, met het
oog op eene toekomst van Vlissingen als handelsstad.
Bij het eindigen van de erfpacht, door opzegging of door verloop van den
termijn, waarvoor zij gevestigd is, treedt de Staat in den eigendom van alle
door den erfpachter op het erfpachtsterrein gestelde gebouwen, getimmerten
en vaste inrigtingen. Met uitzondering van het drooge dok worden alle oJ> het
erfpachtsterrein aanwezige gebouwen, getimmerten en vaste inrigtingen,
onverschillig of zij al dan niet door den erfpachter gesteld zijn, geschat bij
het eindigen van de erfpacht, door opzegging of door verloop van den erfpachtstermijn.
Onder vaste inrigtingen wordt hier ook verstaan zulke werktuigen, als
eene eigene fundering hebben en daarop of daarin met ingemetselde deelen
of bouten verbonden zijn.
Hetgeen die schatting meer bedraagt dan de in de alinea I van dit artikel
bedoelde schatting wordt door den Staat aan den erfpachter bijbetaald, en
hetgeen zij minder dan die schatting bedraagt betaalt de erfpachter aan den
Staat, een en ander binnen zes maanden, nadat de uitslag der in de vorige
alinea bedoelde schatting is bekend geworden.
Mikel II.
Het in art. I bedoelde drooge dok met bijbehoorende gebouw en werktuigen, alsmede de grond, waarop een en ander geplaatst is, keeren ter vrije

DR. B. J. TlDEMAN EN DE OPRICHTING VAN "DE SCHELDE"

87

beschikking aan den Staat terug, zoodra dit dok als zoodanig niet meer gebruikt wordt. Eene tijdelijke onbruikbaarheid, ten gevolge van herstelling of
vemieuwing, is hieronder niet begrepen. De erfpachter heeft de bevoegdheid
om een drijvend droogdok of andere inrigting tot het opheffen of droogzetten
van schepen te maken, in of in gemeenschap met het marinebassin, al biedt
het in de erfpacht begrepen water de noodige ruimte niet aan om dat dok of
die inrigting te maken, zonder zijn bedrijf te belemmeren.
De erfpachter is verpligt het bestaande houten droogdok, zoolang hij het
als zoodanig gebruikt, in goeden staat te onderhouden, ten genoegen van den
Minister van Financien. Hij is bevoegd dat ook op den belendenden grond
van derden te verlengen en ook den toegang voor langer schepen in te rigten.
Ais hij van die bevoegdheid gebruik maakt, gaan bij het eind der erfpacht
zijn regt op den grond, waarin de verlenging van het dok met de daarbij behoorende inrigtingen gemaakt is, alsmede de eigendom van dat verlengde en
van die inrigtingen aan den Staat over, tegen vergoeding der geschatte waarde. De tegenwoordige toestand van het dok wordt binnen zes maanden na
de bekrachtiging van deze overeenkomst beschreven en in teekening gebragt
door twee van weerszijden te benoemen deskundigen.
Artikel 12.
De Staat kan de vervallenverklaring van de erfpacht vorderen:
a. wanneer het in art. 5 bedoelde bedrijf wordt gestaakt, of op zoo bekrompen voet wordt voortgezet, dat daardoor niet op zoodanige wijze in de
bestaande behoefte aan het herstellen van schepen, stoomketels en stoomwerktuigen wordt voorzien, als art. 5 bedoelt, en de vaart en het verkeer in de
havens te Vlissingen vorderen en de uitgestrektheid en ligging van het in erfpacht uitgegeven terrein toelaat;
b. wanneer de erfpachter in gebreke blijft aan zijne overige uit de wet of
uit deze overeenkomst voortvloeijende verpligtingen te voldoen.
Artikel13.
In geval van vervallenverklaring van de erfpacht, krachtens het voorgaand
artike1, of in geval van ontbinding dezer overeenkomst, op grond van art.
1302 Burgerlijk Wetboek, heeft de Staat, mits hij zich daaromtrent binnen
eene maand na de vervallenverklaring of ontbinding verklare, de bevoegdheid in den eigendom te treden van alle door den erfpachter geste1de gebouwen, getimmerten en vaste inrigtingen, in welk geval de twee laatste zinsneden van art. 10 toepasselijk zijn.
Wordt van die bevoegdheid door den Staat geen gebruik gemaakt, dan
kan de erfpachter bij de vervallenverklaring of ontbinding aIle door hem
gestelde gebouwen, getimmerten en inrigtingen wegnemen binnen een jaar
na de ontbinding. Hij is dan verpligt de schade te vergoeden, die door dat
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wegnemen aan den grond of aan andere gebouwen of zaken mogt veroorzaakt zijn, en aan den Staat te vergoeden hetgeen de niet door hem, erfpachter, gestichte gebouwen, getimmerten en vaste inrigtingen alsdan, volgens
schatting, minder waard zijn, dan de in art. 10, alinea 1, bedoelde schatting.
De laatste alinea van art. 772 Burgerlijk Wetboek is dan toepasselijk.
Hetgeen de laatstgemelde goederen meer waard blijken te zijn dan de genoemde som, wordt door den Staat dan niet vergoed.
Artike114.
De schattingen, bedoeld in de artt. 10, 11 en 13, geschieden door drie deskundigen, wederzijds een en de derde door den kantonregter te benoemen.
Deze benoeming moet geschieden binnen eene maand nit het einde der
erfpacht, en voor de schatting, bedoeld in alinea 1 van art. 10, terstond na de
aikondiging der bekrachtigingswet.
Wanneer twee der drie deskundigen het over de waarde van een gebouw of
eene inrigting eens zijn, wordt hunne schatting, en als alle drie in gevoelen
verschillen, het derde gedeelte van de som der drie schattingen als de waarde
aangenomen.

Artikel15.
Deze overeenkomst vervalt en wordt als niet gedaan beschouwd, zonder
dat de erfpachter deswege eenig regt op schadevergoeding heeft, indien zij
niet binnen zes maanden na heden bekrachtigd is bij de wet, tot welke bekrachtiging de Minister van Financien zal medewerken.
Artikell6.
De kosten van deze overeenkomst en van hare overschrijving in de openbare registers worden door den erfpachter gedragen.
De contractant ter andere zijde is van zijne verbindtenis ontslagen, als de
wet, die deze overeenkomst bekrachtigt, niet tevens hare kostelooze registratie gelast.
Artikell7.
De erfpachter kiest voor al de gevolgen dezer overeenkomst woonplaats
ten kantore der vennootschap, in art. 7 bedoeld, te Vlissingen, en tot aan het
oprigten der vennootschap ten zijnen kantore te Slikkerveer.
Aldus in dubbel opgemaakt en geteekend te Middelburg, den 17den Junij
1875.
(Get.) MATHON.
A. SMIT.
Voor kopij conform.
De Secretaris-Generaal van het
Ministerie van Financien,
BARTSTRA.
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HIPPOLYTE MEGE MOURIES
(1817-1880)

De uitvinder van de margarine
Zijn leven en zijn werk

door
Dr. J. VAN ALPHENt
(Gecorrigeerde en aangevulde versie - oktober 1968)

lnleiding

In de geschiedenis van Frankrijk neemt het keizerschap van Napoleon III,
het second empire (1852-70), waarvan men de betekenis meer en meer gaat
inzien, een zeer eigen plaats in. Op het gebied van de economie en de industrie
vindt een grote ontwikkeling plaats, mede dank zij de persoonIijke bemoeienissen van de keizer. In dit tijdvak, dat naast de grote vooruitgang ook nog
het kiatergoud van weleer ken de, past volkomen de eigenaardige figuur van
Hypolite Mege of zoals hij zichzelf nogal graag noemde Hippolyte Mege
Mouries.
In zijn onderzoekingen richtte Mege zich voornamelijk op de samenstelling en practische verwerking der voedingsmiddelen. Twee uitvindingen hebben hem grote roem verschaft. Vooreerst de door hem ontwikkelde nieuwe
wijze van broodbereiding. Zij is nu echter voIkomen vergeten. Vervolgens de
uitvinding van de margarine. Ook nu nog, na honderd jaar, wordt Mege
Mouries door iedereen erkend als degene die voor het eerst in de geschiedenis
een bruikbaar product heeft samengesteld ter vervanging van boter.
Een beschrijving van zijn leven en zijn werk is, voor zover rnij bekend, nog
niet verschenen. Pogingen daartoe zijn weI ondernomen. In de eerste plaats
moet worden genoemd M. Bouvet, die in opdracht van Unilever een rapport
(9 biz.) heeft geschreven: "La decouverte de la margarine". Dit rapport vermeld als eerste de juiste geboortedatum en plaats van Mege en bevat een
(niet volledige) lijst van diens mededelingen en France octrooien. Daarnaast
heeft de nu overleden prof. F. M. Feldhaus, bekend om zijn publicaties over
de geschiedenis der techniek, een dossier samengesteld over Mege Mouries.
Het bestaat uit een verzameling fotokopieen van waardevoIIe stukken, o.a.
atkomstig van het Zentralarchiv Merseburg friiher Geheimes Staatsarchiv
Berlin-Dahlem; maar ook uit prentbriefkaarten, een en ander ter plaatse
door prof. Feldhaus van aantekeningen voorzien. Aan het geheel gaat een
18 bladzijden tellende samenvatting vooraf. De inhoud is chronologisch
gerangschikt en bijzonder interessant, echter onvoIIedig. Het dossier kwam
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omstreeks 1959 door aankoop in het bezit van Unilever en bevindt zich thans
in de bibliotheek van de Economische Documentatie op het Hoofdkantoor
te Rotterdam.
Beide publicaties zijn door rnij uitvoerig geraadpleegd en zo mogelijk, aan
de hand van vergelijking met de originele stukken gecontroleerd. Feiten die
door rnij zonder bronvermelding worden gegeven, zijn steeds ontleend aan
genoemde publicaties*) . .
Wij weten veel over het leven van Mege. Zo is ons nauwkeurig bekend op
welke adressen hij in Parijs heeft gewoond. Over vele zaken hebben wij echter nog geen zekerheid. Wij weten bijvoorbeeld niet welke inkornstenbron
Mege in de jaren omstreeks 1860 had.
Immers de verschillende ondernemingen waarmee hij gelieerd was, waren
vermoedelijk niet erg rendabel (zie biz. 111 vlg.). Het is begrijpelijk dat deze
omstandigheid tot legendevorming omtrent zijn persoon aanleiding heeft gegeven, waarbij hij werd afgeschilderd als een fantast, die gevaarlijk dicht bij
de charlatan staat, maar ook weI als een wereldvreemde uitvinder die door
nietsontziende zakenlieden werd uitgebuit en berooid en roernloos is gestorven. Beide voorstellingen geven een onjuist beeld, zoals ik in de volgende
pagina's tracht aan te tonen1).

HOOFDSTUK I
LEVENSLOOP

De zoon van Mege heeft na de dood van zijn vader een lezing aan hem gewijd voor de Societe d'etudes scientifiques et archeo Iogiques de Draguignan 2).
(Zie Bijlage 3). Ben samenvatting hiervan bevindt zich in de stadsbibliotheek te Draguignan. Het leven van Mege wordt nogal eenzijdig en op sommige punten volstrekt onjuist belicht, maar voor zijn jeugdjaren is het de
enige bron waarover wij beschikken.

• Na voltooiing van deze levensbeschrijving kreeg ik de zeer uitvoerige en nog
niet eerder verschenen "Chronologie pour servir a une biographie de Mege Mouries
(1817-1880)" in handen. De chronologie, die op aandringen van de "International
Federation of Margarine Associations" is samengesteld, bevat zeer vee! gegevens,
onder meer betreffende jeugd en huwelijk van Mege en zijn connecties met het
bedrijfsleven. Vaak echter worden de bronnen, waaraan deze gegevens zijn ontleend niet vermeld. Zoals de titel van het werk reeds aangeeft is het een
chronologie en geen levensbeschrijving.
1) Zie b.v. Peter Groma, Niemand lebt von Brot allein (Ernst Tesslof Verlag,
Hamburg 1955); Chambre syndicale de la margarine, Equilibre,juillet 1961, pag. 55.
Beter wordt de waarheid benaderd in: Herbert Blank, Weltmacht Fett, Die Geschichte einer Erfindung, Verlag F. Bruckmann, Miinster 1957, daar de schrijver
duidelijk de beschikking heeft gehad over het rapport van Bouvet (pag. 122).
2) Waarvan Mege sedert 1870 erelid was (Rival).
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Portret van Mege Mouries (omstreeks 1869)
In het boek "Het leven van het echtpaar Simon van den Bergh en Elizabeth van
der Wielen", dat in 1907 verscheen van de hand van S. van den Bergh Jr., staat dit
portret afgebeeld (pag. 65), echter zonder vermelding van de bron. Het is eerder
gepubJiceerd dan het volgend afgebeeld portret. De authenticiteit ervan behoeft
niet te worden betwijfeld, ook al gezien het onderschrift. Het toont Mege omstreeks
de tijd van de margarine-uitvinding (1869)
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Portret van Mege Mouries (18771)

Dit is het bekendste portret; voor het eerst afgebeeld in G. Hefter: Technologie
der Fette und Ole (Bnd. III 47.48 Berlin 1910). Het is door zijn zoon Rene (geboren 1855) getekend en rechtonder gesigneerd met de naam R. Mege Mouries. Mege
is hier vermoedelijk 60 jaar oud.
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a)
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A/stamming en jeugd

Ongeveer 30 km landinwaarts ten westen van St. Raphael, de bekende
badplaats aan de Cote d'Azur, Iigt de oude stad Draguignan, de hoofdstad
tevens marktplaats van het Departement de Var.
Op 13 Augustus 1809 (10 uur 's avonds!) traden hier in het huwelijk de
onderwijzer Jean Joseph Emmanuel Rene Mege, oud 37 jaar, zoon van een
slotenmaker en Marie Marguerite Mouries, oud 24 jaar, dochter van een
blikslager. Twee dagen later volgde de kerkelijke inzegening. 24 Oktober
1817 wordt hun zoon Hypolite geboren 3). Geen van de beide grootouders
heeft deze naam en waarschijnlijk is zij afkomstig van de getuige Hypolite
Mouttet, die als landeigenaar vermoedelijk geen slechte peetoom was voor
een kind van een onderwijzer. Drie dagen later wordt Hypolite gedoopt,
waarbij Mouttet (nu Moutet geschreven) als peter optreedt.
We mogen aannemen dat Hypolite de lagere school heeft bezocht, waaraan zijn vader was verbonden. Daarna gaat hij naar het college te Draguignan') en voltooide er in 1833 als zestienjarige zijn studie.
b) Leer- en Studietijd

Mege besloot apotheker te worden. Een universitaire opleiding was daarvoor niet vereist. Het apothekersvak werd in de praktijk geleerd. Hij treedt
in dienst bij de plaatselijke apotheker Blanc5) (Place aux Herbes), kort daarna bij een apotheker in Aix en Provence, betrekkelijk dicht in de buurt.
Hij is ongeveer 18 jaar, wanneer hij naar Parijs vertrekt: de springplank
voor ieder die in Frankrijk carriere wi! maken. Bij de apotheker Jourdain8)
vindt hij een plaats als leeriing. Nadat hij door uiterst zuinig te leven 175
francs heeft gespaard, neemt hij ontslag om zich geheel aan de studie te
wijden.
Voor 25 francs per maand huurt hij een kamer in het Quartier Latin.
Bovendien moet hij nog 5 francs betalen voor het lidmaatschap van het
Cabinet Literaire (waarschijnlijk een wetenschappelijke bibliotheek). Voor
het levensonderhoud blijft er dus niet veel over. Maar de sprong lukt. Drie
maanden later neemt hij deel aan een vergelijkend examen voor de functie
van apothekersassistent bij I'Hotel Dieu (een ziekenhuis). Hij slaagt hiervoor en vanaf 1 April 1838 is hij intern assistent (interne en pharmacie) aan
het Hotel Dieu.
Nadrukkelijk en vol trots verklaart zijn zoon: "Protectie heeft hij niet gekend, maar hij werd gesteund door zijn zelfvertrouwen en durf, eigen aan het
mensenras dat bij de Middellandse Zee woont".
3) Het geboortehuis, Rue du Cros no. 4, toen eigendom van Mege's vader, bestaat nog. Verder bezat deze nog een wijngaard en een olijfgaard. Mege heeft een
zuster gehad, Marie-Therese, die van 1815-1897 leefde (Rival).
4) Dit college bestaat nog, maar draagt nu de naam College Frederic Mireur,
19 Rue Frederic Mireur, Draguignan.
5) Chambre syndicale de la margarine. Equilibre juillet 1961, pag. 55.
G) Deze was gevestigd 14 Avenue de Ternes (Rival).
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Verdere Levens/oop

De functie van inwonend assistent bij de ziekenhuizen te Parijs zal hij tot
1846 blijven vervullen. Over deze periode verschatfen de "Archives de l'internat en pharmacie" ons enige gegevens 7). Op 1 Februari 1839 (hij is dan 21
jaar), nog geen jaar na zijn benoeming, wordt hij overgeplaatst naar de
Trousseau, een dependance van het Hotel Dieu. Hij verdient dan 400 francs
per jaar, inc1usief inwoning. In Apri11840 wordt hij weer overgeplaatst naar
het Hotel Dieu en zijn salaris wordt op 600 francs per jaar gebracht. In 1841
luidt zijn adres: Maison de Sante, Rue du Faubourg-Saint Denis Nr. 112.
Begin 1846 noemt hij zich, zoals uit een octrooi bIijkt, nog weI interne des
Hopitaux, maar geeft een particulier adres op: 14 Rue d'Albouy (thans
Rue Lucien Sampaix), dat echter weI in de buurt van de ziekenhuizen ligt
(Hopital St. Louis). In een brevet op 21 Juli 1848 genomen, noemt hij zich
eenvoudig citoyen en in de certificat d'addition van 11 Oktober 1849 reeds
"Chimiste a Paris". Zijn adres blijft : 14 Rue d'Albouy. Vit een en ander
kunnen wij concluderen dat hij omstreeks 1847 de pharmacie vaarwel heeft
gezegd. Ook is nog bekend, dat hij lid geweest is van de Vereniging van inwonende assistenten : "La Societe d'Emulation pour les Sciences Pharmaceutiques 8). Nadat hij op 27 September 1838 met algemene stemmen is toegelaten, houdt hij reeds op 11 Oktober van dat zelfde jaar zijn eerste voordracht over de spontane ontleding van een mineraalwater dat hij in de Alpen
had opgevangen. Een tweede opmerking van zijn hand in het Bulletin van
genoemde vereniging dateert van 16 Februari 1839 en handelt over de classificatie van planten. Overigens blijkt hij de vergaderingen van de vereniging
maar zelden bijgewoond te hebben. Immers hij is aan zijn onderzoekingen
begonnen, die hij later in octrooien vastiegt. Aanvankelijk handelen zij over
farmaceutische preparaten, later echter over technische onwerpen, die met
de farmacie geen verband meer houden.
Zoals gezegd heeft hij de farmacie en zijn loopbaan als interne opgegeven.
Vermoedelijk is hij nooit apotheker geworden. Bouvet heeft namelijk in de
archieven van de farmaceutische faculteit te Parijs en te Montpellier tevergeefs gezocht naar zijn "acte de reception". Bovendien noemt Mege zich
nooit pharmacien. Of hij uit vrije wil zijn assistentschap heeft beeindigd is
niet bekend.
Het volgende dient wei in aanmerking genomen te worden.
Mege had (in samenwerking met Jozeau) een verbeterd geneesmiddel tegen
syphillis ontwikkeld, het zgn. copahine Mege.1n 1840 ontving hij, vermoedelijk naar aanleiding daarvan, de "premier prix des Hopitaux de Paris" en de
daarbij behorende medaille. Vit 1841 dateert nog een octrooi over de samenstelling van bruistabletten e.d. Door zijn bekwaamheid en gevoel voor de
praktijk verkrijgt hij grote bekendheid. In 1845 richt hij al zijn aandacht op
de papierfabricage. Wellicht is hem toen te verstaan gegeven dat hij beter van
het Hotel Dieu kon verdwijnen. Ben aanwijzing hiervoor zou kunnen zijn,
7) Bouvet (zie biz. 122) heeft deze nauwkeurig laten nagaan.
8) Zie over deze vereniging Journ. de Pharm. et de chimie 3, 33,448 (1858).
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dat hij zich in 1848 aileen maar citoyen noemt, geen beroep opgeeft en dus
vermoedelijk werkloos is. Na 1848 verschijnen er echter regelmatig technische octrooien op zijn naam, die veelal de verbetering van voedingsmiddelen als onderwerp hebben. In deze octrooien geeft hij als beroep "chimiste"
op. Behalve in 1864, dan noemt hij zich een enkele maal professeur de chimie.
Het is echter niet te achterhalen aan welke school hij les gegeven heeft. Hoe
hij in de jaren v66r 1855 in zijn levensonderhoud heeft kunnen voorzien en
zich van een werkruimte heeft kunnen verzekeren, is ons niet bekend.
Een vaste betrekking heeft hij niet gehad. Op een commerciele verbinding
wijst het octrooi van 1851, dat wordt toegekend aan Mege, chimiste, Rue
Albouy en aan Rives, negociant, 8 Boulevard Piossonniere, terwijl in 1852
een octrooi (14673) verschijnt op naam van Mege Mouries, chimiste aParis,
Rue Rambuteau 82, elisant domicile a Chateauroux (Indres). Hij woont
echter nog in de Rue Albouy, hetgeen uit volgende octrooien blijkt. Dit is
overigens het enige octrooi waarin Mege zich Mege Mouries noemt (Mouries
was de familienaam van zijn moeder) 9). In officiele stukken zette hij deze
naamsverandering echter niet door, zich kennelijk bewust van de juridische
gevaren die dit met zich mee kon brengen. Elders noemt hij zich na 1852
steeds Hippolyte Mege Mouries. Eigenlijk was hij bij zijn geboorte ingeschreven als Hypolite Mege, maar zijn voornaam schreef hij steeds als
Hippolyte, daar deze vorm gebruikelijker was en taalkundig ook juister10).
De reden, waarom hij de familienaam van zijn moeder achter de zijne
plaatste is de volgende. Op 4 December 1850 verwierf Hippolyte Mege een
octrooi (10682), evenals een zekere Hilaire Mege (dus ook H. Mege), handelaar te Aubenas, met als onderwerp een levensopwekkende schoorsteen voor
zijderupsen. De kans op verwarring was dus groot en in het register op de
Franse octrooien gebeurt dit dan ook promptl l). Het is begrijpelijk, dat
Mege deze persoonsverwisseling heeft willen voorkomen. Intussen heeft zijn
werk de aandacht getrokken, vooral dank zij de mededelingen, die Mege
Mouries sinds 1853 regelmatig aan de Academie des Sciences te Parijs, zendt.
De eerste mededeling die hij inzendt handel tover de betekenis van calciumfosfaat bij de voeding van kinderen en levert hem reeds een aanmoedigingspremie van 500 fro op. Dan vangt hij aan met zijn onderzoekingen naar een
methode om uit eenzelfde hoeveelheid tarwe meer wit brood te verkrijgen.
De praktische resultaten worden door een commissie van de Academie bevestigd.
Door deze onderzoekingen is Mege toentertijd beroemd geworden. Voor9) Uitgezonderd in een Deens octrooi (4 Sept. 1857). Men vindt ook de schrijfwijzen Mouries en Mouriez en met en zonder koppelteken.
10) Slechts in enkele Britse octrooien schrijft hij weer Hypolite en deze naam
wordt ook in zijn huwelijksakte vermeld (Rival).
11) In het auteursregister (voor 1850) van de Description des machines et procedes pour lesquels des brevets d'invention ont ete pris sous Ie regime de la loi du
5 juillet 1844 vindt men:
Mege
Albumine 5; - ver a soie 271. Later blijkt er nog een Felix Mege te zijn (octrooi
54205 van 19 Mei 1862).
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zitter van de commissie is Chevreul en Mege vindt in hem een machtige beschermer. Michel Eugene Chevreul was toen ongeveer 70 jaar oud en wereldberoemd door zijn onderzoek op het gebied van de vetten (in de jaren 181323), waardoor hij een overheersende invloed had binnen de Academie. De
Moniteur Scientifique van Dr. Quesneville12) schrijft in 1860: "De vakmensen zijn dan weliswaar niet v66r Mege, de leden van de Academie zijn
het in grote mate en onder hen de belangrijkste." In 1864 wordt dit nader omschreven: "Chevreul, die de auteur op wei zeer bijzondere wijze protegeert ... 13)".
Zowel in Belgie als in Berlijn houdt Mege voordrachten over zijn methode
van broodbereiding. In 1858 ontvangt hij een gouden medaille van de Societe
imperiale et centrale d'agriculture de France, waarbij Chevreul als rapporteur optreedt14). Op de concours general agricole15) van Juni 1860 ontvangt
hij nog een gouden medaille. Op grond van zijn wetenschappelijke publicaties en met name op grond van zijn onderzoek naar een nieuwe methode van
broodbereiding, valt Mege de hoogste eer te beurt: Keizer Napoleon III ontvangt hem in een particuliere audientie en overhandigt hem daarbij het
ridderkruis van het Legioen van Ber16). In een brief aan de Academie17) vertelt
hij iets over het onderhoud dat hij met de keizer mocht hebben: "De Keizer,
van wie men de belangstelling voor het algemeen welzijn kent, had de goedheid mij aan te moedigen deze studie (over de broodbereiding) uit te breiden
tot gezichtspunten, die ik niet zal vergeten, en sprak als zijn wens uit, dat de
verkregen wetenschappelijke resultaten in de industrie werden toegepast.
Maar teneinde dit doel te bereiken legde de regering mij de voorwaarde
op ... ".
Hij wordt dus door de Keizer persoonlijk aangemoedigd en er ontstaat een
nauwe samenwerking met regeringsinstanties, die tot 1870 zal duren (FransDuitse oorlog: val van Napoleon III). Dat hij bij al deze eerbewijzen de
zakelijke kant niet uit het oog verliest blijkt uit de oprichting van een Societe
des Procedes Appareils Mege Mouries, een vennootschap, die echter al v66r
Mon. Scient. 2, 1038 (1859-1860).
Mon. Scient. 6, 463 (1864).
14) Memoires publies par la Societe imperiale et centrale d'agriculture 1858,
pag.124.
15) Bulletin des seances Soc. Imp. et centro d'agriculture 2,15,417 (1859-1860);
16, 90 (1860-1861). Volgens Chevreul was deze benoeming op aanbeveling van de
4e jury van het concours general d'agriculture van 1860, dat wi) dus zeggen, van
hernzelf! (cf. p. 111)
16) Het desbetreffende decreet dateert echter eerst van 23 Februari 1861! de
Moniteur: Universel No. 65, 6 Mars 1861, p. 301. Vo!gens Chevreul was deze benoeming op aanbeveling van de 4e jury van het concours general d'agriculture
van 1860, dat wi) dus zeggen, van hernzelf, volgens de Moniteur op aanbeveling
van de minister van landbouw, en van handel en openbare werken.
17) Compt. rend. 61, 1137 (1865). L'empereur dont on connait I'amour pour Ie
bien publique daigna m'encourager a etendre cette etude a des points de vue que
je n'oublie pas et il voulut que les resultats acquis pour la science fussent appliquees it l'industrie, mais pour arriver it ce but I' Administration m'imposa la condition ... Vergelijk hierbij Brevet 86480, van 15 JuJi 1869, Cette etude ... qui a ete
entreprise sous une haute inspiration. (het margarine octrooi).
12)
is)
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1869 failliet iSIS). Ook zijn levensomstandigheden wijzigen zich. 7 Augustus
1851 treedt hij in het huwelijk met Elizabeth Bance en op 19 Augustus 1855
wordt hun zoon Hippolyte Rene geboren, die later kunstschilder wordt en
zich dan Rene Mege du Malmont noemt I9). Mege verhuist tussen 1853 en
1861 naar de nieuwe Boulevard de Strasbourg (nr. 70), een van de schepp ingen van Baron Hausmann, die Parijs een geheel nieuw aanzien hebben gegeven. Deze boulevard was aanzienlijk rianter dan de achteraf-straat, die de
Rue Albouy toch eigenlijk was. Zijn vrouw overlijdt reeds in 1865. Hij verkrijgt voor haar een "concession perpetueIle" op de bekende begraafplaats
Pere Lachaise (zie Appendix H)20).
Uit bovenstaande moeten wij wei concluderen, dat hij er in de jaren 'vijftig
financieel niet slecht heeft voorgestaan. Misschien heeft zijn vrouw geld ingebracht of heeft hij subsidie van de regering gekregen. Misschien ook hebben particulieren hem gesteund. De laatste twee mogelijkheden zijn zeker
niet denkbeeldig. De jaren na 1860 worden in beslag genomen door zijn onderzoekingen op het gebied van de vetten. Hij ontdekt een methode van
koude verzeping en in 1869 slaagt hij erin een botersubstituut te bereiden : de
margarine. Ook hier ondervindt hij de krachtige steun van Napoleon III en
diens regering. De volgende zinsnede in het beroemde margarine octrooi van
1869 (86480) wijst in deze richting.
"Deze stud ie, die ondernomen werd onder de invloed van hoge zijde .. .17)".
Boudet vermeldt in zijn rapport over de margarine 21 aIleen, dat Mege een
opdracht van de regering had. Intussen echter was Napoleon III van het
toneel verdwenen en het zou niet in Mege's belang zijn de naam van zijn beschermheer zonder meer te vermelden. Mege ziet de betekenis van zijn uitvinding zeer goed in en probeert haar eerst zelf te exploiteren. Later echter
verkoopt hij de know-how in Nederland en doet hij in Frankrijk, Duitsland
en Engeland also ok in de U.S.A. zijn octrooi van de hand. En daar het niet
de eerste maal was dat Mege zich met de exploitatie van zijn octrooien heeft
belast, zal de prijs wei behoorlijk hoog geweest zijn (vergelijk hoofdstuk II-d).
Aan het eind van zijn leven verhuist hij naar het westen van Parijs, Avenue
de Neuilly nr. 89, waar hij na een ziekte van drie maanden op 31 Mei 1880
aan de gevolgen van zijn leverkwaal overlijdt. Op 2 Juni wordt hij op de bebegraafplaats van Pere Lachaise begraven. (Zie Bijlage 4). Behalve in zijn
geboortestad wordt er door de pers geen enkele aandacht geschonken aan
zijn overlijden22).
Hij was een man van grote werkkracht, die zich mede daardoor aanzienlijk heeft kunnen opwerken. Hij theoretiseerde graag, doch zijn theoretische
18) Moniteur Scient., 11,457 (1869).

19) Yoor de Mairie van het 6e Arr. van Parijs. Getuige was o.a. de apotheker
Jourdain, de leermeester van Mege (Rival).
20) De laatste kosten voldoet Mege in 1876 (Rival).
21) F. Bouvet, J. Pharm. Chimie 15. 428 (1872) Moniteur Scient. 11,741 (1872).
22) On nous ecrit de Paris qu'un nombre considerable de personnes ont considere com me un devoir d'accompagner Mege Mouries it sa derniere demeure pour
rendre hommage it l'homme qui par ses decouvertes a su se faire une place parmi
nos savants. (Rival).
EcON.-HIST. JAARBOEK XXXII

7

98

HIPPOLYTE MiGE MOURIES

kennis was gering. Zijn waamemingen waren echter van een goed gehalte en
van verschillende zijden zijn Mege's onderzoekingen gecontroleerd en juist
bevonden. In discussie verdedigde hij zijn standpunten met hart en ziel, hoewei nooit onnodig fel. Daar de nogal ongemakkelijke Chevreul gedurende
vele jaren Mege heeft gesteund mogen we veronderstellen dat hij in zijn omgang met mensen enige plooibaarheid bezat.
De financiele zijde echter hield hij nauwlettend in het oog (al was hij niet
gelukkig in zijn industriele ondememingen), en na zijn moeilijke beginjaren
is het hem vermoedelijk goed gegaan. Of hij, zoals het verhaal wil, na een
ziekte van drie maanden tenslotte toch in bittere armoede is gestorven 5),
weten wij niet met zekerheid. Zijn zoon gebruikt het woord "Vegetait"
(zie Appendix I). Zijn leven samenvattend, kunnen wij zeggen dat iemand,
die een nieuwe vorm van voedsel voor de mensheid heeft ontdekt, zoals Mege
Mouries, het eerder verdient in de herinnering van de mensen voort te leven,
dan een generaal die ten koste van vele doden een veldslag heeft gewonnen 2S).

HOOFDSTUK II
HETWERK

De onderzoekingen van Mege Mouries zijn bijna uitsluitend vastgeiegd in
de 22 Franse octrooien die hij tijdens zijn leven genomen heeft. Bij vele daarvan is later een toevoeging aangebracht (certificat d'addition) en van enkele
bestaan er soortgelijke in het buitenland, (Octr. p.126e. v.). De Franse octrooiwet voorziet niet in een verplicht vooronderzoek en in die tijd werd slechts
een beschrijving in manuscriptvorm geeist (en wei in duplo). Wei werd er in
drukvorm een "Description des machines et procede consigne dans les
brevets d'invention de perfectionnement et d'importation dont la duree est
expiree et dans ceux dont la decheange a ete prononcee" uitgegeven, later
vervangen door een "Description des machines et procedes pour lesquels des
brevets d'invention ont ete pris so us Ie regime de la loi du 5 Juillet 1844".
Voor vele brevets van Mege echter beperkte deze beschrijving zich eenvoudig
tot het vermelden van de tite!. Het was daarom noodzakelijk de oorspronkelijke octrooien in het Institute nationale de la propriete industrielle (Parijs,
26-bis Rue de Leningrad) te raadplegen. Toen bleek dat de eerste (slordig
geschreven) octrooien door Mege zelf zijn opgesteld. Ze zijn nogal onzakelijk
en geven bijv. geen conc1usies. Vanaf 1851 maakt hij in toenemende mate gebruik van de diensten der octrooibureau's. Zo is bijvoorbeeld in Fp. 14673
het certificat d'addition opgesteld door Adolphe Ie Blanc, ingenieur civil,
Bureau special pour la prise d'inventions en France et a l'etranger Paris,
2 Rue St. Appoline. De kwaliteit van de octrooien wordt daardoor aanzien-

28) Vrij naar Jeremy Bentham, Brits rechtsgeleerde (1748-1832). O. Timothee
Trimm, Du beurre frais pour tous, Histoire de la margarine Mouries (1873).
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lijk beter. Ze zijn nu voorzien van conclusies en van een resume en bovendien duidelijk en op goed papier geschreven, dit in tegenstelling tot de nauwelijks te ontcijferen krabbels van Mege.
Overzicht van het werk van Mege Mouries, aan de hand van zijn octrooien.
Jaar
(bij benadering)

1838
1838-40
1841
1841-45
1845-46
1846-49
1849-50
1850-51
1851-54
1853
1854
1854-60
1860-62
1862-65
1866
1866-69
1870
1874-75
1875-80

Begin werkzaamheden
Geneesmiddel tegen syphilis (copahine Mege)
Gas ontwikkelende tabletten
Toepassing van caseine bij de papierbereiding
Papierbereiding
Suikerbereiding
Toepassing van plantaardige albumine
Toepassing van eigeel bij huiden- en leerbewerking
Calciumfosfaat in voedingsmiddelen
Ziekte van de wijnstok (geen octrooi)
Bereiding en droging van groenten enz. (Vermoedelijk niet van
Mege)
Verbeterde broodbereiding
Mechanische toestellen (perpetuum mobile)
Vetzuren en zeep
Mousserende wijn
Margarine
Cerealine als specerij
Conservering van vlees
Voedingszout uit zeewater

Van 1853 zendt Mege gewoonlijk, kort nadat een octrooi van kracht is geworden, hierover een mededeling aan de Academie des Sciences. Soms wordt
dan aIleen de titel ervan vermeld, dikwijls echter wordt zij in extenso opgenomen in de Comptes Rendus of in een uitvoerig verslag van een commissie
samengevat. (Zie de lijst op pag. 133 tot 134). In de Moniteur Scientifique
(Dr. Quensneville) verschijnt een enkele brief van hem, terwijl hij ook enige
brochures heeft geschreven, voornamelijk met de bedoeling zijn uitvindingen
in wijder kring bekend te maken.
Ret werk van Mege is te gevarieerd (het handelt bijvoorbeeld over gezondheidschocolade maar tevens over de Neurenberger Schaar) om een
chronologische beschrijving te rechtvaardigen. Beter is het enkele markante
onderzoekingen aan een nadere beschouwing te onderwerpen.
Drie onderwerpen treden duidelijk op de voorgrond:
Zijn werk over een verbetering in de broodbereiding (omstreeks 1854-60),
Zijn onderzoek over vetzuren en zeep (1864),
De uitvinding van de margarine (1864-69, misschien zelfs tot 1874).
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Onderzoek over diverse onderwerpen

Nu voigt een bespreking van verscheidene onderzoekingen, die geen verband houden met de drie bovengenoemde onderwerpen.
Zoals reeds werd vermeld dateert zijn eerste wetenschappelijke mededeling, gericht aan de Societe d'Emulation pour les sciences Pharmaceutiques,
van 11 Oktober 1838. Het Bulletin van deze vereniging spreekt hierover als
voigt: "M(onsieur) Mege leest een notitie voor over een mineraalwater, dat
hij in de Alpen heeft verzameld. Dit water bevatte kalksulfaat en een organische stof, maar dat de inwerking van de organische stof op het kalksulfaat
leidde tot de vorming van zwavelwaterstof en melkzure kalk". Deze waarneming is ongetwijfeld juist, de theoretische verklaring echter niet, aangezien
de reactie via bacteriele omzetting veri open is. Van een groot aantal van
deze omzettingen, zoals bijvoorbeeld de melkzure gisting, was men op de
hoogte, maar de door Cagniard Latour, Schwann en Ktitzing gepropageerde
stelling, dat dergelijke reacties en in het bijzonder de alcoholische gisting
veroorzaakt werden door levende organismen, werd door Liebig maar ook
door vele andere chemici bestreden.
Een notitie van 16 februari 1839 in hetzelfde Bulletin betreft de c1assificatie
van planten.
Op 28 December 1840 wordt hem het eerste octrooi verieend. Het is 16
Juli van dat jaar aangevraagd en draagt het (oude) nummer 1198624). Dit is
met or. 11847 het enige octrooi dat de naam van de medeuitvinder draagt.
In die tijd werd als geneesmiddel tegen syphilis het zgn. copahine gebruikt,
een mengsel van copalvabalsem en cubebe-peper2S). Bij oraal gebruik evenwe1
leverde dit bij verschillende patienten bezwaren op, die Mege toeschreef aan
de terpetijnachtige bestanddelen. Hij "corrigeerde" de copaIvabalsem door
deze met verdund salpeterzuur te verhitten en daarna met soda te neutralisereno Na indamping werden er pillen van gemaakt, voorzien van een karmijorose suikeriaag, die onder de naam "Copahine Mege" in de handel werden gebracht. Volgens Mege waren de syphilis-patienten in het Maison
Royale de Sante door dit geneesmiddel binnen acht dagen volkomen genezen,
zonder er misselijk van te worden. Een en ander werd door een dokter van
dit ziekenhuis bevestigd. Mege zendt een mededeling naar de Academie
Royale de Medicine, die er het grote belang van inziet en een uitvoerig rapport laat uitbrengen 26). Een daartoe ingestelde commissie heeft de preparaten
van Mege opnieuw onderzocht en de klinische waarnemingen kunnen groten") Na invoering van een nieuwe octrooiwet op 5 Juli 1844 begint men weer bij
no. 1.
25) M. Thoms, Handbuch der praktischer und wissenschaftlicher Pharmazie,
Bnd VI, Ie Hiilfte, p. 540 (1927). Het middel wordt in de handel gebracht door de
apotheker Joneau. Deze had zich gespecialiseerd in geneesmiddelen tegen geslachtsziekten en verwierf na enige jaren het alleenrecht op de Copahine-Mege, die hij
nog in 1865 als zijn belangrijkste specialites adverteerde. Door een gerechtelijke
beslissing was vastgelegd dat Copahine-Mege geen z.g. geheimmiddel was (Rival).
26) Action therapeutique de diverses serebenthines et du copahu en particulier,
de diverses resines pures ou modifies par I'action de quelques agents chimiques et
enfin de ces principes immediats du copahu employes isolement dans les blenn-
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deels bevestigd worden. Echter betreurt zij het dat Mege in zijn verklaringen
onduidelijk is gebleven. De Academie blijft dan ook voorzichtig en besluit
Mege slechts een dankbriefte zenden 27 ). Niettemin wordt hij beloond met de
premier prix des H6pitaux.
Het geneesmiddel heeft sterk de aandacht getrokken, maar is nu volkomen
verouderd. In 1869 merkt de Moniteur Scientifiue over Mege spottend op:
"die gewezen farmaceut en uitvinder van de copahine ... "28). Nog in 1939
wordt het geneesmiddel door Thoms in zijn bekend handboek vermeld.
Het tweede octrooi, (29 November 1841), dat slechts voor 5 jaar is aangevraagd handelt over tabletten die bij oplossing gas ontwikkelen (vergelijk de
bekende Seltzer tabletten: natriumbicarbonaat en wijnsteenzuur)29). Het
nieuwe ervan is niet erg duidelijk, maar het schijnt, dat hij een kleine hoeveelheid cacaoboter heeft toegevoegd, waardoor zij gemakkelijker kunnen worden verwerkt. Omdat hij zijn octrooi zoveel mogelijk wil uitbreiden, vermeldt
hij o.a. ook zuurstofontwikkelende tabletten, die eerst in een vacuum zijn gebracht en vervolgens in zuurstof. Veellevenslucht zullen zij niet ontwikkeld
hebben! Octrooi 1655 (vier jaar later genomen en in briefvorm verschenen)
handelt over caselne, een bijprodukt van de boterbereiding, die hij zuivert
door oplossen in loog, reprecipiteren met zuur en daama weer oplossen in
verdunde loog. Men kan het gebruiken om papier, leer, enz. te lijmen. Het
kan ook aan de papierpap worden toegevoegd. Acht dagen later (27 Juni
1845) neemt hij een tweede octrooi (nr. 1684!) met drie toevoegingen aangevuld, waarvan de laatste dateert van 24 Juni 1846. Vit dit laatste blijkt dat
hij zich geruime tijd met de papierfabricage heeft beziggehouden. Hij moet
connecties met een papierfabriek gehad hebben, want hij zegt nadrukkelijk
dat hij is getroifen door de moeilijkheden van de fabrieksmatige papierberei ding. Met behulp van chemische analyses en fysiologische studies heeft hij
getracht de vezels van een organisch weefsel door een chemische opera tie te
desintegreren. Hij geeft in een brief een uitvoerige beschrijving van de papierfabricage, maar ook hier ontbreken weer bepaalde conc1usies en het is dan
ook onmogelijk na te gaan wat n ieuw is. Men krijgt wei de indruk, dat Mege
orrhagues, les blennorrhees, les leucorrhees, etc., par M. Mege, pharmacien interne
et laureat des h6pitaux de Paris, etc. Experiences chimiques faites par M. Ie docteur
Moned, chirurgien de la maison royale de sante, etc. Bulletin de I'Academie royale
de medecine 5, 476 (1840); 6, 166-173 (1840-1841).
27) Deze "remerciement" is zeker geen "felicitation" ,zoals dezoon van Megemededeelt (Bijlage 3). Mege heeft nog een verdere mededeling gezonden: "De l'action
de l'acide nitrique etendue sur les resines et les huiles essentielles de terebenthine
et de copahu", par M. Mege, eleve en pharmacie, Bulletin de I'Academieroyalede
Medicine 6, 290 (1840-1841), maar hierover schijnt verder geen verslag uitgebracht
te zijn.
28) Moniteur Scient. 11, 457 (1869).
29) Hierop heeft ook betrekking een verzegeld schrijven van Mege aan de Academie de Medicine (Bulletin de I'Academie Royale de Medicine 6, 60 (1840-1841)
over: "l'action de l'oxygene dans les fonctions organiques en general et celles de
l'estomac en particulier et sur I'action de l'acide sulfureux pris it l'interieur dans
les maladies du peau". Tegelijk zendt hij een opmerking over: "l'emploi de l'iodure
d'amidon comme vermifuge". Verdere mededelingen zijn hierover niet te vinden.
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in de voorafgaande jaren meer in de fabriek vertoefde dan in het ziekenhuis.
(Dit is ook het laatste octrooi waarin hij zich inwonend assistent noemt).
Drie jaar later, in 1848, blijkt hij zijn onderzoekingen op dit gebied te hebben gestaakt. Hij legt zich nu toe op de problemen, die zich bij de suikerbereiding voordoen. Octrooi 7419 is a.h.w. een compleet werkvoorschrift
voor de fabricage van suiker uit beetworte1en. Het is een brief, door Mege
ondertekend, maar niet in zijn slordig handschrift geschreven. De suikerstroop wordt onder vacuum ingedampt en Mege maakt daarbij gebruik van
een toestel met kwikafsluiters dat aan het eind verbonden is met een lange
verticale buis, waarin het water evenwicht maakt met de atmosfeer. Het geheel is dus een grote barometer; de ketel enz. vormen daarbij het vacuum
van Torricelli. Erg praktisch lijkt het ons niet.
Van octrooi 10682, handelend over de toepassing van plantaardige albumine, is de beschrijving verloren gegaan en Mege antwoordt op een brief van
de Franse octrooiraad8 0)(dd. Augustus 1879) dat hij zich de inhoud ook niet
meer kan herinneren 31).
Uit octrooi 11847 blijkt een zakelijke connectie. Het is mede ondertekend
door een zekere Rivet, handelaar te Parijs, en wij mogen gerust verondersteIlen, dat deze Iaatste voor het geld heeft gezorgd. Onderwerp is de toepassing
van eigeel bij de leerbehandeling. Na enkele maanden verschijnt er een octrooi
over voedingspreparaten (nr. 14673), dat weI aIleen op naam van Mege
Mouries staat, maar waaruit toch nog duidelijk een zakelijke binding blijkt.
Ais adres geeft hij op : Rue Rambuteau nr. 82 en ais woonplaats Chiiteauroux (Indres), 250 km van Parijs, terwiji vaststaat dat hij toen nog in de Rue
Albouy woonde. Mege heeft vermoedelijk zelf het octrooi opgesteld, maar
kennelijk heeft hij toch voldoende geld om de certificat d'addition door een
octrooibureau te laten behandelen.
Gewone voedingsmiddelen bevatten volgens hem te weinig calcium, in het
bijzonder voor zwangeren, voedsters, herstellenden en kinderen. Hij slaagt
erin een calciumfosfaateiwit preparaat te bereiden door albumine in water
met ZUur calciumfosfaat tot 40° te verhitten en daarna dit alles voorzichtig
in te dampen en te drogen. Het preparaat kan in pap, vermicelli, macaroni
en in bet bijzonder in gezondheidschocolade gebruikt worden. De produkten
zijn in de handel gebracht en volgens Bouvet bevinden zich in de Bibliotheque
Nationale te Parijs enige prospectussen hierover 32).
Het zijn echter niet alleen commerciele motieven die aan zijn werk ten
grondslag Jiggen. Zo dingt hij mee naar de Prix de Medicine van de Academie
des Sciences te Parijs33), met een verhandeling over de invloed van kalkfosfaat op de voeding van dieren en op ziekten en kindersterfte in de steden.
30) Hier tekent hij duidelijk Mege Mouries.
31) In de .,description des machines et procedes" wordt het octrooi aIleen als titei
vermeld.
S2) De inhoud dezer brochures werd ontleend aan artikelen van Mege in de
"Union Medicale, La France Medicale, La Revue de Therapeutique medicachirurgicale" uit de jaren 1853-1855. De griesmeel werd in de handel gebracht in
Bessen met een inhoud voldoende voor 20 porties pap a 3 Frs per Bes (Rival).
88) Compt. rend. 36, 594 (1853); 38, 207.217 (1853).
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(Zie pag. 131). De beoordeling Jigt in handen van een comrnissie waarin ook
de beroemde Chevreul zitting heeft. Een rapport, opgesteld door Serres,
vermeldt dat Mege (hier Mons. Mouries genoemd) uit een groot aantal
analyses, die gedeeltelijk door hem zelf zijn uitgevoerd, en gedeeltelijk aan de
literatuur ontleend, een berekening heeft gemaakt van het calciumfosfaatgehalte in het bloed van verschillende dieren en van de hoeveelheid die nodig
is voor de goede ontwikkeling van het dier.
Naar zijn mening bevindt er zich in het bloed van de onderzochte dieren
meer calciumfosfaat naar mate hun voedingssysteem actiever is. Volgens
hem is het calciumfosfaat dus niet alleen belangrijk voor de ontwikkeling,
van het beendergestel, maar ook voor de instandhouding van het levensproces. Bij zwangere vrouwen uit de steden treft hij een te geringe hoeveelheid van dit kalkzout aan. Bovendien bevat de melk van voedsters er te weinig van om ziekten bij kinderen te voorkomen, zodat bij hen een extra dosis
calciumfosfaat wil geven. De commissie is echter van oordeel, dat de feiten,
die door Mege worden aangevoerd, te gering in aantal zijn om zijn opvattingen te steunen. Zij kan hem dus niet voor de prijs in aanmerking laten komen,
maar gelooft wei, dat hij een aanmoedigingspremie (500 fr.) verdient 34) .
In deze tijd heeft Mege zich ook verdiept in de ziekten van de wijnstok, in
het bijzonder de meeldauw (Oidium Tuckeri) die toen geweldige verwoestingen aanrichtte in de Franse wijngaarden. De commissie voor ziekte van de
wijnstok vermeldt 35 ) dat zij een nieuwe mededeling36) van Mege heeft ontvangen met een beschrijving van proeven, die vier jaar in beslag genomen
hebben, en de bestrijding van meeldauw tot doel hadden. De resultaten waren
onbevredigend. Kaliumjodide doodde de wijnstokken, maar begieting met
zwavelwaterstofhoudend water (verkregen door ontieding van cruciferen)
scheen een goede uitwerking te hebben.
In 1854 verschijnt een octrooi (20699) waarvan de auteur niet met zekerheid bekend is. In die tijd was het door droging conserveren van groenten,
fruit, enz. tot een belangrijke industrie uitgegroeid. Het octrooi behelst een
verbetering van de droogstof (van een andere firma) waardoor het proces
sneller in zijn werk gaat. Ook wordt het blanchisseren verbeterd door de
groenten direkt in kokend water te brengen en de stoom door vele kleine
openingen in te laten. Of dit octrooi van Mege Mouries is, moet sterk worden
betwijfeld, ook al sluit het aan bij andere octrooien, die weI op zijn naam
staan. Immers, juist in deze peri ode richt Mege al zijn aandacht op de verbetering van de broodbereiding, en heeft hij waarschijnlijk geen gelegenheid
gehad zich intensief bezig te houden met de droging van groenten. Het betretfende octrooi staat op naam van Mege en compo handelaren, route
"') De prijzen bedroegen 2000-1000 Frs, de aanrnoedigingen 1200-1500 Frs. Er
waren 76 verhandelingen ingezonden terwijl er 20 prijzen beschikbaar waren. Volgens Rival is een zekere Dr. Baud door het werk van Mege geiflspireerd tot het
schrijven van een brochure: Nouvelles etudes sur les corps gras phosphores extraits
de la moelle aUongee des mammiferes herbivores, faites apres les indications de
M. Mege Mouries (1858).
35) Compt. rend. 37, 663 (1853).
86) De eerste mededeling is onvindbaar.
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d'Asnieres 90, BatgnoIles (Seine), maar het lijkt zeer onwaarschijnlijk, dat
Mege Mouries, die zo trots was op de naam chemicus (chemiste)37) zich hier
handelaar (negociant) zou noemen.
Tenslotte vertoont het handschrift geen geiijkenis met dat van Mege
Mouries, evenals de handtekening (Mege & Cie) en de intitiaal (M) die sterk
afwijkend zijn. Zonder bewijs van het tegendeel moeten wij dus aannemen,
dat dit octrooi niet van Mege was, maar van een van zijn naamgenoten.
(Mege noemde zich in niet officiele stukken altijd Mege Mouries).
Zoals gezegd begon hij in 1853 met zijn onderzoekingen over zemelen en
het brood, die de jaren tot 1860 in beslag namen, waama zijn onderzoekingen
over vetzuren en vetten (margarine) volgden.
Beider belang rechtvaardigt een afzonderlijke behandeling.
Omstreeks 1860 verschijnen er drie merkwaardige octrooien, die aIle een
mechanisch perpetuum mobile impliceren. Het eerste (46570) gaat uit van de
volgende gedachte: een hydraulische pers ontwikkelt een geweldige kracht,
maar de verplaatsing van de cylinder is slechts gering, en neemt veel tijd in
beslag. Plaatst men tussen de cylinders van twee tegenoverelkaarstaande
hydraulische persen het ene uiteinde van een Neurenberger schaar (zoals bijvoorbeeld in de arrnaturen van wandlampen wordt toegepast), dan zal, wanneer de persen dit eind van de schaar ook maar een weinig doen samenknijpen, het andere eind zich over een grote afstand en snel verplaatsen. Men
kan van die grotere en sneIlere verplaatsing vervolgens gebruik maken, om
met behulp van een zuiger gas in een reservoir samen te persen. Het samengeperste gas is voor vele doeleinden geschikt.
Men ziet hieruit, dat Mege geen notie heeft van de eenvoudige natuurwet,
dat bij ieder mechanisch toestel, het produkt kracht x afstand steeds konstant blijft (afgezien van de wrijving). Dit octrooi is nog door hem zelf opgesteld en voorzien van een simpele schets. Het tweede octrooi (53578) laat hij
door een deskundige en door een technisch tekenaar behandelen. Hier gaat
het dan uitsluitend over de Neurenberger schaar, echter een, waarvan de
benen der hefbomen voortdurend korter worden.

A

d

J

A is vast bevestigd (zie tekening). Als men nu bij Ben C een kracht uitJaren later (1875 Brevet 109792) noemt hij zich weI manufacteur (fabrikant)
maar aanvankelijk chimiste! Op grond van Rival's onderzoek kunnen wij aannemen dat er sprake is van een zekere Raymond Mege.
37)
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oefent, dan is deze bij D en E 2 x zo groot (de hetbomen worden telkens de
helft korter). Bij F en G 4 x en tenslotte bij H en I 8 x . Verplaatst het
eerste kruispunt a zich x cm, dan is dit voor b -lx, voor c tx en voor d -lx,
in totaal lix! Volgens Mege is dit een methode om de kracht te verhogen,
zonder de afstand der verplaatsing te verminderen.
Ret derde octrooi in deze serie (56605) is nog wilder en Mege heeft er geen
geld aan gespendeerd om het door een octrooibureau te laten bewerken.
Maar het is evengoed mogelijk, dat de octrooibureaux hun goede naam niet
op het spel wilden zetten. Het principe is als voigt: men brengt in een rijtuig
tussen de twee paren wielen een derde paar aan, waarvan de as verticaal beweeglijk is. De wielen van dit paar hebben ongelijke spaken; de grootste
b.v. 100 cm en de kleinste 80 cm (de as is dus excentrisch).
Met een ruwe schets wordt dit toegelicht.

Bij voortbeweging van het rijtuig zal de as op en neer gaan waardoor een
stang in beweging wordt gebracht, die door middel van een zuiger lucht
samen perst, welke als krachtbron kan worden gebruikP8).
Na deze zijsprongen, waarvan in de Description des machines et procedes
consignes dans les brevets d'invention . .. uitsluitend de titel wordt verme1d,
keert Mege terug tot een serieuzer onderwerp : de vetten.
Vanaf 1862 tot '65 bestudeert hij de bereiding van vetzuren en zeep, en van
1866 tot '69 de bereiding van bepaalde vetstoffen (margarine). Deze onderzoekingen die het hoogtepunt vormen van Mege's werk zullen in afzonderlijke hoofdstukken behandeld worden.
De onderbreking in 1866 blijkt te zijn veroorzaakt door zijn studie van de
champagnebereiding (mousserende wijnen, octrooi 73335). Gewoonlijk werd
deze verkregen door de wijn in flessen te laten gieten, wat een nogal kostbare
bewerking is. Daarom stelt Mege voor, de gisting te laten plaatsvinden in
houten vaten, die in gesloten metalen bakken staan, voorzien van een manometer en een hevel. Nog vlugger wordt de wijn met koolzuur verzadigd,
wanneer men dit vat verbindt met een ander waarin zich een natuurlijke of
kunstmatige gistende most bevindt. Ook raadt hij aan, de gebruikte kurken
met paraffine te doordrenken. Omstreeks 1875 beeindigt Mege zijn margarine
onderzoek en is zijn aandacht op een ander belangrijk levensmiddel (vlees)
gevallen, zoals blijkt uit octrooi (109792). De conservering van de grote hoeveelheden vlees, die in Zuid-Amerika beschikbaar waren, stelden de chemici
38) In principe wordt de energie voor de elektrische verlichting van spoorrijtuigen
op analoge wijze, d.w.z. door voortbeweging van het voertuig verkregen!
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voor een belangrijk probleem. Ook de beroemde Liebig had zich hiermee
bezig gehouden en yond als oplossing het ter plaatse omzetten in vleesextract
(Liebig's vleesextract). Evenals bij zijn onderzoek over de margarine-bereiding benadrukt Mege ook hier weer de noodzaak van zo vers mogelijke
grondstoffen.
Ret vlees moet direkt na de slacht, dus als het ware nog levend, tot 90° Ii
100° verhit worden, teneinde iedere fermentatie ogenblikkelijk te stoppen.
Dan moet het vlees in een ton worden gedaan, en worden vermengd met de
verterende sappen verkregen uit fijngemalen maag, pancreas, lever, enz. die
korte tijd met zout en specerijen zijn bewerkt. Daama voegt men meel toe en
wordt het vlees door middel van een zuiger uit het vat geperst. De vleesbroden, die men aldus verkrijgt, en waaraan men een hoeveelheid vet toevoegt, worden in gesloten metalen dozen tot 75 Ii 100° verhit.
Is bovenstaande ooit toegepast? Ret produkt, zal wei geleken hebben op
wat men nu comedbeef noemt. In elk geval vindt Mege het van belang ook
een Deens octrooi te nemen.
Zijn laatste octrooi (128721), waarvan het certificat d'addition nog geen
half jaar voor zijn dood is opgenomen, handelt over het ruwe zeezout en zijn
voordelen bij de voeding boven chemisch zuiver Natrium-chloride; een standpunt dat nu nog door velen wordt gedeeld.
Dit octrooi heeft hij weI zelf geschreven en hij komt tot de volgende conclusies:
1. Ret gewone zout is als chemisch produkt onvoldoende voor een goede
voeding.
2. Ret door hem ontwikkelde ZQut, dat hij Malmont zout (sel de Malmont 39) noemt en dat wordt verkregen uit zeewater, dat beneden 50° is ingedampt bevat in zijn natuurlijke staat aile versterkende stoffen van zeewater. In zijn certificat d'addition geeft hij een nadere beschrijving van deze
stoffen. Ret zijn ijzer, broom en jodium, die in het zout organisch gebonden
aanwezig zijn.
Verder is dit zeezout geschikt om kunstmatig zeewater te maken, voor de
verzending van crustaceen (maar ook voor zwembaden).
b. De bereiding van het brood
De onderzoekingen van Mege Mouries naar een verbetering van de broodbereiding hebben ongeveer 10 jaar in beslag genomen (1851-'60). Zij hebben
hem beroemd gemaakt, hetgeen uit allerlei omstandigheden is op te maken,
zoals b.v. zijn merkbaar verbeterde financiele positie. Wanneer hij in 1880
overlijdt, heeft zijn roem reeds zijn glans verloren, aangezien deze onderzoekingen toen nog slechts geringe praktische waarde hadden.
Vooral moet echter worden toegegeven, dat vele officiele commissies zijn
proeven nauwgezet hebben herhaald, waarbij hun resultaten steeds bevestigd
89) Zijn zoon noemde zich Mege du Malmont (naar een berg in de buurt van
Draguignan) (Bijlage 4).
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konden worden. Aanleiding tot deze onderzoekingen waren de experimenten
van zijn leraar, de beroemde fysioloog Magendie40) zoals Mege in een voordracbt verte1t 41).
Magendie yond bij zijn berbaalde proeven voortdurend bevestigd, dat
dieren op een dieet van uitsluitend wittebrood snel stierven, terwijl ze in
leven bleven indien dit brood vermengd was met zemelen 42). Deze wetenscbap vormt bet uitgangspunt van Mege's onderzoek. Op 16 Juli 1853 verwerft hij zijn eerste octrooi (16534) op dit gebied. Hij heeft uit zemelen door
middel van extractie met lauw water een verterende stof bereid (principe
digestif), die verwant is aan bet plantaardige diastase en daarom door bern
diastogene wordt genoemd.
Nu zijn industriele recbten veilig zijn gesteld, volgen publicaties in de
Comptes Rendus. Allereerst een notitie43 ) waarin de conclusie staat dat
tarwezemelen, ofschoon stikstofhoudend weinig direkte voedingswaarden bezitten maar weI de vertering sterk bevorderen en daardoor een goede werking
bij de voeding uitoefenen. In een aanvulling op deze mededeling44) doet hij
de volgende zeer belangrijke stap: hij brengt zijn resultaten in verband met
de bereiding van brood.
Zoals gewoonlijk worden deze mededelingen slechts beknopt in de Comptes Rendus vermeld. Niettemin wordt een commissie benoemd, om de waarde ervan te onderzoeken. Van deze commissie maken deel uit bekende mannen als: Balard45 ), Pelouze46) en ChevreuI 47 ), de invloedrijkste, die als rapporteur optreedt.
Binnen 2 maanden brengt de commissie uitvoerig verslag uit 48), zij beeft
enige proeven van Mege (in de Compt. Rend. steeds Mouries genoemd)
onderzocbt, en in verschillende punten wordt samengevat waar en in boeverre Mege onze kennis betreffende een van onze voornaamste voedingsmiddelen heeft uitgebreid.
In het verslag wordt ook melding gemaakt van de reeds besproken proeven
van Magendie. Mege heeft' zo gaat het verslag verder, uit het inwendige
huidje van de zemelen met bebulp van lauw water verschillende stikstofboudende stoffen geextraheerd, die een diastase-achtige werking hebben en
zetmeel kunnen omzetten in suiker en dextrine.
Hieruit wordt dan geconcludeerd, dat zemelen voornamelijk als ferment

40) Fram;:ois Magendie (1783-1855) sedert 1836 professor in de fysiologie aan
het College de France te Parijs.
41) Journal de la Soc. centr. d'Agric. de Belg., 5e annre, mai 1858.
42) Ook een man, Stark genaamd, schijnt het slachtoffer van een dergelijk experiment geweest te zijn.
43) Compt. rend. 37, 351 (1853).
44) Compt. rend. 37, 427 (1853).
45) Antoine Jerome Balard (1802-1876 )was de ontdekker van het element broom.
46) Tbeophile Jules Pelouze (1807-1867) leerling van Gay Lussac, werkte over
tannine, cellulose, palmolie, enz.
47) Zie p. 96.
48) Compt. rend. 37, 775 (1853).
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invloed uitoefenen zowel bij de bereiding van het brood 49) als bij de vertering. Het ferment is niet identiek met diastase. Immers precipitatie met
alcohol vernietigd de werking en een waterige oplossing van het ferment verliest reeds bij 75° zijn werkzaamheid, terwijl deze temperatuur voor diastase
bij 98 a 100° ligt.
Men moet dus aannemen, dat reeds bij het maken van deeg de werking van
zemelen op witte meel aanvangt, en zich dan nog gedeeltelijk voortzet bij het
begin van het bakken. Bij de spijsvertering is het proces voltooid. Het ferment wordt bij het bakken niet vernietigd. Immers droog albumine kan geruime tijd op 100° verhit worden, zonder dat daarbij verandering optreedt.
Op voorstel van de commissie spreekt de Academie haar dank uit naar aanleiding van zijn medede\ing en moedigt Mege aan zijn proeven die voor de
praktijk en de wetenschap nuttig kunnen zijn, voort te zetten.
Dit alles is hem een grote steun bij de nu volgende onderzoekingen die er
van uitgaan dat men meer witbrood uit een zelfde hoeveelheid tarwe kan verkrijgen als men het ferment maar van tevoren verwijdert. De onderzoekingen
veri open voorspoedig en worden door hem in een octrooi vastgelegd (24390
cf. 44136). Vervolgens zendt hij een uitvoerige mededeling aan de Academie50). Wederom wordt een commissie benoemd nu bestaande uit: Dumas 51 ),
Pelouze46), Payen 52), Peligot53), met als rapporteur Chevreul. Na een half
jaar brengt zij een nauwkeurig en gedetailleerd verslag uit54). Het eerste
theoretische deel gaat in op de vraag waarom zemelenhoudend tarwemeel
bruin brood opbrengt. Mege beweert dat dit niet is toe te schrijven aan de
zemelen als zodanig, maar aan een eigenaardige gisting van het meel, die
wordt veroorzaakt door een diastase-achtig ferment, vroeger door hem
diastagene genoemd, maar nu herdoopt tot cerealine.
Terloops zij opgemerkt, dat dit cerealine een lievelingsonderwerp van
Mege was, waarmee hij iedereen te pas en te on pas verveelde.
Ook wijst hij nog op de mogelijkheid, dat zuurdesem uit witmeel een te
grote ontIeding ondergaat en enige tijd later veronderstelt hij, dat levend
plantenweefsel ook invloed kan hebben 55). Ter ondersteuning van deze
theorie geeft Mege bovendien nog een beschrijving van de graankorrel, die
hij zonder de hulp van een microscoop onderzocht heeft. De zaadhuid (zemel)
bestaat uit drie lagen en gaat bij het malen veri oren, evenals echter de eiwitrijke cellen van de kernwand, en enige zetmeelkorrels. Vooral deze eitwitrijke cellen bevatten volgens Mege de cerealine (naast planten-caseine). Dit
cerealine veroorzaakt bij zemelhoudend brood een melkzure gisting en zet
49) Vit meel zonder zemelen werd wit brood gebakken, uit meel met zemelen
donker (bruin, zwart) brood. De algemene opvatting was, dat de zemelen eenvoudig
door hun aanwezigheid de Ideur veroorzaakten.
'0) Compt. rend. 42, 1122 (1856).
51) Jean Baptiste Andre Dumas (1800-1884) beroemd chemicus.
52) Anselme Payen (1795-1871) eertijds leider van een suikerfabriek.
58) Eugene Melchior Peligot (1811-1890) professor in de chemie aan het Conservatoire des Arts et Metiers te Parijs.
54) Compt. rend. 44, 40, 449 (1857).
'5) Compt. rend. 48, 431 (1859).
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gluten om in ammoniak en in een bruine substantie. Het zetmeel wordt bij
het bakken eveneens gedeeltelijk afgebroken, waardoor de geringe vastheid
van het kruim en de kleverigheid van het bruinbrood wordt verklaard evenals het feit dat het in soep uiteenvalt (zeer belangrijk in Frankrijk, waar men
overigens zijn brood ook wei in de koffie doopt!). Verhindert men de werking
van het cereaIine, dan levert zemelenhoudend meel eveneens witbrood. AIs
bewijs voor zijn opvatting voert hij aan, dat het brood, dat volgens zijn methode is bereid, en waarvan men de zemel en niet door filtratie heeft verwijderd een zeer licht oranje kleur verkrijgt. Onder de loupe ziet men echter dat
de kleur niet gelijkmatig is, maar wordt veroorzaakt door oranje stukjes
zaadvlies die verspreid in de witte broodmassa voorkomen.
Volgens Mege is bij zijn wijze van broodbereiding de werking van het cerealine onderdrukt door de krachtige alkoholische gisting, die inhaerent is aan
zijn methode. Aan de hand van een proef (aan Chevreul bekend), komt ook
de commissie tot de conclusie dat de kleur van het brood slechts te danken is
aan de wijze van gisting. Uit meel dat bij grove maling de gekleurde vruchtvliezen (pericarpium) verloor, werd toch bruin brood verkregen!
De commissie gaat hier verder niet op in! Immers Mege, en met hem aIle
chemici, beschouwden de alkoholische en melkzure gisting niet als een levensproces. Het baanbrekende werk van Pasteur, die het tegendeel bewees, vindt
eerste plaats na 1857. Wei wordt op verzoek van Chevreul de structuur van
de graankorrei door de botanicus Trecul miscroscopisch onderzocht, die de
resultaten van Mege volkomen kan bevestigen.
Haar volle aandacht wijdt de commissie aan de methode die Mege heeft
ontwikkeld om uit een zelfde hoeveelheid tarwe meer witbrood te kunnen
bereiden dan volgens de gebruikelijke methode mogelijk was.
Eerst beschrijft zij nauwkeurig, hoe het beroemde Parijse witte brood wordt
verkregen uit een eerste kwaliteit tarwemeel dat geen zemelen bevat. Het deeg
van een vorig baksel wordt steeds opnieuw met meel ingekneed en vervolgens
terzijde gelegd. Hierdoor ontstaan er verschillende zuurdegen (levain de chef,
levain de premiere, levain de seconde, levain de tout point). Pas bij het
laatste en bij het uiteindelijke deeg laat men een betrekkelijk geringe hoeveelheid biergist inwerken. De helft van het deeg wordt gebakken en levert een
bruin, zurig brood op. Wanneer de rest van het deeg wordt gebakken, nadat
er enkele malen meei en gist aan is toegevoegd, levert dit wittebrood op.
Wordt dit proces 5 x herhaald, dan verkrijgt men het zogenaamde luxebrood. Mege echter ontwikkelt uit een waterige glucose-oplossing en biergist
een krachtig gistende vloeistof, die hij gedurende een nacht bij 22,5° C laat
gisten. Vervolgens wordt hieraan een hoeveelheid bruin zemelenhoudend
tarwegries toegevoegd. Daarna worden de zemelen gedurende 8 uur door een
zijden of zilveren filter gezeefd en nagewassen. Het waswater wordt bij een
volgende bereiding opnieuw gebruikt.
Het filtraat, waaraan witmeel en zout is toegevoegd, wordt tot een deeg
verwerkt, dat, na te zijn gerezen, in de oven wordt geschoven. Aanvankelijk
had Mege wijnsteenzuur gebruikt, maar er werd van verschillende zijden
bezwaar tegen deze zuurtoevoeging gemaakt, zodat hij op glucose overging.
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Voor deze bakproeven had hij de beschikking over een kleine bakkerij, in
de Rue Jacob 19, en hij beweert, op deze wijze meer witbrood uit tarwe te
verkrijgen dan gewoonlijk het geval was.
Tevens heeft hij een schriftelijke verklaring bijgevoegd, van een pastoor en
een geneesheer, die verbonden waren aan het weeshuis St. Charies, Rue
Mechain 10. De 115 kinderen en zusters hebben dit brood gedurende een
half jaar gebruikt zonder nadelige gevolgen. Ook een college heeft gedurende
3 maanden dit brood betrokken. De commissie heeft, zoals gezegd, betrekkeJijk weinig aandacht geschonken aan Mege's theoretische opvattingen.
Zij houdt de praktische resultaten echter nauwlettend in het oog en wenst
deze proeven onder haar direkt toezicht te herhalen op industriele schaal.
Met de vereiste toestemming van de prefect van het departement van de Seine
laat zij in de bakkerij der Parijse ziekenhuizen (De Scipion bakkerij) vergelijkende bakproeven uitvoeren.
Afgesproken wordt, dat Mege zich met de directeur van deze bakkerij
(Mr. Salone) in verbinding zal stellen en dat deze alles in het werk zal stellen
om de experimenten mogelijk te maken.
Door Mege werden na een orienterende proef drie vergelijkende bakproeyen uitgevoerd volgens de oude en nieuwe methode, in tegenwoordigheid van
Salone. De leden van de commissie wonen de laatste van deze reeks proeven
persoonlijk bij en een van de beste leeriingen van Chevreul (Amodon) controleert nauwkeurig, gewichten, becijferingen etc.
De door Mege voorspelde resultaten worden volkomen bevestigd. Wanneer men 100 kg van dezelfde tarwe volgens de oude methode twee keer maalt
en volgens de nieuwe methode slechts eenmaal en ook slechts eenmaal zift,
dan verkrijgt men op Mege's manier 17-20 kg wit brood meer, met hetzelfde
vochtgehalte.
Besloten wordt het rapport te zenden naar de ministers van Landbouw,
Handel en Openbare Werken, Oorlog, Marine en Binnenlandse zaken.
Bovendien zal de volledige mededeling worden opgenomen in de Memoires
etrangers. Het is echter de vraag of dit werkelijk is gebeurd, daar zij hierin
niet is terug te vinden. Mogelijk is later besloten dit niet te doen, omdat Mege
kort daarna zijn methode wijzigde. WeI moet hij omstreeks deze tijd een brochure geschreven hebben: "Extraction et conversion de toutes les farines au
pain blanc de premiere qualite"56) die echter ook niet meer kan worden opgespoord. De minister van Handel en Openbare Werken heeft, reeds voordat
het rapport verschenen is, de Academie om toezending van een exemplaar
verzocht, met de opmerking dat zijn departement zich zeer spoedig zal beraden over de practische waarde van de uitvinding. De regering van het
aartshertogdom Toscane heeft hetzelfde verzocht57). Na dit rapport zit Mege
vast in het zadel. Chevreul heeft hem op het paard geholpen en er is Mege
alles aan gelegen om er niet van te worden afgeworpen. Hij weet echter weI
hoe hij dit kan voorkomen.
56) Moniteur scient. 1, 58 (1857).

67) Compt. rend. 44, 515, 559, 728 (1857).
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Hij wordt in staat geste1d naar Kgl. Hofbackerei van Karchow in Berlijn te
gaan (Breitestrasse 17 E). Daar worden onder zijn leiding proeven uitgevoerd. Landes bericht hierover in de Verein fUr Gewerbefleiss in Preussen,
dat 10% meer brood werd verkregen, met een grotere luchtigheidS8). Een
jaar later keert hij terug naar Parijs en neemt een gouden medaille in ontvangst. Het is de Societe Imperiale et centrale d'agriculture de France, die in
haar jaarlijkse open bare zitting op 18 April deze onderscheiding aan Mege
Mouries verleent voor zijn onderzoekingen over de broodbereiding: "die
vroeg oflaat een gelukkige invloed op de volkshuishouding zullen hebben"S9).
De commissie die aan de vereniging rapport heeft uitgebracht, bestaat uit:
PayenS2), Boussignaul60), Berquerel61) en ... Chevreul als rapporteur.
Het rapport waarin nog wordt vermeld dat het brood reeds 6 maanden
lang verkrijgbaar is in een bakkerij in de Rue Descartes 8 (zie biz. 113) wordt
onder de titel "Rapport sur les procedes de panification de M. Mege Mouries,
Paris 1858" afzonderlijk uitgegeven. De blauwe omslag is versierd met een
afbeelding van beide zijden van de medaille: aan de ene zijde de beeltenis van
Napoleon III en de andere, de woorden: a M. Mege Mouries Paris 1858.
Vervolgens vertrekt hij naar Brussel, waar hij op 9 mei 1858 een lezing houdt
voor de algemene vergadering van de Societe centrale d'agriculture de Belgique 62), over zijn methode van broodbereiding.
Ook hier spreekt de voorzitter in zijn dankwoord over "le brillant travail".
Voor zijn vroegere collega's van de societe d'emulation houdt hij op 31
Maart 1860 een voordracht over de samenstelling van de graankorrel en de
nieuwe wijze van broodbereiden 63). Intussen vergeet Mege onder al deze eerbewijzen de financiele zijde beslist niet. Hij gaat met L. E. Labarthe een vennootschap aan, onder de naam Societe de procedes & Appareil Mege Mouries Pour la panification. Raison sociale E. Labarthe & Cie, gevestigd te
Parijs, Rue Jacob 19 64). Het doel is de exploitatie van zijn nieuwe methode
en van de daarbij onontbeerlijke machines die door Mege gepatenteerd zijn.
Hij deelt echter mee, dat hij zelf meer gemteresseerd is in de wetenschap dan
in geld, en dat de heer Labarthe zich veeleer bezig houdt met liefdadigheid
dan met industrie 6S ). Enige jaren later is de onderneming dan ook failliet 66).
68) Dingler's Polytechnisches Journal 145, 316 (1857).
69) Memoires publies par la Soc. Imp. et centro d'agriculture 1858, p. 124. Cf.
Bull. des seances de la Soc. Imp. et centr. d'agriculture 2, 13, 388 (1857-1858).
60) Jean Baptiste Boussingaul (1802-1887), professor in de scheikunde te Lyon,
bekend landbouwscheikundige.
61) Antoine cesar Becquerel (1788-1878), professor aan het Musee d'Histoire
naturelle te Parijs, als zodanig collega van Chevreul.
62) Journal. de la soc. centr. d'agric. de Belg., 5e annee, mai 1858. Ook als
brochure: Societe centrale d'agriculture de Belgique. Assemblee Generale du 9 mai
1859. Expose fait par M. Mege Mouries de sa methode de panification. Parijs 1858.
63) Cf. Rival.
64) L'echo agricole, 7 fevrier 1857; cf. Moniteur scient. 1, 55 (1857).
66) Moniteur scient. 1, 57 (1857).
66) "On nous avait dit cependant que ce celebre boulanger avait fait four et qu'il
avait ensuite pour les dedommager, donne a ses bailleurs de fonds malheureux son
fameux savon, lequel savon, mis en actions, avait egalement fait four". Moniteur
scient. 11, 457 (1869).
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Ben tweede aspect in deze fase van zijn leven is de houding van de regering,
die zich met zijn werk gaat bemoeien.
Misschien heeft reeds op dit moment Napoleon III een persoonlijke invloed uitgeoefend. Een opmerking van Mege in zijn voordracht te Brussel
wijst in die richting: "De hoogst geplaatste personen duwden mij in de praktische richting". Hem werd dus verzocht zich te orienteren op de praktische
zijde van zijn werk. Mensen uit de wetenschap en uit de praktijk hebben hem
even wei altijd gesteund, vooral in zijn strijd tegen heersende vooroordelen,
waarmee bij als vernieuwer natuurlijk geconfronteerd werd.
Want kritiek en sterke kritiek is niet uitgebleven 67 ) . Vooral de opgegeven
resultaten worden als sterk overdreven beschouwd. Bijzonder scherp is weI
A. Pommier68). De methode wijkt niet af van de gebruikelijke op enige veranderingen na, die overigens niet nieuw zijn. Het mee! is voor de mens,
zemelen voor de beesten. En ofschoon de ordonnanties van Lodewijk XIV
reeds aangeven, dat zemelen onwaardig zijn om in het menselijk lichaam te
worden opgenomen, ziet Mege Mouries daarin geen enkel bezwaar. En voor
de bakkerijen is het alleen maar moeilijker geworden! Wij hebben Mege
Mouries altijd als een serieus man beschouwd, maar bij moet ons nu geen
zemelen laten eten inplaats van mee!!
Meer steekhoudend dan deze gevoelsargumenten is de opmerking dat het
grotere gebruik van biergist in vergelijking met die van de oude methode de
kosten 69) te hoog maakt. Onder druk van de regeringsadministratie wijzigt
Mege zijn methode zodanig dat zij nauwer aansluit bij de in Parijs gebruikelijke 70).
Zelf past bij zijn nieuwe systeem toe in een industriele bakkerij (bIz. 113).
Hij brengt onder meer de noodzakelijke veranderingen aan om een regelmatige fabrikage mogelijk te maken, die zo nauw mogelijk bij de gebruikelijke aansluit. Hierbij maakt bij de behartigenswaardige opmerking dat men
de praktische kennis van de arbeiders moet gebruiken. Maar de grootste
moeilijkheid vormt de conservatieve smaak van het publiek!
Zijn nieuwe methode berust op de theorie, dat het verschil tussen de
broodsoorten veroorzaakt wordt door het gebruik van verschillende soorten
deeg. Er zijn twee tegengestelde gistingen, een die door gist teweeg gebracht
wordt, en een die door het cerealine teweeg gebracht wordt (melkzure-boterzure gisting). Deze laatste is ongewenst; zij veroorzaakt een afwijkende kleur
en textuur. Vroeger heeft bij getracht de cerealinegisting door middel van een
krachtige alcoholische gisting te overheersen, nu echter probeert bij het
cerealine door precipitatie met keukenzout van zijn werking te beroven. Men
kan wederom van zuur deeg gebruik maken, maar omdat het cerealine in het
deeg blijft, zal bij gebruik van opeenvolgende zuurdegen tenslotte toch weer
bruin brood ontstaan, omdat het cerealine zijn werkzaarnheid herwint. In de
Moniteur scient. I, 55, 59 (1857). Antwoord van Mege (Ibid.) 1, 57, 77 (1857).
68) Moniteur scient. I, 629 (1858).
69) Compt. rend. 46, 126 (1858); 50, 467 (1860).
70) Ibid. 50, 467 (1860); 61, 1137 (1865) F. p. 44136.
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militaire bakkerij worden proeven uitgevoerd met behulp van een door Mege
samengesteld nauwkeurig recepFl).
Het bruine gries wordt met water vermengd en het zetmeelhoudend filtraat
voegt men bij de totale hoeveelheid zout, die nodig is voor het baksel. Daarbij komen nog de bloem en de witte grutten, en dit alles wordt dan verder
verwerkt met de diverse zuurdegen, zoals in Parijs gebruikelijk is. De methode wordt opnieuw vereenvoudigd. Het zetmeelhoudend filtraat wordt
direct toegevoegd aan het deeg voor het baksel, maar (dit is essentieel) pas op
het moment dat het wordt ingekneed). D .w.z. niet langer dan 1 uur voor het
bakken, het cerealine krijgt in die tijd namelijk geen kans om tot werking te
komen.
In een uitvoerig rapport van kolonel Fave voor de regering opgesteld 72 )
wordt bevestigd dat op deze wijze de opbrengst ongeveer 14% hoger wordt.
Verder blijkt eruit dat Mege sind Juni 1857 een eigen maalderij heeft in de
Rue Nationale 38 te Ivry 73) en een bakkerij exploiteert in de Rue Descartes 8, die aanvankelijk 5 zakken meel'dag en in 1860 10 zakken meel'dag verwerkt (1570 kg'dag). De commissie is zeer positief in haar oordeel, maar zij
ziet in, dat de praktische toepassing met moeilijkheden gepaard zal gaan. De
bakkers hebben er geen voordeel van, want als hun winst groter wordt, daalt
de subsidie! Mege wil zijn uitvinding aan het rijk afstaan in de hoop schadeloos steld te worden. De commissie stelt daarom voor de methoden in de
boulangerie des hopitaux toe te passen. Hij ontvangt volgens een berekening
van de commissie I! a 3 cent per kg al naar gelang de graanprijs74).
Aan het slot van het rapport wordt de werkwijze nauwkeurig voorgeschreven.
Mege heeft zijn onderzoekingen en de rapporten van Chevreul nog eens
samengevat in een uitvoerige verhandeling75 ) onder de titel: Du froment et
du pain de froment" en verlucht met een gekleurde doorsnede van de graankorreF6). Hiermee is het onderzoek over de broodbereiding eigenlijk beeindigd. Op 23 Februari 1861 valt Mege een laatste eerbewijs ten deel: zijn
benoeming tot ridder in het Legioen van Eer. Eerder, in Juni 1860 ontving hij
een gouden medaille op de concours general agricole.
Het staat vast, dat de methode-Mege is toegepast 77 ). Gedurende minstens
4 jaar heeft het burgerlijk armbestuur de gehele produktie van de Sci pion71) Panification Mege Mouries. Programme des experiences, qui auront lieu a
la Manutention militaire a partir du 5 juin 1858 devant la haute commission des
substances militaires (Bibliotheque Nationale, Paris Y, p. 30013).
72) Moniteur Universel no. 357. Dimanche 23 decembre 1860, p. 1516 cf. Compt.
rend. 54, 445 (1862).
73) cr. Bull. des seances de la Soc. Imp. et centr. d'agriculture 2, 15, 416 (1859-

1860).
74) Uit Compl. rend. 68, 933 (1869) kan men concluderen dat dit voorstel aangenomen is.
75) Mem. publ. par la Soc. Imp. et centr. d'agricu!ture 1860, p. 180.
76) Ook in Compl. rend. 50, 467 (467 (1868). Berscht heeft Mege nu bij het
microscopiseren geholpen.
77) Bull. de la Soc. Imp. et centr. d'agriculture 2, 17, 243 (1861-1862).
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bakkerij laten plaatsvinden volgens de methode van Mege, zonder dat de
kleur van het brood veranderde. De resultaten waren bevredigend ofschoon
enigszins beneden de verwachting, maar het financiele voordeel was toch
nog altijd iets meer dan 1 cent per kilo. Het belangrijkste echter was, dat nu
ook aan bejaardentehuizen wit brood kon worden geleverd inplaats van bruin
brood. Het spreekt vanzelf dat Mege over dit rapport niet tevreden iS7S). Hij
probeert aan te tonen, dat de resultaten beter zijn, en hij somt nog eens de
voordelen van zijn methode op. Zelfs tijdens de belegering van Parijs valt hij
de Academie hierover lastig79).
De Moniteur Scient. merkt dan ook korzelig OpSD), dat hij nu eens met
zijn gezeur over het cerealine moet ophouden.
Maar hij had onlangs een geweldige toepassing gevonden, en deze kort
voor de Frans-Duitse oorlog geoctrooieerd (F.P. 89295): Bereiding van
cerealine door extractie van de kiem en van het embryonale graanweefsel.
Dit extract wordt op glazen platen gedroogd, waarna zilverglanzende schilfertjes ontstaan, die bijvoorbeeld in zoete spijzen een verterende werking hebben. Voegt men peper of andere specerijen toe, dan wordt het uiterlijk ervan
verbeterd. Na 1870 wijdt Mege geen aandacht meer aan zijn onderzoekingen
over de broodbereiding. De grote dictionaire van Larousse geeft nog in 1874
een uitvoerige beschrijving van zijn methode Sl ), die echter eindigt met de
woorden: "Het is betreurenswaardig, dat een methode, die zuIke goede resultaten geeft, zo zelden wordt toegepast. Men voIgt liever de oude sleur."
In 1879 schrijft Boutroux S2): "De methoden voor brood bereiding van
Mege Mouries hebben nog slechts historische betekenis". Maar dat is dan
ook 40 jaar later.
Voordat men een waarde oordeel vormt dient men wei te beseffen, dat
Mege als eerste het belang van een goed geleide gisting duidelijk heeft ingezien en dat hij bij de bereiding van witbrood en aIkoholische gisting vooropstelt, en bij bruin (zwart) brood de melkzure gisting. Bovendien is zijn methode door verschillende commissies beproefd, waarbij de betere resultaten
steeds konden worden bevestigd. Gedurende minstens 4 jaar is zijn methode
met succes in een fabriek toegepast. Zij is echter niet op grote schaal overgenomen, omdat het nu eenmaal zeer moeilijk is veranderingen door te voeren
in een eeuwenoud beroepS3). Bovendien had Mege's methode het nadeel dat
zij iets ingewikkelder was, en in kleine bedrijven moeilijk kon worden toegepast. Toen de grootbedrijven opkwamen, had de moderne maalderij de opbrengst aan meel uit tarwe dusdanig weten te verhogen, dat Mege's methode
haar betekenis verloor.

78) Compt. rend. 68, 933 (1869).
78) Ibid. 71,472 (1870).
SO) Moniteur scient. 12, 888 (1870).
81) Grande Dictionnaire Universel du XIXe Siecle 12, 117 (1874).
82) Leon Boutroux, Le pain et la panification, Paris 1897, p. 279-283.
88) De bewering van Mege's zoon (Bijlage 3) dat de methode na 1880 nog in de
militaire bakkerijen werd toegepast, was niet te verifieren.
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Vetzuren en zeep

De onderzoekingen die in dit hoofdstuk besproken worden, hebben geleid
tot de uitvinding van margarine. Daaraan ontlenen zij een grote waarde. Zij
zijn uitbundig geprezen (vooral door Chevreul) en sterk gekritiseerd. Technisch zijn zij veelvuldig beproefd, maar hun faam heeft slechts kort geduurd.
Het cen!aline vormde de aanleiding voor zijn onderzoekingen op het gebied
van de vetzuren. Mege zelf geeft aan, dat zijn onderzoekingen over de zetmeelhoudende zaden en in het bijzonder over de tarwe hebben geleid tot
analoge onderzoekingen over oliehoudende zaden 84). Hij ontdekt dat bij de
ontkieming van de zaden evenals bij hun vertering in het dier de neutrale
vetten aanvankelijk in een zeer fijn verdeelde toestand overgaan en dan de
volgende bijzondere eigenschappen vertonen:
1. zij blijven in deze toestand lang goed, terwijl talk snel ranzig wordt,
wanneer het aan de lucht wordt blootgesteld.
2. Talk stoot evenals andere vetten warme zouthoudende logen af en verbindt er zich zeer moeilijk mee. De fijn verdeelde vetten nemen afhankelijk
van de temperatuur (45-60°) meer of minder loog op en veranderen daardoor in bolletjes zuivere zeep (savon parfait).
3. Beneden 60° C stoten deze bolletjes de loog af. Zij behouden slechts
het verbindingswater, hetgeen normaal is bij gewone zeep, en veranderen in
een doorzichtige half vloeibare zeeplaag, die op de glycerolhoudende loog
drijft.
De techniek van zijn uitvinding beschrijft hij in octrooi 58907 waarbij hij
als voomaamste kenmerken geeft:
a) het gebruik van een enkele loog-soort voor de verschillende bewerking;
b) het omzetten van de vetten in een zeer fijn verdeelde toestand met behulp van verdunde loog of eigeel e.d.
Vervolgens moet bij lage temperatuur de verzeping met loog plaatsvinden,
waama de temperatuur parallel met de zeepvorming langzaam wordt verhoogd. De massa mag net coaguleren. De reactie neemt met betrekking tot
talk ongeveer twee uur in beslag. De beschrijving wordt aangevuld in octrooi
62143, waarin meerdere toepassingen vermeld staan. Dit octrooi is door een
deskundige opgesteld en met een duidelijke zakelijke hand geschreven. Aan
de 6 conclusies voegt Mege in zijn slordig handschrift een 7e toe: " Vemietiging van de bijtende stoffen van aile zepen door het cerealine of door soortgelijke stoffen."
Het cerealine is er weer met de haren bijgesleept! Het laatste octrooi op dit
gebied dateert van 1865 (671662). Het bespreekt de ontleding van zeep in
vetzuur en Natrium-sulfaat: de raffinage van onzuiver stearinezuur en de
ornzetting van oliezuur in Natrium-oleaat en daarmee in de beroemde
Marseillaanse zeep, die gewoonlijk uit olijfolie verkregen wordt.
In zijn mededelingen aan de Academie 85 ) gaat hij hier nader op in, waarbij
84) Compt. rend. 58, 864 (1864); Bull. de la soc. d'encouragement pour I'industrie nationale, 63e annee 2, 11, 403 (1864) .
•5) Compt. rend. 58, 864 (1864); 60, 735 (1865).
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de nodige vleierijen aan het adres van Chevreul niet worden vergeten:
"Merkwaardigerwijs voeren deze resultaten, die door een fabrieksmatige
toepassing zijn bevestigd, ons terug naar het werk van Chevreul, die meende
dat economische produktie van het stearinezuur afhankelijk was van de
waarde van het oli~zuur. Helaas hebben alle pogingen hiertoe ons verder van
het doel gebracht. Niettemin is volgens de nieuwe methode het veriies nihil
en verkrijgt men als bijprodukt in een dag 2000 kg stearinezuur (smpt.
58-59°) en een kwaliteit oliezuur, gelijk of beter dan de beste olien. Dit oliezuur was vroeger een bijprodukt, maar kan nu voor de zeepbereiding gebruikt worden. Zo zul1en de verwachtingen van de Heer Chevreul verwezenlijkt worden en de inferieure werkwijzen verdwijnen, welke er de oorzaak
van zijn, dat de markten van Frankrijk, bakermat van deze industrie met
buitenlandse produkten overstroomd worden. Met het zuivere oliezuur in
fijn verdeelde toestand kan men met behulp van verdunde loog in 24 uur een
betere Marseillaanse zeep maken dan volgens de oude methode, die bovendien 30 a 40 dagen vergde. Het is mijn stellige verwachting dat de zeepindustrie en die der vetzuren, die toch nationale industrieen zijn, zich dankzij
deze onderzoekingen kunnen herstellen van hun nederiaag tegen de buitenlandse industrie". Na deze vleierij is Chevreul natuuriijk wild enthousiast.
Hij valt scherp uit tegen Pelouze, die ook lid van de Academie was.
Pelouze had het gewaagd erop te wijzen dat hij zelf vroeger reeds dergelijke onderzoekingen gedaan had. Voorzichtig informeert hij naar de kostprijs, die deze methode met zich meebrengt. Chevreul ziet niet in, wat de opmerkingen van Pelouze met Mege's werk te maken hebben; ook is de vergadering niet de plaats om geldkwesties te bespreken. Hij heeft de desbetreffende zeep persoonlijk beproefd door haar op de rug van zijn hand uit te
smeren en vervolgens aan zijn lippen te brengen. Hierbij bleek, dat zij geen
vrije alkali bevatten. Verder heeft hij als directeur van de ververij van de
tapijtfabrieken de Gobelins, bij de behandeling van zijde vergelijkende proeyen laten nemen, met de beste Marseillaanse zeep; hij yond geen enkel verschil.
Chevreul noemt de volgende voordelen van Mege's methoden:
1. De verzeping bij 40 a45° neemt slechts weinig tijd in beslag en bij deze
methode van afkoeling ontstaat er een volkomen heldere loog.
2. Men verkrijgt door de zeep bij lage temperatuur in fijn verdeelde toestand te ontleden vetzuren, die door koud persen te scheiden zijn in vast
stearinezuur + margarinezuur, smpt. 58-59° (inplaats van zoals gewoonlijk
50-52°) en in oliezuur, dat nauwelijks gekleurd is, omdat het beneden 60°
gemaakt is.
3. Wassen van oliezuur is niet nodig, omdat de oplosbare vetzuren reeds
van het oliezuur zijn gescheiden.
Dit alles is volkomen nieuw 88). Ook herinnert Chevreul eraan, dat zowel
Gay Lussac als hij niet wisten, wat zij met het oliezuur moesten aanvangen,
terwijl Mege er Marseillaanse zeep van maakt. De laatste tijd leverde de
88) "Voila des faits tout a fait nouveaux au point de vue de l'application!"

HIPPOLYTE MEGE MOURItS

117

kaarsenfabrikage waarvoor Chevreul baanbrekend werk verricht heeft, niet
meer zoveel op, maar zal dankzij Mege's ontdekking weer tot bloei kunnen
komen. Tenslotte verzoekt Chevreul Mege's mededeling in de Comptes Rendus op te nemen. Zij is van groot belang en verdient een plaats in de archieven van de Academie.
Natuurlijk komt er van de kant van de zeepzieders scherpe kritiek. De
Monit. Scient. neemt de mededeling in de Comptes Rendus volledig over 8?),
maar merkt daarbij ironisch op, dat Chevreul zich ook nu weer als de advocaat van Mege heeft opgeworpen. De kritiek verschijnt in een volgend nummer.
Het is J. Laurent, chemicus bij een Marseillaanse zeepfabriek, die in een
uitvoerige brief aan de redacteur zijn hart lucht. Het proces is kortweg te
duur en te omslachtig 88 ). Hierop reageert de zeepfabrikant Mo(i)nier 89) in
wiens fabriek Mege zijn proeven heeft uitgevoerd, gevolgd door een repliek
van Laurent 90). Ook het bulletin de la Societe d'encouragement pour l'industrie nationale neemt de mededeling uit de Comptes Rendus 91) over, maar
direkt gevolgd door een kritiek van M. A. de Milly 92), de man die de fabrikage van de stearinekaarsen op industriele basis mogelijk had gemaakt,
(Millykaarsen), en die er in geslaagd was vetten in autoc1aven bij 170 a 180
te verzepen met behulp van water en een weinig kalk. De Milly geeft toe, dat
Mege kleurloos oliezuur kan maken. Niemand wi! echter voor deze kleurloosheid een centime meer betalen. Wat betreft het koud persen merkt hij op,
dat dit alleen in dunne laagjes kan geschieden. Daarbij komt nog, dat de
franse stearineindustrie beslist niet de mindere is van het buitenland, ook al
erkent de Milly dat sommigen de concurrentie niet hebben overleefd.
A. Legrand 93) oud-zeepfabrikant, sluit zich hierbij aan: de Franse zeepfabrikage neemt in de wereld de eerste plaats in. Verder verwacht Legrand
dat de zeep van Mege als gevolg van zijn bereidingswijze (stollen van de
vloeibare fase) in het gebruik zeer snel zal oplossen.
Het zijn alles bij elkaar genomen de bekende bezwaren van de mensen uit
de praktijk die iedere research-chemicus in zijn werk ontmoet; de feiten worden niet ontkend, maar de industriele toepassing is ofwei te duur, ofwei te
omslachtig. Mege antwoordt in een 22 bldz. tellende brochure. Eerst worden
de artikelen uit de Comptes Rendus opgenomen, maar dan voigt een beschrijving van de industriele berekeningen die gemaakt zijn, buiten de Academie om. Deze zijn afkomstig van Monier, eigenaar van een zeepfabriek in
La Villette, die zich met de industriele ontwikkeling van de uitvinding heeft
belast. Zijn berekeningen lei den tot de volgende cenc1usie: De verwerking
van 100 ton vet per maand brengt volgens de oude methode ongeveer 6000
0

Moniteur scient. 6, 463 (1864).
Moniteur scient. 6, 769 (1864).
89) Ibid. 6, 913 (1864).
90) Ibid., 961 (1864).
91) Bull. Soc. encouragement indo nat. 2, 11, 403 (1864).
92) Ibid. 2, 11, 406 (1864).
93) Ibid. 2, 11,410 (1864).
8')
88)

118

lDPPOLYTE MEGE MOmuEs

francs Op; volgens de nieuwe echter 47000 fr. 94). We mogen dus aannemen,
dat Monier het proces van Mege heeft toegepast, maar zelfs Chevreuls
lovende woorden hebben niet kunnen voorkomen, dat het enige tijd later in
vergetelheid raakte. Waarschijnlijk heeft de Milly gelijk gehad en wilde niemand voor het kleurloze een cent meer betalen.
d) De uitvinding van de margarine

De uitvinding van de margarine door Mege Mouries, die intemationaal
van groot belang is gebleken, en die wij dan ook kunnen beschouwen als
zijn grootste uitvinding, heeft behalve misschien financieel in het leven van
Mege zelf veel minder diep ingegrepen dan zijn uitvinding op het gebied van
de broodbereiding. Hier heeft hij met hart en ziel aan gewerkt (denkt men
aIleen maar eens aan het cen!aline). Bij zijn margarineonderzoek handelde hij
waarschijnlijk in opdracht van de regering. In tegenstelling tot zijn andere
belangrijke uitvindingen heeft hij aan deze uitvinding weinig publicaties gewijd, zodat wij over de achtergronden niet veel weten. Wij moeten ons hier
tevreden stellen met betgeen in bet margarineoctrooi staat vermeld (86480,
aangevraagd op 15 Juli 1869 en verleend op 9 October van hetzelfde jaar).
Het certificat d'addition op dit octrooi, gedateerd 11 Mei 1874 is al niet meer
door hem ondertekend maar door een lid van een octrooibureau in opdracht
van de Societe anonyme d'alimentation samengesteld, zodat zijn aandeel
daarin niet bekend is. Wat betreft de voorgeschiedenis, is men dus grotendeels aangewezen op de schaarse publikaties van anderen.
Immers toen zeer spoedig al het belang van de uitvinding duidelijk werd
was Napoleon III, die een direkte invloed had uitgeoefend, reeds gevallen, en
het was zeker niet in het belang van Mege om in deze tijd iets goeds te zeggen
van de verdwenen keizer.
In bet octrooi vindt men 3 aanwijzingen van Mege zelf:
1. zijn vorige onderzoekingen over de vetten had den een industrieel doe!.
2. de buidige onderzoekingen die zijn geInspireerd door een hooggeplaatste persoonlijkbeid 95) (bedoeld wordt Napoleon 111 98 ), vloeien niet voort uit
eerdere onderzoekingen, maar houden verband met de economie.
3. Dankzij deze onderzoekingen kan de marine voortaan over verse boter
beschikken.
Deze aanwijzingen worden bevestigd in een uitgebreid rapport door Felix
Boudet 9 ?) in 1872 samengesteld in opdracht van de gezondheidscommissie
van het departement van de Seine 98). Volgens Boudet valt het begin der onderzoekingen verscheidene jaren v66r 1872, de periode namelijk, waarin
94) Fabrication des Acides gras propre it la confection des bougies et fabrication
des savons par Mege Mouries Paris 1864.
95) Cette etude qui a ete entreprise sous une haute inspiration.
9S) Toen het octrooi verscheen was Napoleon ill nog aan het bewind.
97) Felix Boudet, apotheker te Paris, leerling van Pelouze.
98) Rapport fait au commission de salubrite de la Seine par M. Felix Bourdet,
sur Ie produit presente sous Ie nom de beurre artificieJ par M. Mege Mouries.
Journ. de Pharm. et de Chim. 4, 15, 428 (1872). Moniteur scient. 11, 741 (1872).
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Mege door de regering werd belast met de bestudering van enige vraagstukken over het dagelijks leven (zijn methode van broodbereiding). De regering
had hem verzocht een poging te ondememen om ten behoeve van de marine
en van de minder bedeelden een produkt te bereiden dat gewone boter kon
vervangen, goedkoper was en beter houdbaar. Hij kon daarbij gebruik maken
van aIle hulpmiddelen waarover de Ferme imperiale te Vincennes beschikte.
Boudet heeft dit persoonlijk van Mege vemomen, toen hij in zijn werkplaats diens proeven bijwoonde.
In een Duitse vertaling van het rapport, die zich bevindt in het Zentralarchiv te Merseburg (vroeger Geheimes Staatsarchiv Berlin-Dahlem) wordt
dit nog eens bevestigd 99 ). Mege voegt daar n.1. een verklaring aan toe waarin
hij de juistheid van het rapport benadrukt. Afwijkend is de versie van
Troost100). Deze toont op een vergadering van de Societe d'encouragement
pour l'industrie nationale (26 April 1872101) Meges' produkt en vertelt daarbij, dat deze laatste gedurende het beleg van Parijs (1870) had geprobeerd een
botersubstituut uit rundvet te bereiden. Dit is onjuist. Het octrooi dateert
immers van 1869. Volgens een ander verhaal had Napoleon III een prijsvraag uitgeschreven waarbij Mege als winnaar werd uitgeroepen maar de
prijs nooit in ontvangst kon nemen102).
In de oudere literatuur vinden wij hierover niets, en het verhaal duikt eerst
op in 1929103), zodat de betrouwbaarheid daarvan zeer twijfelachtig is. De
uitvinding VaTI de margarine is vermoedelijk als voigt tot stand gekomen:
a) omstreeks 1860 trachtte Mege in opdracht van de regering verbeteringen aan te brengen in de voedingsmiddelen;
b) vervolgens werd de regeringsopdracht scherper omschreven in die zin,
dat hem nu werd verzocht een produkt te bereiden dat
boter kon vervangen
goedkoper
en beter houdbaar was.
Bij dit alles heeft Napoleon III persoonlijk invloed uitgeoefend. Zo werd
Mege onder andere in staat gesteld zijn proeven op de Ferme Imperiale la
Faisanderie uit te voeren 104).
Deze keizerlijke boerderij was in 1855 door keizerin Eugenie opgericht te
Joinville Ie Pont bij Vincennes. Zij diende tevens als landbouwproefstation,
maar was geen staatsinstelling, zodat na de val van het keizerrijk de stad
Parijs er beslag op kon leggen. Later werd de boerderij aan de regering ver99) Door Prof. Feldhaus daar opgespoord.
100) Louis Joseph Troost (1825-1911), professor aan de Sorbonne te Parijs.
101) Moniteur scient. 11,740 (1872).
102) Zie b.v. Encyclopaedie Brittannica Ed. 1955. Bnd. 14, p. 878, die als jaar
van uitschrijving 1869 vermeldt!
103) Gilbert F. Pouchon. La Nature 2813, 628 (1929).
104) Het verhaal, dat Napoleon III hiertoe gekomen is, doordat hem bij een bezoek aan de Franse marinebases de slechte kwaliteit van de boter opviel die de
bemanning ter beschikking stond, is zeer plausibel, maar vindt in de oudere litteratuur geen directe bevestiging (Emile Andre, Initiation it l'etude chimique des
corps gras. Paris 1963 p. 46.) Zie ook noot 108.
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buurd, die daar een institut national agronomique stichtte. In 1901 werd het
instituut opgeheven105). De veestapel bedroeg ongeveer 100 stuks, en zoals
uit het rapport van Boudet blijkt kreeg Mege voor zijn proeven de beschikking over enkele koeien. Deze melkkoeien kregen geen voedsel en leverden
per dag een afnemende hoeveelheid melk, die echter steeds boter bevatte.
Hieruit trok Mege de conc1usie dat deze boter ontstond uit het vet van het
vermagerende dier. Hij veronderstelde dat de koe haar lichaamsvet weer
resorbeerde en in de bloedsornloop opnam. Vervolgens verdwijnen de hoger
smeltende bestanddelen die met de ademhaling verband houden (Stearine).
De lager smeltende oleomargarine wordt naar de uier gevoerd en onder
invloed van de melkklierpepsine in boterachtige oleomargarine, d.w.z. in
boter omgevormd106).
Voor een goed begrip van Mege's onderzoekingen is het nodig iets te weten
over de toen in Frankrijk heersende opvattingen betreffende de structuur der
vetten. Men wist dat vetten mengsels zijn van glycerine-esters met hogere
vetzuren en op gezag van Chevreul nam men gewoonlijk aan dat drie basisstoffen (principes immediates) hierbij de hoofdrol spelen, te weten stearine
(de glycerolester van stearinezuur), de margarine (idem van margarinezuur),
en oleine (idem van oliezuur). De duitser Heinz had aangetoond dat margarinezuur identiek was aan palmitinezuur, met een weinig stearinezuur verontreinigd, maar ofschoon hiervan op de hoogte, hield men in Frankrijk
hardnekkig en niet geheel ten onrechte vast aan de naam margarinezuur
voor het zuur C16H3202'
Margarine was dus omstreeks 1865 praktisch identiek aan het huidige
tripalmitine. In 1852 hadden Berthelot en de Luca bewezen dat glycerol
3-basisch is, d.w.z.: 1 glycerolmolecuul verbindt zich met 3 moleculen zuur.
Gemengde basisstoffen zijn dus mogelijk. Twee ervan waren eigenlijk al bekend: het oleostearine en bet oleomargarine, dat in 1838 door Pelouze en
Boudet uit olijfolie werd gelsoleerd (de naam schijnt afkomstig te zijn van
Berthelot). Deze oleomargarine smelt bij 20° ook na kristallisatie. Het moest
dus als een chemisch individu beschouwd worden. Omdat oleomargarine na
verzeping behalve glycerol ook margarinezuur leverde meende men dat het
een molecuulverbinding was tussen margarine en oleine. In 1869 wist men
echter dat glycerol 3-basisch was en had men dus de mogelijkheid van een
gemengd glyceride moeten overwegen. Mege rept hier met geen woord over
en men krijgt opnieuw de indruk dat hij vooral van toentertijd recente wetenschappelijke literatuur bijzonder slecht op de hoogte was. De wijze waarop
Mege zijn produkten bereidde, staat duidelijk in het beroemde Franse grondoctrooi 86480107). (Appendix III). Het is ingediend op 15 Juli 1869 en op
105) Voor deze inlichtingen ben ik Dr. Emile Andre, Bourg la Reine, dank verschuldigd. Soms vindt men de foutieve mededeling dat de proeven te st. Cloud
zijn uitgevoerd.(H. van Buchka,Das Lebensmittelgewerbe, Leipzig 1914,Bnd I,p. 625).
106) J. van Alphen, Voeding 25, 199 (1964); Oleagineux 19,525 (1964).
107) Het octrooibureau, dat het hierbeschreven octrooi heeft opgesteld, is nog op
hetzelfde adres gevestigd en draagt nog de naam "Cabinet Armengaud jeune".
Momenteel wordt het bureau geleid door M. Casanova. Het dossier van Mege's
octrooi is daar echter niet meer aanwezig (mededeling van M. Casanova).
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2 October van hetzelfde jaar verleend. Het staat op naam van Hippolyte
Mege, chemicus, 70 Boulevard de Strassbourg. Het octrooi (4 bldz.) is opgesteld door het internationaal industriebureau van Armengaud jeune, raadgevend ingenieur op het gebied van uitvindingen (zelfde adres). Het is namens Mege ondertekend door C. Lafond, de vermoedelijke samensteIler101).
Het keurige handschrift alsook opbouw en indeling verraden de vakman op
octrooigebied. De titel is nogal vaag: "de fabricage van bepaalde vette
lichamen", maar in de inlelding wordt het octrooi scherper begrensd. Mege
heeft reeds enige octrooien genomen over vetten, zoals over de bereiding van
vetzuren, maar die hadden een industrieel doel, terwijl het hier gaat om
neutrale produkten met uitstekende eigenschappen.
Modeme onderzoekingen hebben aangetoond dat reuk- en kleurstoffen
niet als zodanig in rundvet aanwezig zijn, maar onder invloed van het weefsel
worden gevormd, waarbij bepaalde chemische stoffen naast gisting en warmte
een rol spelen.
Bovendien weten wij nu, dat melkvet (boter) een onderhuids vet is, dat
door het celweefsel waarin het besloten Iigt, en door het weefsel van de uier,
veranderingen ondergaat. Deze stud ie, waaraan economische motieven ten
grondslag liggen, heeft het mogelijk gemaakt, om uit rundvet te winnen :
1. een eerste kwaliteit vet zonder enige vetgeur of -smaak.
2. Een vorm van boter uit het dier zelf gewonnen en die een ontwikkelingsproces heeft ondergaan gelijk aan dat van de gewone melkvorming. Door
haar langere houdbaarheid verdient zij de voorkeur boven melkboter. Daarna wordt de bereiding van het vet beschreven, die in 6 fasen uiteenvalt. Sommigen ervan waren bekend, andere niet. De uitvinding wordt nu gevormd
door de combinatie van de verschillende fasen. Bij lezing van een octrooi kan
men zich natuurlijk altijd afvragen of de uitvinder, hetgeen hij aangeeft,
werkelijk heeft uitgevoerd. Daarom zullen wij hier de beschrijving van Boudet volgen, die in tegensteIling tot het octrooi nauwkeurig vermeld wat Boudet begin 1872 in de fabriek van Mege heeft waargenomen 97).
Aanvankelijk uit koeievet, maar nu uit rundvet in het algemeen, ontwikkelde Mege een smakelijk en aangenaam ruikend vet, dat hetze1fde smeltpunt heeft als boter en dat ook in boter kan worden omgezet op een wijze
overeenstemmend met het natuurlijke proces. Het beste vet van runderen,
die nog dezelfde dag geslacht zijn, wordt tussen twee cylinders met kegelvormige tanden verbrijzeld, waarbij de membranen, die het vet omhullen,
verscheurd worden. Het vet vah in een diepe, met stoom verwarmde kuip,
die op iedere 1000 kg vet 2 fijngesneden varkens- of schapenmagen bevat alsook 300 kg water en 1 kg Kalium-carbonaat. De massa wordt goed geroerd
en op 45° gebracht. Na 2 uur verliest het vet door de pepsinewerking van de
magen de omhullende weefsels en drijft dan als een volledig gesmolten laag
boven in de kuip. Ret wordt dan met behulp van een beweegbare buis, waaraan het uiteinde van een gieter is bevestigd in een 2e kuip gedecanteerd, die
in een waterbad (30-40°) is geplaatst.
Men voegt 2% keukenzout toe om de zuivering te versnellen, en na 2 uur
heeft het vet zijn water veri oren also ok de stukjes weefsel die aan de pepsine-
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werking zijn ontsnapt. Het vet is van een heldere licht gele kleur en heeft de
geur van vers gekarnde boter. Men laat het vloeibare vet in vertind ijzeren
vaten (25-30 liter) stromen en plaatst deze in een tot ± 25° verwarmde ruimteo Het vet koelt langzaam af. De volgende dag is het reeds halfvast en korrelig, zodat het gesneden in koeken gemakkelijk kan worden uitgeperst. Dit
geschiedt door middel van een hydraulische pers bij 25°. Van de totale hoeveelheid stroomt ± 60% weg als vloeibare oleomargarine, terwijl ± 40% als
stearine achterblijft.
Deze kan worden gebruikt voor de kaarsenfabricage. De oleomargarine
stolt tot een korrelige massa met een lichtgele kleur en een aangename geur.
Zij vertoont noch met talk noch met vet enige gelijkenis en smelt evenals
boter volkomen in de mond. Deze oleomargarine wordt op walsen met water
gewassen waardoor zij een gelijkvormige vastheid verkrijgt. Dit is het huisboud- en conserveervet, dat met succes zelfs boter kan vervangen. Verder is
zij bijzonder waardevol voor de marine, daar zij lang kan worden bewaard,
zonder ranzig te worden lOB).
Zij wordt onder de naam margarine in Parijs op het ogenblik (1872) goed
verkocbt, zoals Boudet vermeldt. De prijs bedraagt ongeveer 90 fro per
pond109). Vit het voorafgaande blijkt, dat met margarine aanvankelijk een
soort braadvet werd bedoeld, dat zijn naam dankte aan de toenmalige opvatting als zou bet uit oleomargarine bestaan. Het is deze margarine die de
grondstofvormt voor wat Mege spaarboter noemt (Beurre economique).
De omzetting van bet vet in een botersubstituut wordt in het octrooi nogal
vaag beschreven; het rapport van Bauvet daarentegen is nauwkeuriger.
Mege heeft geconstateerd, dat de melkklieren van de koe pepsine bevatten,
waardoor vetten kunnen worden geemulgeerd. Dit proces past hij toe om
oleomargarine eerst in room om te zetten, en daama in boter. In een karn
brengt hij 50' kg gesmolten oleomargarine, 25 I koeiemelk en 25 I water
samen, waarin 100 gr fijngesneden koeieuier gedurende enige tijd gemacereerd is. Ben geringe hoeveelheid kleurstof voegt hij daaraan toe. Als de
karn in beweging wordt gezet ontstaat er dikke room en na nog geen 2 uur
boter. Dan giet men koud water in de kan, wordt de boter in een kneder bewerkt, en op een wals onder een regen van koud water gelegd, om aldus de
wei te verwijderen; men verkrijgt een zuivere homogene boter met een fijne
structuur. Het octrooi werd gunstig ontvangen.
De Monit. Scient. die Mege dikwijls scherp had aangevallen, geeft een
kort resumellO), dat eindigt met de woorden: "men begrijpt dat toepassing
van dit octrooi een geheel nieuwe industrie vereist, zodat wij geen commentaar kunnen leveren zonder kennis genomen te bebben van de feiten en de
toepassing, die er uit voortvloeit.
lOB)

Deze zinsnede ondersteunt het verhaal in noot 104.

109)

In het buitenland schijnt de oleomargarine wegens haar houdbaarheid onder

de naam marineboter verkocht te zijn. Zij mist echter de eigenschap van smeerbaarheid. V. Lang, Die Fabrikation der Kunstbutter, Kunstspeisefett und Pflanzenbutter, 4e Aufl., Wien 1912, p. 79.
110) Moniteur scient. 12, 133 (1870).
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Wij menen, dat er wei wat goeds in dat procede steekt. Dat Mege zelf de
betekenis zeer goed inziet, blijkt uit een Engelse "provisional specification"
(2157, ingediend op 17 Juli 1869!).
Het is bijna een letterlijke vertaling van het origineel; slechts de tirade over
de inspiratie van een hooggeplaatst persoon is weggeiaten. In het uiteindelijke octrooi (30-12-1869) is slechts een beschrijving toegevoegd van extra
filtratie van het vloeibare vet. Voor de exploitatie van zijn uitvinding richt
Mege in Poissy een kleine fabriek op. Volgens Pouchon heeft hij hierbij de
steun gehad van E. Pellerin, eigenaar van een grote vetsmelterij te Parijsl03).
Het produkt wordt onder de naam boter in de hallen van Parijs verkocht,
voor Fr. 2.52 op 27 Januari 1870; 2.72 Maart '70; 2.80 Dec. '71 en 3.00
Maart '72111). De prijzen zijn per kg berekend. Vit dit prijsverloop blijkt onder meer dat Mege ondanks stopzetting van de produktie tijdens de oorlog
van 1870 en de ontruiming van het departement Seine Oise er spoedig weer
in slaagde deze te hervatten.
Maar dan maken verschillende boterhandelaren bezwaren tegen de verkoop van deze "Boter", en de inspecteur van het marktwezen neemt op hun
aanwijzingen bij een zekere Goussu een partij uit Poissy afkomstige boter in
beslag. F. Boudet werd verzocht zich met het onderzoek te belasten, maar hij
conc1udeerde, dat het slechts een partij boter van inferieure kwaliteit was ll2).
Ben en ander zette Boudet ertoe aan Mege's boter nader te onderzoeken.
Zijn resultaten legt hij vast in het reeds eerder genoemde rapport97) 10
April 1872. Het nu volgende is ontleend aan zijn verhandeling over die zgn.
zuinige boter van Mege. De kunstboter blijkt minder water en minder dierlijke (niet in ether oplosbare) bestanddelen te bevatten, dan gewone handelsboter en zij is daardoor beter houdbaar. Verder komt Mege tot de ontdekking dat het watergehalte nog meer daalt en de versheid nog langer bewaard
blijft, als men zijn boter met water van 5 a 6° wast. Ben monster van deze
boter werd naar Wenen gezonden en was na 5-!- maand nog redelijk goed.
Om beter over Mege's produkten te kunnen oordelen, hebben Boudet en verschillende van zijn collega's er in hun huishouding gebruik van gemaakt
(d.w.z. hun vrouwen). Vnaniem waren zij van oordeel, dat de oleomargarine
althans voor keukengebruik een uitstekend vet is.
Op grond over dit alles meent Boudet dat Mege 2 nieuwe belangrijke produkten heeft gevonden. Bezwaar tegen de verkoop is er niet, Mege's boter is
echter geen boter in de ware zin van het woord, en Boudet moet dus de naam
"zuinige boter" of "Boter Mouries" (een suggestie van Mege) verwerpen.
De verkoop wordt bij besluit van de gezondheidsraad van het departement
van de Seine toegestaan (12-5-1872), maar alleen op voorwaarde, dat de
naam boter niet meer wordt gebruikt.
Het botersubstituut wordt onder de naam "Margarine Mouries" door de
Societe Anonyme d'Alimentation op grotere schaal in de handel gebracht.
111)
112)

Zentralarchiv te Merseburg; vergelijk biz. 119 (Feldhaus).
Zie ook Zur Geschichte der Kunstbutter (Margarine). Der Seifenfabrikant,

1895, p. 176, 197.
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Margarine, omdat het volgens de toenmalige opvattingen uit oleomargarine
bestond en Mouries, omdat de naam Mege in Oost-Frankrijk Kwakzalver
betekent en dus minder geschikt iSl06).
Wat de financiele kant van zijn ontdekking betreft, Mege had ook in
Engeland zijn rechten onmiddellijk veilig gesteld (octrooi 2157). Verder dient
te worden verrneld dat hij in het voorjaar van 1871 werd bezocht door Jan
Jurgens, de zoon van de botergrossier Anton Jurgens te Oss (Nederland)1l3).
Anton Jurgens was door de handelaar Cordeweener die op zijn beurt inlichtingen had gekregen van een Parijse relatie (Jules Peters), op het produkt opmerkzaam gemaakt. Mege heeft Jurgens tegen een vergoeding - vermeld
wordt een bedrag van 60.000 fr. ll4) - , de geheimen van de margarinefabrikage meegedeeld.
De grote concurrent van Jurgens, Simon van den Bergh, eveneens te Oss,
heeft zijn wetenschap geput uit een artikel in een Engels blaadje (de London
Reader) en daar er in Nederland geen octrooiwet meer bestond, 1eidde dit
tot de vorrning van twee margarinefirma's, die elkaar verwoed beconcureerden. Tenslotte komen zij tot samenwerking in de Margarine Unie (1927).
Uit een fusie met de Engelse zeepfirma Lever Brothers (1930) is het wereldconcern Unilever voortgekomen. Vermoedelijk heeft Mege korte tijd na het
bezoek van Jurgens ingezien, dat de exploitatie van zijn octrooi zowel in
Frankrijk als daarbuiten zijn krachten te boven ging. In de Bibliotheque
Nationale te Parijs bevindt zich een alleraardigst reklameblaadje (32 bIz. getiteld: "Le beurre frais pour tous. Histoire de la Margarine Mouries par
Thimothee Trimmll5).
Hieruit weten wij, dat er een Societe Anonyme d'Alimentation met een
volgestort kapitaal van 800.000 fro is opgericht. Zij heeft ongeveer 400 arbeiders in dienst. De chefs zijn volgens Trimm veelal gedecoreerde oudofficieren; de werkbazen oud-onderofficieren, want om een grote industriele
onderneming te drijven, moet men, vindt Trimm, twee belangrijke eigenschappen bezitten: weten te gehoorzamen, weten te bevelen.
Deze firma verkoopt de Margarine Mouries tegen 1.25 Fr./pond en de
oleomargarine a 1.10 Fr. /pond en weI uitsluitend in haar enige dep5t 25 Rue
du Pont-Neuf.
Uit het Certificat d'addition van 11 Mei 1874, behorend bij het margarineoctrooi blijkt dat deze firma in elk geval in Frankrijk aile rechten op het
margarineoctrooi heeft verworven. Onder welke voorwaarden is niet bekend.
Mege is waarschijnlijk geen medewerker gebleven; het Certificat noemt hem
niet, en ook Trimm vermeldt hem als zodanig niet, al roemt hij hem als uitvinder. Ook zijn buitenlandse octrooien doet hij aan anderen over. Zo had
113) S. van den Bergh Jr., Het leven van het echtpaar Simon van den Bergh en
Elisabeth van der Wielen, 1907, p. 64. Charles Wilson, The history of Unilever,
London 1954, II, p. 28.
114) Ernst Feld, Die Deutsche Margarine Industrie, Inaugural Dissertation, Marburg 1922, p. 37. De hierboven genoemde literatuur vermeldt niet hoe hoog het
bedrag was, en Feld zelf geeft niet aan, aan welke bron hij deze prijs ontleend heeft.
115) Pseudoniem van de toenmalige zeer populaire feuilIetonist (stukjesschrijver)
Napoleon CUo) Lespes (1815-1875).
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hij op 1 November 1873 aangevraagd (U.S.P. 146012), maar reeds op 5 Mei
1874 is dit octrooi overgegaan in handen van de United-States Dairy Comp.,
New York (Reissue 5868)116). Op 22 April 1874 verkoopt hij zijn Engelse
patent aan Ed. Cotte, voor £ 2000 baar, en £ 10.000 aan aandelen in de Continental and Shipping Butter Compo Ltd., die door Cotte was opgericht.
Twee rnaanden later verkopen Mege en een zekere Victor Angier hun aandelen weer aan Cotte117). Mege trekt zich dus volkornen terug. Over het geheel genomen schijnt de exploitatie van zijn uitvinding in Engeland succes
gehad te hebben118). WeI dient W. Hall op 16 Juli 1877 nog een provisional
specification in voor kunstboter, dat overeenkomt met het certificat van 1874
en waarvan de gegevens hem door Mege zijn rnedegedeeld. Hieruit blijkt, dat
de rechten van de Societes Anonyrnes waarschijnlijk aileen Frankrijk betroffen. Maar deze Provisional werd niet door een uiteindelijk octrooi gevolgd en verviel dus spoedig. Ook de verwerving van een octrooi in Pruisen is
zoals uit het Zentral Archiv te Merseburg1l9) blijkt met moeilijkheden gepaard gegaan. Het verzoek wordt ingediend op 2 April 1873 door Wirth &
Co namens Henry Toussaint, ingenieur te Parijs en door Adolf Doctor,
Louis Jager en Martin Rikoff, kooplieden, en bovendien door Daniel Mousson, fabrikant, allen te Frankfort aIM. aan wie Mege zijn uitvinding overgedragen heeft.
Het verzoek wordt op advies van Prof. Dr. Wichelhaus120) afgewezen, orndat de meeste bewerkingen reeds bekend zijn. Een nieuw verzoek wordt op
26 Juni van hetzelfde jaar ingediend. Hierbij is het rapport van Boudet gevoegd in een door Mege gewaarmerkte vertaling en bovendien nog een uiteenzetting waarin Mege de voomaarnste punten van zijn uitvinding verrneldt:
1. rundertalk bevat naast vet ook nog een boterachtige grondstof;
2. verbrijzeling en kunstmatige vertering leiden tot isolering van deze
boterachtige grondstof;
3. ornzetting in boter (deze methode was geheel onbekend).

Het patent wordt nu verleend en uit een attest van 1874 blijkt bovendien
dat het wordt toegepast. Voor Saksen is het patent door dezelfde personen
verkregen; voor Waldeck en Pyrmont is het patent aangevraagd. Na 1873
schijnt Mege zich niet meer met de margarine bezig te houden (behoudens
116) Cf. H . A. Mott, Am. chemist 7, 233 (1876-1877).
111) Engels Patent, register P 3, biz. 510-511 (22-4-1874) ;

Q 3 biz. 313-315 (1-61874) (Rival).
118) Mabel Blackmore vermeldt, dat Mege's zakelijke ondernemingen geen succes
hadden en in 1883 failliet gingen. Toen was Mege echter al drie jaar dood (The story
of margarine. Unilever Educational booklet, 1960, p. 6). Volgens M. K . Schuutzer
werd tot de Eerste Wereldoorlog aile verbruikte margarine in Engeland ingevoerd
(Margarine and other food fats, their history, production and use, London 1956
p. 61) . De Continental an Shipping Butter Company werd op 23-4-1883 geliquideerd: Engels Patent, register A 6, biz. 80-84 (23-4-1883) (Rival).
119) Cf. p. 119.
120) Carl Hermann Wichelhaus (1842-1927), Prof. in de chemische technologie
te Berlijn.
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het Engelse provisional van 1877). WeI heeft hij op tentoonstellingen 18721873 2 gouden medailles mee verdiend)121). Zijn aandacht valt op nieuwe
problemen: op 30 September 1875 wordt zijn octrooi over de conservering
van vlees ingediend. Er is geen enkele reden om aan te nemen, dat Mege in de
jaren 1869-74 niet goed aan de margarine-uitvinding heeft verdiend. Hij had
verstand van octrooien en behalve uit eigen overtuiging wist hij ook uit het
rapport van Boudet dat zijn uitvinding belangrijk was. De oleomargarine
blijft vele jaren de basisstof bij de margarinebereiding. Toch verliest het
octrooi zijn waarde grotendeels. AI zeer snel blijkt namelijk dat de kunstmatige vertering bij de oleomargarinebereiding en de toevoeging van koeieuier bij het kamen overbodig zijn. Mott zegt reeds in 1876122): "Het belangrijkste facet in Mege's patent is de extractie van de olie bij lage temperatuur,
want een lage temperatuur is nodig om een zoete olie te verkrijgen, geschikt
om boter te bereiden". Ontegenzeggelijk blijft het de verdienste van Mege,
dat hij als eerste in staat was een goedkoop produkt samen te stellen dat
boter uitstekend kon vervangen. Hierdoor heeft hij, onbewust, de boterindustrie een geweldige impuls gegeven t.g.v. de concurrentie, die er nu ontstond met de zich snel ontwikkelende margarine-industrie, die als jonge industrie de beschikking had over de modemste methoden. Tenslotte heeft
deze uitvinding enorme konsekwenties met zich meegebracht, zowel voor de
chemie der vetten, die zich direct geplaatst zag voor het probleem boter en
margarine te onderscheiden en hun rnengsels te analyseren12S), also ok voor
de fysiologische chemie, die werd geconfronteerd met de vraag op welke
wijze de margarine in het lichaam verteerd wordt 121), m.a.w. het probleem
der vetstofwisseling. Zowel de fysiologische chemie als de chern Ie der vetten
hebben zich juist de laatste jaren bijzonder ontplooid.
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OCTROOIEN OP NAAM VAN HlPPOLYTE MEGE MOURIES

A. Franse octrooien
Geraadpleegd werd: Catalogue des brevets d'invention (Frankrijk).
Description des machines et procedes consignes dans les brevets d'invention, de perfectionnement et d'importation dont la duree est expiree et dans
ceux dont la decheange a ete prononcee.
121) Dit blijkt uit het briefhoofd van een mededeling van de Soc. Anonyme
d'alimentation op 1-9-1875 (fotocopie, dossier Feldhaus).
122) M. A. Mott, Am. Chemist 7, 233, 234, 241 (1876-1877).
123) E. Franck, Die Kunstbutterfrage. Selbstverlag des Verfassers, 1887. Ch. Girard et J. de Brevans, La margarine et Ie beurre artificiel, Paris 1889.
12') A. Lailler, Etude sur la margarine au point de vue de l'hygiene alimentaire.
Ann. de l'hygiene pub!. et de med. legale 2, 43, 291 (1875).
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Description des machines et procedes pour lesquels des brevets d'invention ont ete pris sous Ie regime de la loi du 5 juillet 1844 publiee par les ordres
de M. Ie Ministre de I' Agriculture et du commerce.
De oorspronkelijke octrooien in het Instituut nationale de la propriete
industrielle. 26 bis Rue de Leningrad, Parijs.
11986. 28 december 1840.
Brevet d'Invention de 15 ans delivre Ie 28 december 1840 it Jozeau pharmacien et Mege interne de pharmacie it la maison royale de sante demeurant
it Paris, Rue Montmartre 161.
B. d'add. et de perf. du 28 fevrier 1841.
Medicament contre les maladies syphilitiques dit antiblennorrhagique Mege.
29 novembre 1841.
B. d'inv. de 5 ans delivre Ie 29 novembre 1841 it Mege interne en pharmacie
it Paris maison de sante, rue du Faubourg Saint Denis No. 112.

B. d'add. et de perf. du 24 janvier 1842.
Composition des dragees carboniques et sulfureuse applicables it L'hygiene.
1655. 30 juillet 1845.
Application du caseum au collage et au satin age de tous les papiers et de
divers tissus.
B. d'inv. de 15 ans pris Ie 19 juin 1845 par Mege interne des hOpitaux it
Paris, Rue Albouy 14.
1684. Ie aout 1845.
Moyens d'obtenir la pate propre it la fabrication du papier.
B. d'inv. de 15 ans, pris Ie 27 juin 1845 par Mege it Paris, Rue Albouy 14.
Add. du 21 aout 1845.
Certif. d'add. pris Ie 27 janvier 1846 par Mege interne des hOpitaux it Paris
Rue Albouy 14. (B pris Ie 27 juin 1845, n. 1684. Autre add. du 24 juin 1846).
7419. 2 septembre 1848.
Procedes d'extraction et de raffinage du sucre contenu dans la canne, la
betterave ou autres plantes et moyens propres it empecher son alteration
dans les vegetaux pendant leur conservation et dans les appareils pendant
son extraction.
B. de 15 ans, pris Ie 21 juillet 1848 par Mege aParis, Rue Albouy 14.
Cert. d'add. pris Ie 11 octobre 1849 par Mege, chirniste a Paris, Rue AIbouy 14 (B. du 7 juillet 1848, n. 7419).
10682.4 decembre 1850.
1. Application de l'aIbumine vegetaIe it l'industrie dans tous les cas ou
l'alburnine animale est employee;
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2. Application industrielles de ces albumines.

B. de 15 ans, pris Ie 19 octobre 1850, par Mege, chimiste it Paris, Rue Albouy 14.
11847. 25 aofit 185!.
Perfection dans l'usage et la conservation desjaunes d'reufs, dans la fabrication des jaunes artificiels et Ia conservation des corps gras destines a donner de Ia souplesse et la propriete hydrofuge aux peaux, cuirs et autre corps.
B. de 15 ans pris Ie 6 juin 1851 par Mege, chimiste et Rivet, negociant it
Paris; Ie premier, Rue Albouy 14, Ie second boulevard Poissonniere 8.
Cert. d'add. du 24 juillet 1851.
14673. 15 novembre 1852.
Preparations alimentaires.
B. de 15 ans pris Ie aofit 1852, par Mege Mouries, chimiste it Paris, Rue
Rambuteau 82, elisant domicile it Chateauroux (Indre).
Cert. d'add. pris Ie 26 janvier 1854, par Mege Mouries, chimiste a Paris,
Rue Albouy 14.
16534. 16 juillet 1853.
Extraction et preparation d'un produit digestif applique et melange aux
aliments liquides et solides.
B. de 15 ans, pris Ie 27 mai 1853, par Mege, chimiste a Paris, Rue Albouy
14.
20699. 21 octobre 1854*).
Procedes de preparation et de dessication des legumes, fruits et racines
alimentaires destines it etre conserves.
B. de 15 ans, pris Ie 4 septembre 1854, par Mege et compo negociants,
Route d'Asnieres 90, aux Batignolles (Seine).
24390. 27 octobre 1855.
Perfectionnements, apportes dans la fabrication du pain.
B. de 15 ans, pris Ie 8 aofit, par Mege, chimiste, elisant domicile chez Le
Blanc it Paris, Rue Sainte Appoline 2.
Add. du 20 septembre 1855.
Cert. d'add. pris Ie 8 aofit 1856.
44136. B. de 15 ans, 5 mars 1860.
Mege, represente par Ie Blanc, Paris, Rue Sainte Appoline 2.
Perfectionnements apportes it la fabrication du pain de consommation
general it l'aide du levain de pate.

* zeer twijfelachtig of deze van

Mege Mouries is, zie biz. 103
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46570. B. de 15 ans, 4 septembre 1860.
Mege, Paris, boulevard de Strasbourg 70. Moyens propres it produire la
force motrice.
53578. B. de 15 ans, 31 mars 1862.
Mege, represente par Ie Blanc, Paris, Rue Ste. Appoline 2.
Moyens ayant pour but de produire la force motrice.
56605. B. de 15 ans, 11 decembre 1862.
Mege, Paris boulevard de Strasbourg 70.
Moyens propres a produire la force motrice.
58907. B. de 15 ans, 6 juin 1863.
Mege, Paris, voulevard de Strasbourg 70.
Fabrication des acides gras par une methode de saponification applicable
aux savons ordinaires.
62143. B. de 15 ans, 1 mars 1864.
Mege, (Hippolyte), professeur de chimie it Paris, boulevard de Strasbourg 70.
Perfectionnements dans la fabrication des savons.
67162. B. de 15 ans, 28 avril 1865.
Mege, Paris, boulevard de Strasbourg 70.
Perfectionnements apportes a la fabrication des acides gras et des savons
d'acides gras, it l'aide de moyens parmi lesquels est un mode de saponification applicable aux savons ordinaires.
73335. B. de 15 ans, 19 octobre 1866.
Mege, Paris, boulevard de Strasbourg 70.
Perfectionnements apportes a la fabrication et it la conservation des vins
mousseux.
86480. B. de 15 ans, 15 juillet 1869.
Mege, represente par Lafond, Paris, boulevard de Strasbourg 23.
Production de certains corps gras d'origine animale.
Certificat d'addition en date 11 mai 1874*).
89295. B. de 15 ans, 19 mars 1870.
Mege, Paris, boulevard de Strasbourg 70.
Preparation et application de nouveaux condiments.

* Dit certificat d'addition staat niet op naam van Mege, maar op naam van
de Societe Anonyme d'alimentation. Zie biz. 118-119, al steunt het in elk geval
grotendeeis op het werk van Mege, zoals een vergelijking met het rapport van
Boudet (zie bIz. 118, noot 98) ons leer!.
ECON.-HlST. JAARBOEK

xxxu
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109792. B. de 15 ans, 30 septembre 1875.
Mege, represente par Armengaudjeune, Paris, boulevard de Strasbourg 23.
Procede pour obtenir des viandes inalterables destinees a l'alimentation.
128721. B. de 15 ans, 29 janvier 1879.
Mege (Hippolyte), chimiste, Avenue de Neuilly 89, Neuilly Seine.
Preparation du sel destine a l'alimentation.
Certificat d'addition en date du 28 janvier 1880.

B. Buitenlandse octrooien·)

a) Britse octrooien
1407. June 14, 1856. Hippolyte Mege.
Making of bread.
2092. Aug. 30, 1860. Mege Hippolyte.
Making bread and shipbiscuits.
1778. July 16, 1863. Mege, Hippolyte.
Certain improvements in the mode of treating fatty bodies.
2781. Nov. 9, 1863. Mege, Hippolyte.
Certain improvements in the manufacture of soap.
2157. July 17, 1869. Mege, Hippolyte.
The preparation and production of certain fatty bodies.
2731. July 16, 1877. Mege, H. (Hall).
Artificial Butter. (Uitsluitend de provisional specification op naam van
W. Hall, niet gevolgd door een definitieve octrooi-aanvrage.)
b) U.S.A. octrooien
146012. Treating animal fats.
Hippolyte Mege, Paris, France.
Application filed November 1, 1873. Issued Dec. 30, 1873.
Reissue Patents
5868. Treating animal fats. Hippolyte Mege, Paris, Assignor by means
assignment to the United States Dairy Company New York City. Patent
146012 dated December 30, 1873.
Application filed May 5, 1874. Issued May 12, 1874.
• Deze lijst, samengesteld met de gegevens van de octrooiraad in Den Haag,
is wellicht niet volledig.
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Reissue
8424. Reissue of letters Patent for improvement in treating animal fats,
dated May 12, 1874, nr. 5868. Originally granted Dec. 30, 1873, nr. 146012.
Application filed Aug. 15, 1878. Issued Sept. 24, 1878.

c) Deense octrooien*)
4 sept. 1857. Fromgangsmaad og Machinen som ere opfundene af Herr
Mege Mouries. For at utdrage af Hoede og af andre til Naring af tjinemende
Komarten al den substants som er skikket til Assimilationen.

8 mei 1876. Ny Fromgangsmaad for Behandling af Kjod til Nahrungsstoffen opfunden af Hippolyte Mege af Paris.
C Notities, mededelingen en brieven van M. Mege Mouries in de Comptes
rendus de /' Academie des Sciences a Paris.

36. 594 (1853)
Mege Mouries adressa a l'Academie la deuxieme partie d'un ouvrage dont
la premiere avait ete deja adressee aux mois de juillet demier et qui a pour
titre: Du phosphate de chaux dans ses rapports avec la nutrition des animaux, les maladies et la mortalite des enfants dans les villes.
37. 351 (1853)
Memoires presentes ... Note sur les proprietes chimiques de quelques
principes immediats du froment et sur leur r6le dans la nutrition des animaux
par M. Mouries.
37. 427 (1853)
M. Mouries adresse comme supplement a une precedente communication
sur Ie son de froment une note ayant pour titre: De l'influence des ferments
glucosiques du son dans la panification.
37. 663 (1853)
Economie rurale. Observations sur la maladie de la vigne; par M. Mouries
(commission de la vigne).
37. 775 (1853)
Rapport sur un memo ire de M. H.-M. Mouries ayant pour titre: De principes immediats du son de froment, de leur r6le dans la panification et dans
la nutrition des animaux (commissaires MM. Pelouze, Balard, Chevreul
rapporteur).
202, 217 (1854)
Rapport sur les prix de medecine et de chirurgie pour l'annee 1853.

38.

• Ontleend aan het dossier van Prof. Feldhaus (zie bIz. 191),
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38. 505 (1854)
Correspondence.
Chemie organique. Note sur Ie principe digestif du son de froment par M.
M. Mouries.
42. 1122 (1856)
Economie rurale.
Du pain et de sa preparation, par M. H. Mege Mouries (extrait par
l'auteur).
44. 40 (1857)
Recherches chimiques sur Ie froment, sa farine et sa panification (commissaires: MM. Dumas, Pelouze, Payen, Peligot, Chevreul rapporteur).
44. 449 (1857)
Documents annexes au Rapport lu dans la seance du 12 janvier 1857 sur Ie
procede de panification de M. Mege Mouries.
46. 126 (1858)
Chimie appliquee.
Recherches sur Ie froment, sa farine et sa paniqcation, suite par M. Mege
Mouries.
48. 431 (1859)
Chimie appliquee.
Action des tissus du son de froment sur l'amidon, par M. Mege Mouries.

50. 467 (1860)
memo ires presentes. Chimie appliquee it I'alimentation.
Du froment et du pain de froment au pain de vue de la richesse et de la
sante publique: par M. Mege Mouries.
54. 445 (1862)
Memoire: Du froment et du pain de froment.
58. 864 (1864)
M. H. Mege Mouries. Fabrication des acides gras propres it Ia confection
des bougies et fabrication des savons.
735 (1865)
M. Mege Mouries. De la preparation des savons et des acides gras propres
it Ia confection des bougies.
60.

61. 1137 (1865)
Lettre de M. Mege Mouries relative it ses divers procedes de panification
(extrait).
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68. 933 (1869)
Sur Ie froment et Ie pain de froment. Note de M. H. Mege Mouries
presente par M. Chevreul.

71. 472 (1870)
Observations relatives
M. Ie President.

a la

panification. Lettre de M. Mege Mouries

a

88. 192 (1879)
M. Mege Mouries adresse une note sur les proprietes du sol marin comparees a celles de I'eau de mer.
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De la Blennoragie (arethrale), de ses divers symptoms et des moyens de la
combattre (extrait du memo ire presente a L'Academie de Medicine, Paris
1841)126}.
Quelques observations sur l'emploi therapeutique des eaux minerales
naturelles et artificielles, Paris 1842125).
Des moyens de diminuer les maladies et la mortalite des enfants
d'une alimentation riche en principe nutritif des os ± 1853125}.

a I'aide

Moyens de diminuer a I'aide du regime la mortalite des enfants en remediant aux maladies causees par l'insuffisance du principe nutritif des os dans
leur alimentation ± 1853125}.
Des moyens de diminuer les malades (sic.) et la mortalite des enfants a
l'aide d'une alimentation riche en principe nutritif des os (Proteine-phosphateca1cique ± 1853125).
De l'alimentation de l'Enfance au moyen d'un semoule ou d'un chocolat
suffissamment riches en Proteine-Phosphate-ca1cique pour prevenir une des
causes principales des difformites et de certaines maladies particulieres a
l'enfance. Paris ± 1853. Prix 25 cts. *}.
Brief aan de redactie. Moniteur scient. 1. 57.77 (1857).
Journal de la Soc. centro d'agriculture de Belg. 5" annee mai 1858. Ook
als brochure onder de titel: Societe centrale d'agriculture de Belgique.
*) Ontleend aan Rival.
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Assemblee Generale du 9 mai 1858. Exposee fait par M. Mege Mouries de
sa methode de panification. Paris 1858.
Du froment et du pain de froment, Mem. pub!. par la Soc. Imp. et centro
d'agriculture 1860 p. 180. Ook als brochure onder dezelfdetitel verschenen.
Paris 1860. ,
Extraction et conversion de toutes les farines au pain blanc de premiere
qualite (brochure omstreeks 1857 cf. Moniteur scient. 1. 58. (1857),niet
terug te vinden).
Panification Mege Mouries. Programme des experiences qui auront lieu a
la Manutention militaire apartir du 5 juin 1858 devant la Haute commission
des substances militaires (brochure).
Fabrication des acides gras propre ala confection des bougies et fabrication
des savons par Mege Mouries. Paris 1864 (brochure).
Procedes de panification. Bull. des seances de la Soc. Imp. et centro d'agriculture. 2. 15. 226 (1859-1860).
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Biografische gegevens over Mege Mouries atkomstig van zijn zoon. In de
stadsbibliotheek (Bibliotheque Municipale, rue de la Republique) van
Draguignan, die 50.000 delen telt, bevinden zich ook enige katems van een
oud schoolschrift. Hierin heeft een zekere Mons Reboul, toentertijd Professeur bij het college de Draguignan, nu College Frederic Mireur, rue Frederic
Mireur 19, korte levensbeschrijvingen gegeven van belangrijke personen geboren in het departement du Var en weI in alfabetische volgorde en tussen
namen als Mazar, Meaulse, Medicus, Mecarni, Megfredi vindt men ook de
naam Mege Mouries. Uit de tekst, hieronder letterlijk opgenomen, blijkt dat
deze ontleend met zijn aan een notitie van de hand van Mege's zoon Rene
en dat deze notitie gedeponeerd was in de archieven van de Societe d'etudes
de Draguignan*).
Deze Societe d'etudes scientifiques et archeoiogiques de Draguignan et du
Var bestaat nog (siege social 21 Allees d'Azemar, Draguignan) maar zoals
haar president Mons Pierre Berthelot mij mededeelde was in de archieven de
notitie niet terug te vinden. De aantekeningen van Mons Reboul, die volgens
de bibliothecaris omstreeks het begin van deze eeuw zijn gemaakt, luiden nu
als voigt:
• Mege was sedert 1870 erelid van deze vereniging en zijn zoon van 1880-1887
corresponderend lid (Rival).
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Mege Mouries (Hippolyte ne a Draguignan Ie 24 octobre 1817, fils de
Jean Joseph Emmanuel Rene, instituteur et de Marguerite Mouries, est l'inventeur de la copahine-Mege, qui lui valut les felicitations de l'academie de
medicine et un medaille d'honneur des hOpitaux de Paris. Son fils Rene Mege
lui a consacre une notice depose aux archives de la Societe d'etudes de
Draguignan et de laquelle no us reproduisons ces extraits. II fit ses etudes au
college de Draguignan. A seize ans ses etudes scolaires terminees, il commen9a la pharmacie chez M. Blanc puis partit a Aix et de Ill. a Paris, ou il entra
chez M. Jourdain comme eleve. C'est apres avoir economise cent soixante
quinze francs il prevint sont patron de l'intention qu'il avait de faire les
concours des hopitaux. 11 loua donc au quartier latin une chambre de 25
francs par mois; Ie cabinet Iitteraire lui en demandait 5, ce qui tout en l'aidant enormement portait une forte atteinte a ses petites economies. Trois
mois apres il se presentait aux concours, n'etant connu de personne, sans
aucune protection mais aidant la foi et l'audace qualites particulieres aux
races meridionales. Re9u, il fut exteme a l'hotel-Dieu.
En 1840 il eut Ie premier prix des hOpitaux de Paris, en 1841 il fit la copahine, en 1853, il obtint Ie prix Montyon; en 1854, il publia un ouvrage sur la
mortalite des enfants et introduisit dans la medicine Ie phosphate ca1cique;
en 1858, il s'occupa des cereales et de la Panification.
Apres eu de la Societe d'Agriculture de Paris deux medailles, l'une en 1858,
l'autre en 1860, il r~oit l'ordre de la legion d'honneur de la main de Napoleon III (1861). Ce procede de Panification adopte par l'armee est encore en
vigeur a la Manutention militaire. Puis apres plusieurs travaux sur les corps
gras, les viandes de la Plata, il s'occupa des Algues marines; il preparait son
rapport pour l'Institut, lorsque au commencement de 1880, une maladie de
foie s'etant declaree, l'emporta au bout de trois mois. II est mort a Paris,
Ie 2 juin 1880.
C'est lui qui a decouvert la margarine (1869), cette substance composee
d'une part de suif avec une addition d'huile et qui a fait Ie beurre mondeme.
II obtint un brevet qu'il vendit a un hollandais, lequel gagnait des millions,
tandis que Mege vegetait.
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Volgens een certificat d'inhumation afgegeven door de conservateur du
cimetiere parisien d'Est (cimetiere du Pere Lachaise) op 10 Mei 1965, is M.
Mege Hippolyte op 2 Juni 1880 begraven in een concession perpetuelle,
74-Division 6- ligne 15 No. 28-73. Tevens staat aangetekend, dat Mege
Mouries Hippolyte deze concession verworven heeft op 24-10-1865-1184cc •
Pere Lachaise, het grootste en beroemdste van de Parijse kerkhoven, is genoemd naar Pere Lachaise, de biechtvader van Lodewijk XIV die hier een
landhuis bezat. Het is in 1804 door de stad aangelegd. Vooral schrijvers
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(Alphonse Daudet) en componisten (Chopin) zijn er begraven en zeker omstreeks 1850 gold het als een "chic" kerkhof. In het zuidelijkste deel van het
kerkhof bevindt zich de tombe van Mege Mouries. Op het graf Iigt een eenvoudige steen, waarvan (1966) de oudere opschriften enigszins verweerd en
slecht Ieesbaar zijn. Het graf wordt niet onderhouden behaive door de begraafpIaatsendiensten zelf.
Het opschrift Iuidt:
Elisabeth
Mege-Mouries
Nee Bance
1817-1865

Elisabeth
Bance
Nee PIocq de Bertier
1790-1870

Mege Mouries Chimiste
chevallier de la Legion d'Honneur 1818-1880
Rene
Mege du Maimont
Artiste peintre
1855-1911

Marie
Mege du Malmont
Nee Labouise
1862-1935

Marcel Mege du Malmont Ne Ie 26 janvier 1887
Mort au champ d'Honneur 11 juin 1918 a Courcelles (Oise)
De steen draagt het nummer 18 88 27.
De volgende opmerkingen kunnen gemaakt worden:
a) Het geboortejaar van Mege Mouries is onjuist vermeld. Dit moet n.l.
1817 zijn.
b) Mege Mouries heeft het graf verworven bij de dood van zijn vrouw in
1865. Zijn schoonmoeder (1870), Mege zelf (1880), zijn zoon (1911), zijn
kleinzoon (1918) en zijn schoondochter (1935) zijn daarna bijgezet.
Volgens het dossier, aanwezig op de administratie van de begraafpIaats,
zijn echter slechts de drie laatstgenoemde personen in het graf begraven.
Vermoedelijk is dus het graf, dat slechts drie overledenen kan bergen omstreeks 1911 geschud.
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BESCHRIJVING, BEHORENDE BU HET FRANSE OCTROOI

(Het margarineoctrooi)
Office industriel international.
M. Armengaudjeune
Ingenieur conseil
• Zie bIz. 118.
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En Matieres d'inventions
Franc;aises et Etrangeres
23 Boulevard de Strasbourg
A Paris
Demande
d'un
Brevet d'!nvention
de
Quinze ans
Pour la production de certain corps gras d'origine animale
Par
M. Hippolyte Mege chimiste
a Paris

Memoire descriptif
Le suif en branches est employe it la preparation de quelques graisses tres
imparfaites, et surtout a la production du suif fondu employe principalement
a la fabrication des acides gras; j'ai, il y a quelques annees, pris moi meme
des brevets pour I'amelioration de ces produits, mais ces recherches restaient
dans Ie domaine de I'industrie ordinaire. Le brevet d'aujourd'hui, n'a plus
aucun rapport avec ses devanciers; il ne s'agit plus d'ameliorer les acides
gras et leurs savons il s'agit au contraire de faire des produits neutres nouveaux par leur nature et par leurs qualites superieures.
Cette decouverte est fondee sur des deductions de la science moderne, qui
prouvent:
1" que les matieres odorantes colorantes, acres et rancissantes, ne preexiscent pas dans les graisses en nature dites en branches;
2" qu'elles sont developpees par I'action des tissus organises so us I'influence
de la fermantation, de la chaleur et des agents chimiques ;
3' que les graisses du lait appelees beurre, ne sont que la graisse souscutanee,
de la graisse modifiee d'abord par son tissu cellulaire et ensuite par les
tissus organises de la mamelle.
En appliquant it l'industrie, cette etude qui se lie it l'economie domestique,
et qui a ete entreprise sous une haute inspiration on obtient du suif:

1" une graisse vierge, sans aucune saveur ni odeur de graisse, et semblable
au corps gras les plus recherches;
2" une variete de beurre veritable, pris a sa source, forme comme dans la
lactation ordinaire, et superieur au beurre du lait par sa duree de conservation. Ces produits nouveaux sont obtenus par des moyens connus et
inconnus dont I'ensemble constitue Ie procede suivant.

1" Lavage complet - On l'obtient en broyant la suif en branches frais,
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sous une pluie d'eau fraiche qui tombe entre les deux cylindres en meme
temps que Ie graisse; celle-ci divisee par I'eau et la pression, tombe dans un
cuvier ou I'on termine Ie lavage par un courant d'eau.
2e Digestion artificielle - Cette graisse, privee de toutes les matieres animales solubles, est melee a du suc gastrique artificiei (infusion d'un estomac
de pore dans de l'eau acidulee) en quantite suffisante pour l'immerger et Ie
tout est maintenu a la temperature de la chaleur animale, jusqu'a ce que
toute la graisse fondue apparaisse limpide a la surface. On laisse deposer et
Ie depot est soumis a une nouvelle operation, pour extraire tout Ie corps gras
qui dans ce cas, n'a plus d'odeur de graisse animale et a toute la saveur du
corps gras Ie plus delicat.
3e Pression - Cette operation est destinee a separer la partie dure qui rend
Ie corps gras grenu, Ie fait figer rapidement et se colle au palais; on sait que
l'industrie ordinaire fait cette operation tres difficilement.
Elle devient industrielle par les moyens suivants: Ie corps gras liquide et
limpide est verse dans des caisses qui ont un ouverture au bas, et contiennent
une couche d'eau tiede. On les couvre et lorsque, par Ie refroidissement, la
cristallisation est faite, on enleve l'eau par l'ouverture, on renverse la caisse,
on laisse tomber la masse sur une table, on la coupe en gateaux de un a deux
centimetres d'epaisseur, on enveloppe ces gateaux dans une toile et on les met
sous presse entre des plaques chaudes; on obtient ainsi environ soixante pour
cent d'un melange de margarine et d'oleine d'une composition identique au
saindoux, mais d'une saveur bien superieure; quand a la partie soli de, elle
reste dans les toiles.
4e Solidification reguliere - Pour avoir ce corps gras solide et uni depourvu de I'etat grenu sans introduire de I'air qui nuirait a sa conservation,
on la verse dans un vase de fer etaine de maniere a ce que celui-ci so it entierement plein. Ce vase bien ferme est muni d'un agitateur qui r~oit son
mouvement a I'exterieur, de plus il est plonge dans I'eau fro ide, de sorte que
Ie corps gras refroidi et remue sans air, devient epais et uni; on Ie verse alors
dans un vase OU il se solidifie entierement a l'etat dur et cassant si la temperature est froide.
5e MalIeabilite - Comme on est habitue a voir les corps gras mous et
ductiles on applique Ie decoupeur dont se servent les parfumeurs pour
mettre les savons en rubans; seulement les lames sont posees de maniere a
racier en laines minces au lieu de couper. On peut faire a la main, ce travail
qui donne au corps la ductilite voulue.
6e Decoloration - En general la graisse precedente est legerement teintee
en jaune; pour enlever cette couleur sans attaquer Ie corps gras on met a
profit la propriete qu'a celui-ci de rester pendant quelque temps liquide alors
meme qu'i! est froid. Dans cet etat on mele un acide pur, l'acide chlorhydrique par example en quantite suffisant pour enlever la couleur en on lave
exactement a I'eau chaude en changeant celle-ci jusqu'a ce que toute trace
d'acide ait entierement disparu, d'ensemble de ce procede avec ou sans pression est naturellement applicables a toutes les graisses en branches.

139

HIPPOLYTE MEoE MOURIEs

Quoi qu'il en soit, on obtient par ce procede une sorte de saindoux blanc,
ou legerement jaune, d'une purete absolue et d'une saveur d'amandes, jusqu'a
present inconnues dans les graisse animals. Ce corps gras noveau est surtout applicable:
1" a I'alimentation pour remplacer les graisses et saindoux;
2" dans la fabrication des savons de luxe, qui sont d'une qualite superieure;
3" dans la fabrication des savons ordinaires pour emplacer l'huile d'olive et
avoir un rendement superieur;
4" pour Ie graissage des machines qui ne sontjamais attaquees si I'on yajoute
un peu de magnesie calcinee (un centieme environ);
5" on oblient de plus avec ce procede un produit bien distinct qui est destine
a rendre de grands services a l'economie domestique, en effet, Ie corps gras
obtenu ci-dessus est compose comme Ie beurre, de margarine d'oleine et
d'un peu d'huile odorante.
C'est ce corps gras quand il est pur et qu'il n'a eprouve aucune modification so it par la chaleur so it par les agents chimiques. C'est ce corps dis je
que la vache resorbe dans son economie pour la faire passer dans ses mamelles; apres ce passage en effet, Ie corps gras ci-dessus est a peine mod,ifie et
devient la variete de graisse appe1ee beurre. En effet quand on obtient la
graisse viergeet pure comme nous I'avons dit, celle-ci blanchit a l'air et sous
l'influence des oxydants prend les gouts habitue1s de la graisse rna is il n'en
ait plus ainsi apres I'operation suivante qui la transforme par une sorte
d'operation physiologique. Cette metamorphose, bien simple d'ailleurs, se
fait suffisamment par Ie moyen suivant, car il ne faut pas perdre de vue que
la graisse vierge et jaune obtenue par Ie procede decrit plus haut n'est autre
chose que du beurre a l'etat primitif. Donc, on prend ce corps gras et on Ie
mele (a la chaleur animale) a son poids d'eau dans laquelle on a mele un
cinquantieme de tissus mammaires, un centieme de bicarbonate de soude, un
cinquantieme de caseum de lait frais et une suffisante quantite de couleur
jaune.
On fait digerer au moins trois heures durant en agitant et en main tenant a
la chaleur animale: quand Ie transformation est faite, on laisse refroider, on
empeche comme il a ete dit l'etat grenu et cassant (s. 4 et 5) et on a deux
varietes de beurre superieur au beurre ordinaire dans I'usage alimentaire et
dans la conservation. La marine pourra avoir desormais du beurre frais a sa
disposition. Je fa is observer que si l'on supprime Ie tissu mammaire qui n'est
autre que Ie reseau organise de la mamelle de la vache on a un produit inferieur.
Quant a la partie dure restee dans les tissues et formant les tourteaux apres
la pression on les vend au commerce OU I'on en fait de I'acide stearique par
les moyens ordinaires.
Dans ce but appliquer avec avantage les operations suivantes
1" la sponification dite a froid avec la soude, elle est faite

a 50° environ;
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2e l'application du decouper dont se servent les parfumeurs pour mettre les
savons en copeaux;
3e Ie decomposition it tiMe par l'acide sulfurique;
4e Ia cristallisation par Ies moyens indiques pour Ia graisse (s. 3);
5e Ia pression it chaud suivie de Ia pression it froid des residus.
Paris, Ie 15 juillet 1869
P. pen de M. Mege
C. Lafond.
(opzij staat)
Deux roles en cent quarante quatre Iignes quatre mots nuls dans Ia
mention ci-contre.
(onleesbare paraaf)
Vu pour annexe au brevet de quinze ans pris Ie 15 juillet 1869
par Ie Sr Mege
Paris Ie 2 octobre 1869
Ie Ministre Secretaire d'Etat au Departements de I'Agricuiture et de
Commerce.
Pour Ie Ministre
Le Chef de Bureau Delegue
(onleesbaar)
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1.

INLEIDlNOl)

De turfwinning heeft raakvlakken met de economische en de agrarische
geschiedenis. Terecht is het een plattelandsindustrie genoemd.
1) Indien wordt gesproken van "tonnen" wordt de oude maat voor het meten van
turf bedoeld. Indien het enkelvoud wordt gebruikt, is een ton van 1000 kg bedoeld.
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Het winnen van turf, zoals zal blijken, geschiedt op een wijze, welke het
bestempelt tot de winning van een delfstof, een industriele bezigheid dus.
Aangezien turfwinning echter per definitie op het platteland plaatsvond en
tot gevolg had dat het landbouwareaal vergroot werd, is deze tak van nijverheid nauw verweven met de geschiedenis van de landbouw. Daarmee is de
tweeslachtigheid van het onderwerp getypeerd.
Er zijn talrijke boeken en artikelen, die, veelal en passant, aan de vervening en aan de turf aandacht schenken, maar het is opvallend hoezeer het
economische aspect van deze zaak buiten beschouwing is gebleven. De waterstaatkundige consequenties van de verveningsaktiviteiten en de wantoestanden met betrekking tot de sociale positie van de veenwerkers in de 1ge eeuw
hebben veel meer aandacht getrokken. Als gevolg van dit stilzwijgen is er een
belangrijke witte vlek gebleven op de kaart van onze geschiedenis, want turf
is eeuwenlang onze belangrijkste energiebron geweest.
Anderzijds moeten wij er voor waken de turfwinning te beschouwen als iets
dat oer-Hollands is. In tal van landen heeft de turf te eniger tijd een meer of
minder belangrijke rol gespeeld. Wij noemen slechts Duitsland, Denemarken,
Belgie en Engeland. In 1962/,63 leverden de Ierse centrales, welke met inlandse turf gestookt werden, nog t van de electriciteitsproductie in dat land.
De Russen stoken in de omgeving van Minsk hun centrales met turf.
Het zal op het eerste gezicht welIicht verwondering wekken dat er geen
provincie in Nederland is of er werd in vroeger tijden turf gewonnen. Zelfs
in Zeeland ontbrak deze grondstof niet.
De belangrijkste veengebieden zijn:
1. Het hoogveen in oostelijk Friesland;
2. het hoogveen in Groningen en Drenthe;
3. het centrale laagveen in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht;
4. het laagveen in de Kop van Overijssel en het daarop aansluitende "Lage
Midden" van Friesland;
5. de Peel;
6. het hoogveen in Overijssel;
7. de Gelderse Vallei.
Daamaast zijner nog tal van andere streken waar turf werd gewonnen.
Wij hebben ons tot taak gesteld, na te gaan waar en wanneer turf werd gewonnen en welke rol deze delfstof heeft gespeeld in het nationale economisch
leven. Aangezien echter zelden exacte getallen voorhanden zijn, waaruit de
productie in een bepaald tijdvak kan worden vastgesteld of de werkgelegenheid kan worden afgeleid, mag het volgende slechts als een benadering van
dit complexe onderwerp worden gezien.
Naar onze overtuiging moet er nog vrij veel materiaal verscholen liggen in
archieven van waterschappen en gemeenten. Ook publicaties die een stuk
regionale en lokale geschiedenis tot onderwerp hebben en daardoor veelal
een geringe bekendheid genieten, zouden wellicht meer licht op dit onderwerp kunnen geven.
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2. ALGEMEEN OVERZICHT

Opmerking vooraf
In dit hoofdstuk zal een overzicht gegeven worden van de verveningen, die
in de loop der tijden in ons land zijn uitgevoerd. Teneinde deze materie
enigermate overzichtelijk te maken, worden na een algemeen gedeelte de
grote gebieden, welke in de inleiding werden genoemd, afzonderlijk behandeld. Dit overzicht maakt geen aanspraak op volledigheid. Er zijn tot voor
kort nog vele plaatsen geweest waar turf op kleine schaal werd gewonnen,
voornamelijk voor eigen gebruik.
Bovendien kon niet in details afgedaald worden in de gedeelten, die de
grote gebieden behandelen.
Waar dit mogelijk is, zullen en passant ook streken genoemd worden,
welke voor de turfwinning van secundaire betekenis zijn geweest.

Aigemeen

De geologie kent geen wezenlijk onderscheid tussen hoogveen en laagveen.
Het laagveen is kernachtig weI eens aangeduid als "verdronken hoogveen".
Als gevolg van oorzaken, die hier buiten beschouwing kunnen blijven, is het
natuurlijke grondwaterniveau beduidend gestegen. De veenlagen, die aanvankelijk daarboven uitstaken, zijn later onder water geraakt. Daaruit mag
niet afgeleid worden dat de samenstellende delen van de veenmassa in aile
streken en op elke diepte gelijk waren. De omstandigheden waaronder de
veenvorming zich heeft voltrokken vertoonden variaties, die hun invloed niet
misten op de plantengroei. De kwaliteit van de turf werd er in hoge mate door
bepaald. Het voert echter te ver om binnen dit bestek de geologische aspecten van de veenvorming te behandelen.
Vit een oogpunt van turfwinning blijft de onderscheiding in hoogveen en
laagveen echter zinvol, omdat de veenlagen boven de waterspiegel vergraven
konden worden, terwijl die daar beneden lagen gebaggerd moesten worden.
Er is geen bepaalde plaats aan te wijzen, waar ontdekt werd dat veen in
droge toestand gemakkelijk brandbaar is en een goede warmtebron oplevert. Er behoeft niet gedacht te worden aan een uitvinding; verschillende
natuurvolkeren zullen deze wetenschap onafhankelijk van elkaar gehad hebben. Bodemkundigen hebben in ieder geval sporen van turfwinning gevonden
uit het begin van onze jaartelling. [25] Verschillende schrijvers beginnen hun
verhaal over turfwinning met de Romein Plinius, die de eerste was die daarvan melding maakt. Hij zag tot zijn verbazing dat de bewoners van het
waddengebied aardkluiten droogden en die vervolgens als brandstof gebruikten.
Het merkwaardige is dan echter dat men vervolgens een reuzesprong in de
tijd maakt en belandt bij de turfgraverijen in de lIe eeuw. Men zou daar ten
onrechte uit kunnen concluderen dat er in de tussenliggende periode geen
turf is gewonnen. Het is echter weI zo dat voor een belangrijk deel van dit
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millenium de schriftelijke bronnen ontbreken. De vroegste vermelding,
welke wij kunnen weergeven dateert uit het jaar 839. Dan wordt aan de St.
Pieterabdij te Gent een stuk grond in de omgeving van Aardenburg geschonken, waaruit vier karrevrachten veen konden worden gedolven. [47&] Aangenomen kan worden dat er steeds van turfwinning sprake is geweest, doch
dat deze zich in het algemeen beperkt heeft tot eigen gebruik. Turf zal als
aanvullende brandstof gefungeerd hebben, want vrijwel overal was houtgewas voorhanden, dat in de grootste behoefte aan brandstof kon voorzien.
Tegen het jaar 1000 was daarin verandering gekomen. Er is uit die tijd althans een mededeling bewaard gebleven van een Moors gezant, die door het
westen van het land reisde. Hij schreef: "In hun land is geen hout, dat zij als
brandstof kunnen gebruiken, maar slechts een soort leem, die de plaats van
brandstof inneemt. Dat gebeurt dan zo dat zij 's zomers als de wateren opgedroogd zijn, op hun wei den gaan, en daar het leem met bijlen in tegelvorm
wegsnijden. Ben ieder snijdt en trekt zo veel als hij nodig heeft en spreidt dit
uit in de zon om te drogen. Daardoor wordt het zeer licht. Brengt men het
dan bij het vuur, dan vat het als brandhout vlam." [29&]
De eerste turf werd gewonnen langs de randen van het veenmoeras. Daar
waar het veen een dunne laag vormde, kon men met weinig hulpmiddelen en
zonder gevaar voor verdrinking de plantenresten losgraven en op stapels
laten drogen. Aangezien er op talrijke plaatsen van het land grotere en kleinere veenmoerassen waren, heeft het geen zin daarvan een opsomming te geven.
Het is opvallend dat de turfgraverij pas van betekenis wordt in het tijdvak
dat het dijkenstelsel in Nederland tot stand komt, t.w. in de lle, 12e, en 13e
eeuw. Niet lang daarna beginnen de Friezen en Hollanders op grote schaal
met het in cultuur brengen van de omvangrijke laagveenmoerassen in Holland, Utrecht en de Kop van Overijssel. Er werden vaarten en sloten gegrayen die de afvoer van het overtollige water mogelijk moesten maken. De
regulering van de waterstand werd een zaak van voortdurende zorg. Deze
cultuur-technische werken waren van een heel andere orde dan de betrekkelijk oppervlakkige bewerking van de bodem door hen, die op een of andere
wijze landbouw beoefenden.
De ontginningswerken moeten tientallen jaren een belangrijke bron van
werkgelegenheid geweest zijn, waardoor bij een beduidend deel van de bevolking een vertrouwdheid met dit soort werk ontstond. Het is voorts niet
ondenkbaar, dat de specie die vrijkwam bij het graven van watergangen niet
steeds is gebruikt om deze over het land te verspreiden, maar soms tot turf is
verwerkt.
Voor de vaststelling van de periode, waarin overgegaan wordt tot turfwinning voor commerciele doeleinden, is het van belang te constateren dat in
de akten van overdracht van eigendomsrechten op grond vanaf de 13e eeuw
een steeds duidelijker onderscheid wordt gemaakt tussen veengronden enerzijds en woeste gronden anderzijds, waarbij de eerste soort het hoogst wordt
gewaardeerd. Dit duidt er op dat de turf toen handelswaarde had verkregen.
Doch daarmee is niet de vergrote vraag naar turf verklaard.
Voor een belangrijk deel hing dit samen met het ontstaan van steden en de
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uitbreiding van steden. Hoewel deze in onze ogen aanvankelijk van zeer bescheiden omvang waren en haar inwoners leefden op een wijze die weinig afweek van die van de plattelanders, was het voor velen toch niet langer mogelijk zelf voor brandstof te zorgen. Bovendien was voor het bouwen van kerken en andere publieke gebouwen veel baksteen nodig, die vooral met behulp
van turf werd geproduceerd. Wat later werden er stenen stadsmuren opgetrokken en ook voor de woningbouw werd meer en meer gebruik gemaakt
van dit materiaal. Het is in dit verband veelzeggend dat de turfwinning anders dan voor eigen gebruik in het noordoosten van het land eerder opkwam
dan in het westen. De steden langs de IJssel zijn ouder dan die in Holland.
Het ontstaan van de steden hing ook samen met een relatief fiinke toename
van de bevolking in ons land. Dit was het geval in de 12e, maar vooral in de
13e en 14e eeuw.
Deze groei had mede tot gevolg dat minder vruchtbare streken werden geoccupeerd, waardoor het houtbestand verminderde.
Zelfs in het bosrijkere oosten van het land sluiten de gerechtigden tot
houtgebruik zich reeds in de 13e eeuw aaneen tot maatschappen, teneinde op
deze wijze het gebruik te beperken. De marken regelden het houtgebruik in
de gemeenschappelijke bossen.
Turf is in aile opzichten een goed vervangingsmiddel voor brandhout gebleken. Het was in verscheidene delen van het land voorlopig in ruime mate
voorhanden. De prijs was voor de meeste mensen betaalbaar. Het onderhouden van het vuur vroeg bij de meeste soorten turf minder toezicht. Het
vervoersprobleem speelde als regel geen belemmerende rol. Tot in de 1ge
eeuw werden de meeste goederen per schip vervoerd en dat geldt in het bijzonder voor een volumineus product dat in waterrijke streken werd gewonnen. De voortgang van de techniek en de uitbreiding en verbetering van het
vaarwaternet hadden bovendien tot gevolg dat allengs grotere schepen in de
vaart konden worden gebracht.
Langzamerhand ontstonden er verschillende takken van nijverheid, die
geen reden van bestaan gehad zouden hebben zonder de aanwezigheid van
voldoende goedkope brandstof. Enkele van de belangrijkste waren: bierbrouwerijen, steenbakkerijen, kalkbranderijen, textielnijverheid en zoutziederijen.
Met de groei van de industriele bedrijvigheid moest de turf in grotere hoeveelheid en over grotere afstanden aangevoerd worden. Het behoeft geen betoog dat dit van zeer grote betekenis is geweest voor de ontwikkeling van de
binnenscheepvaart. Van niet te onderschatten betekenis is voorts geweest dat
men de waterstand steeds beter ging beheersen. De dijken werden meer en
meer verbeterd en men yond betere mogelijkheden tot afvoer van overtollig
water. Het gebruik van schutsluizen was een belangrijk hulpmiddel. Later,
na 1500, werd de molen een onmisbaar werktuig bij de strijd tegen het water.
Ook deze omstandigheden hebben de turfwinning bevorderd.
Deze opgaande Jijn heeft zich in grote trekken voortgezet tot in de 1ge
eeuw, tot de steenkool de turf meer en meer ging verdringen van de brandstoffenmarkt.
ECON.-HIST. JAARBOEK XXXII
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Voor een goed begrip van de hierna volgende streekoverzichten is het nodig er op te wijzen dat v66r omstreeks 1530 de turf uitsluitend werd gegraven.
Men benutte dus, ook in de laagveengebieden, uitsluitend de turflagen die
boven het grondwater uitstaken. Het achterblijvende onland kon in ± 50
jaar weer verlanden en vervolgens geschikt gemaakt worden voor cultuurdoeleinden. Men zon in het westen op middelen om zich ook het veen onder
de grondwaterspiegel ten nutte te maken. Op kleine schaal deed men dit
door het leggen van een dijkje, de z.g. moerdijk, rondom een stuk grond.
Zo nodig zorgde een eenvoudig molentje voor een kunstmatige veriaging van
het waterpeil, zodat men toch weer turf kon graven. Op verschillende plaatsen zijn deze dobben of petgaten terug te vinden in het landschap, vooral in
Friesland.
Toen de hoogveen-voorraad in het westen in de 16e eeuw uitgeput raakte,
ging men over tot een radicalere methode, die heel spoedig algemeen ingang
yond in het centrale laagveengebied van Holland en Utrecht. Men noemde
dit slagturven. Met de baggerbeugel werd de gehele veenlaag, die tot enkele
meters onder de waterspiegel reikte, weggebaggerd. Waar bij de "hoogveenmethode" nog een min of meer vaste ondergrond overbleef, ontstond bij de
nieuwe werkwijze een onrendabele waterplas. De waterstaatkundige consequenties van deze wijze van turfwinning waren ingrijpend en baarde de overheden niet geringe zorgen. Vooral in Zuid-Holland en het westelijk deel van
de provincie Utrecht openbaarden zich de nadelige gevolgen van het slagturven. Onbeschermd land werd afgeslagen, zodat grote plassen ontstonden
en waterkeringen werden door de golfslag bedreigd.
Vit het voorgaande kan blijken dat het heel vaak is voorgekomen dat veengronden in laagveengebieden een dubbele vervening hebben ondergaan.
Eerst door vergraving, vervolgens door baggering.
Tenslotte een enkele opmerking over de bedrijfsvorm waarin de turfwinning geschiedde. V66r de komst van de kloosters werd de winning uitsluitend
beoefend in de vorm van zelfvoorziening van het gezin. De kloosters waren
krachtens hun organisatievorm in staat de zaak groter aan te pakken en ook
andere huishoudingen van turf te voorzien.
Het gezinsbedrijf heeft door de eeuwen heen steeds een aandeel van niet te
verwaarlozen betekenis gehad in de turfwinning. Het streven naar een zo
groot mogelijke autarkie is de plattelander ook na de intrede van de "Geldwirtschaft" diep in het bloed blijven zitten.
In de 12e, 13e en 14e eeuw was het ook een veel voorkomend verschijnsel
dat stedelingen een stuk turfland buiten de poort bezaten, dat zij eigenhandig
van turf ontdeden. Naarmate de verstedelijking aan betekenis won, begonnen
allerlei verschuivingen op te treden. In de steden ontstonden turfmarkten,
waar platte1anders turf ten verkoop aanvoerden. In Antwerpen was in 1307
het turfdragen reeds een beroep [91 a] Deze verschuivingen moeten gezien
worden tegen de achtergrond van de groei van de bevolking, met name in de
steden, en de opkomst van de stedelijke nijverheid, die een vergrote vraag
naar brandstof tot gevolg had.
Naast de figuur van de plattelander, die zelf turf wint en daarvan ook een
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deel - al of niet door tussenkomst van een turfschipper - verkoopt in de
naburige stad, komt de stedelijke ondernemer naar voren, die voor eigen
rekening turf laat winnen ter dekking van de brandstofbehoefte van zijn bedrijf. Het gaat daarbij om grotere oppervlakten veenland, die systematisch
worden vergraven. Gouda biedt hiervan een goed voorbeeld. Kapitaaikrachtige burgers kopen in 1341 meer dan 35 morgen in de omgeving van de stad
en in 1386 krijgen Gouwenaars verlof tot het delven van 100 morgens bij
Zevenhuizen. [3] Deze voorbeelden zouden met andere vermeerderd kunnen
worden, ook uit latere tijd en uit andere streken.
Vanaf de tweede helft van de 16e eeuw doet een meer kapitalistische bedrijfsvorm zijn intrede in de veenderij. Kapitaaikrachtige lieden uit de adel
en de koopmansstand verwierven grote stukken veenland met de bedoeling
deze grond door turfgraverij rendabel te maken. Deze belegging droeg vaak
een nogal speculatief karakter, maar er waren vroeger nu eenmaal minder
beleggingsmogelijkheden voor een kapitaalbezitter.
Deze ontwikkeling is vooral van toepassing op hoogveengebieden, die
door hun gesteldheid beter dan het reeds in kultuur gebrachte laagveen,
leenden voor exploitatie op grote schaal. Bovendien vroeg de exploitatie van
hoogvenen om grote aanloopkosten wegens het graven van kanalen en vaarten en het ontwateren van het veen. Het kwam ook vrij veel voor dat na het
verrichten van de voorbereidende werkzaarnheden, de grote complexen bij
gedeelten ter vervening werden verpacht aan kleine luiden. In het laagveen
behoefden als regel geen of weinig waterwegen gegraven te worden of andere
aanloopkosten gemaakt te worden. Na 1680 moest er steeds vaker voor geheel uit te baggeren complexen geldelijke zekerheid gesteld worden en een bedijkings- en droogmakingsplan worden opgesteld. Dit heeft een meer kapitalistische aanpak ook in het laagveen bevorderd.
In 1550 werd in Friesland een veencompagnie opgericht. Dit voorbeeld is
is in de latere jaren nog vele malen nagevolgd in de noordelijke provincies.
Het waren maatschappen waarvan de deelnemers - compagnons geheten voor gezamenlijke rekening ondernemingen opzetten. Deze consortia vormden hetzelfde patroon als in de scheepvaart gebruikelijk was en ook bij inpolderingen gevolgd zou worden. Opvallend is nu dat Hollanders de belangrijkste inbreng hebben geleverd. Met name in Drenthe heeft Hollands kapitaal de veenderij tot ver in de 1ge eeuw sterk gestimuleerd en zelfs nog in
deze tijd wonen de grootste verveners buiten die provincie.
Doch ook hier ontbrak de kleine vervener niet. Meestal waren het kleine
boeren die ook de beschikking hadden over een stukje veengrond. Het ging
hier, naast voorziening in eigen behoefte, om een nevenverdienste. In tegenstelling tot het beeld dat het centrale laagveengebied in het westen en in de
Kop van Overijssel te zien gaf, was het aandeel van de kleine vervener in het
hoogveen in de totale turfproductie veel geringer.
De overheid heeft zich in directe zin weinig ingelaten met turfwinning,
maar daarop bestaan enkele uitzonderingen. De gemeente Deurne had van
1875 tot 1956 een veenderijbedrijf. De voornaamste werkzaarnheid was de
vervaardiging van turfstrooisel. Over de gemeente Steenwijk wordt omstreeks
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1800 medegedeeld dat zij voor eigen rekening turf liet graven. [63&]
In indirecte zin zijn er meer voorbeelden van privaatrechtelijke overheidsbemoeiingen met de turfexploitatie. Wij zullen nog gelegenheid vinden in te
gaan op de belangrijke rol van de stad Groningen op dit terrein. Zeer waarschijnlijk heeft ook de provincie Friesland in het verleden winsten gehaald
uit haar toebehorende venen.
Friesland (hoogveen)

Binnen de grenzen van het tegenwoordige Friesland heeft de omvang van
het hoogveen ongeveer 20.000 ha bedragen. [129] Het was te vinden in het
oostelijke en zuid-oostelijke deel van de provincie.
Uit het voorgaande is wei duidelijk geworden dat niet nauwkeurig is aan
te geven, wanneer men met de turfwinning op grotere schaal is begonnen.
Deze aktiviteit is vrij zeker op gang gekomen met de komst van de kloosters
na het midden van de 12e eeuw. Wegens het ontbreken van steden van enige
betekenis - Stavoren kan als een uitzondering gelden - bleef de turfwinning hier enkele eeuwen een zaak van kloosters en plattelanders. Het Bergumer klooster en het klooster Mariengaarde te Hallum [83] leverde turf aan
andere kloosters. [BIb]
Ben tegenwerkende factor was het ontbreken van waterwegen, waarlangs
de turf buiten het gewest gebracht kon worden. Per paard en wagen kon men
niet al te grote afstanden overbruggen. In de middeleeuwen wordt melding
gemaakt van graverijen in Tietjerksteradeel, Achtkarspelen en Dantumadeel.[44]
Tegen het einde van de 15e eeuw wordt het tempo hoger, als direct gevolg
van de omstandigheid dat de uitvoer buiten de provincie een aanvang had
genomen. Vit de omgeving van Surhuizum (Achtkarspelen) kon men toen
per schip naar de Lauwerszee varen en vervolgens de kust volgend naar eiders zeilen. [82] Geen wonder dat men de belangrijkste aktiviteiten in die tijd
in het noordelijk deel van de Friese Wouden heeft te zoeken.
Als geheel ging men tot in de 16e eeuw weinig systematisch te werk bij de
afgraving, hetgeen er op wijst dat dit werk vooral in klein bestek werd aangepakt. In 1527 is de export van Friese turf inmiddels zo sterk gegroeid dat
de Friese stadhouder George Schenk van Toutenberg bij ordonnantie van 12
maart van dat jaar de uitvoer aan een voorafgaande vergunning bindt. [43]
Deze turf, die bijzonder geschikt was voor industriele brandstof, veroverde deze deelmarkt zo volledig zelfs dat men hoogveenturf eeuwenlang aanduidde met "Vriesche turf". Die naam bleef als soortnaam in stand, ook
toen de Groninger en Drentse turf de rol van de Friese reeds hadden overgenomen.
De vooruitzichten voor veengraverij in Friesland waren dus veelbelovend.
In 1550 richtten de heren Dekema, Cuyck en Foeyts een compagnie op.
Eerstgenoemde was een Fries, de beide anderen woonden in Utrecht. Dit
consortium kocht de grond, welke later het Heerenveen genoemd zou worden. Het belangrijkste vraagstuk waarvoor Dekema c.s. reeds meteen ston-
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den, was het tot stand brengen van een doelmatige scheepsverbinding voor
de afvoer van de gewonnen turf over de Zuiderzee naar Holland. Aanvankelijk probeerde men het via de Tjonger, maar dit water was te ondiep. Daarom
begon men in 1551 met het graven van de Heeresloot en de Schoteriandse
Compagnonsvaart. [103 a ]
In Achtkarspelen begon in 1576 de Utrechtse familie Van der Voort op
grote schaal met de turfwinning. Hierdoor ontstond de veenkolonie Surhuisterveen. [82]
Mede als gevolg van de hier genoemde aktiviteiten wordt de turfwinning
van zodanige betekenis dat de lokale arbeidskrachten moesten worden aangevuld met veenwerkers van elders.
De bedrijvigheid verplaatste zich geleidelijk in zuidelijke richting : Smallingerland, Opsteriand en vooral de omgeving van Heerenveen. De herkomst
van laatstgenoemde naam is nu wei verklaard.
Op 25 februari 1645 richtten leden van de Friese adel de Opsterlandsche
Veencompagnie op. Deze onderneming zou haar werkzaamheden tot in de
20ste eeuw voortzetten. Begonnen werd met het graven van de Opsterlandse
Compagnonsvaart, die bij tussenpozen in oostelijke richting werd doorgetrokken om tenslotte verbinding te krijgen met de Drentse Hoofdvaart.
Langs deze compagnonsvaart ontstond de bloeiende veenkolonie Gorredijk.
De Opsterlandse Compagnie kreeg weldra nog niet opgehelderde bindingen
met de Hollandsche Compagnie der Dieverder-Leggeler-Smildervenen in
westelijk Drenthe. [119]
In 1641 werd op initiatief van de Haagse koopman Passchier Bolleman
aangevangen met het graven van de Drachtster Compagnonsvaart. Via dit
kanaal werden grote hoeveelheden turf verscheept. De plaats Drachten heeft
zijn opkomst aan deze vaart te danken gehad. [101]
Ook bij Noordwolde en Finkega zijn dan compagnieen in de weer. De
koopman Jacob Trip (1604-1681) had in deze ondernemingen een ruim aandeel genomen, maar de revenuen bleven uit.[73]
Na 1700 is de Friese graverij over haar hoogtepunt heen. Het zwaartepunt
lag in de l8e eeuw in Opsteriand en Ooststellingwerf. Ook in de 1ge en 20e
eeuw werd daar nog turf gewonnen. In 1860 waren er in de provincie nog
± 2300 mensen werkzaam in het hoogveen.
Bij Fochtelo, in de gemeente Ooststellingwerf, wordt ook thans nog hoogveen vergraven. Het wordt verwerkt tot turfstrooisel.
Overigens is het hoogveen in deze provincie geheel verdwenen.
Noord West Overijssel en Frieslands' Lage Midden

In de 12e eeuw wordt voor het eerst melding gemaakt van turfgraverijen in
de Kop van Overijssel. In de 13e eeuw ontstond daardoor Staphorst. [71 b ]
Het is in feite onmogelijk in chronologische volgorde een betrouwbare opsomming te geven van de plaatsen waar men, tussen Kampen en de Friese
grens, heeft gegraven, omdat het beeld vrijwel volledig beheerst werd door
het kleinbedrijf. Nog in de 16e eeuw had men onder Steenwijk veel te kampen
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met het euve1 der z.g. wilde vervening, d.w.z. dat men zich niets aantrok van
eigendomsrechten. [20"]
Van het vele water, dat men thans in de Kop van Overijssel vindt, is alleen
het Giethoomse Meer een natuurlijke plas. De Beulaker-Belter en Bovenwijde hebben hun huidige vorm niet aileen door het turfbaggeren gekregen,
maar ook door oeverafslag en overstromingen. Deze plassen zijn ontstaan in
de 17e en 18e eeuw. Het verdient aandacht dat men ook hier het radicale
slagturven, dat in Holland in de eerste helft van de 16e eeuw bekend werd,
vrij spoedig beoefende. Vooral in de omgeving van Wanneperveen, Steenwijk
en Vollenhove is veel veenderij geweest. Maar ook het fraaie natuurgebied
tussen Ossenzijl en Kalenberg heeft zijn ontstaan te danken aan de veenbaggeraars.
Het hoogtepunt van de turfwinning valt in de periode ± 1600-1750. In
1650 wordt bijvoorbeeld melding gemaakt van de toeloop van een groot aantal vreemdelingen, hetgeen op een duidelijke uitbreiding van de werkgelegenheid in de veenderij wijst. [20e ]
Het is voor een gedeelte van de 18e eeuw bij benadering aan te geven hoeveel turf er werd gewonnen in het Kwartier van Vollenhove. Waarschijnlijk
varieerde de productie tussen 1739 en 1799 van minstens 124 tot 173 miljoen
stuks per jaar. Deze schatting is uitsluitend gebaseerd op aangiften van turf,
waarvoor belasting werd betaald. [lOOd]
Na 1750 nam de verveningsaktiviteit af in het laagveengebied van Overijssel. Het gevolg is dat honderden gezinnen in noordelijke richting trokken
op zoek naar nieuwe winningsgebiedenl). Die waren in voldoende mate voorhanden in het z.g. "Lage Midden" van Friesland.
Het verdient echter allereerst vermelding dat reeds omstreeks 1700 juist
over de Fries-Overijsselse grens tussen de Tjonger en de Linde grote verveningswerken werden uitgevoerd. De kwaliteit van de turf uit de omgeving
van Nijetrijne en Nijeholtwolde schijnt voortreffelijk geweest te zijn, zodat
een vlotte afzet verzekerd was. In 1748 liet Nicolaas van Heloma een vaart
(de Helomavaart) graven tussen de Linde en de Tjonger, die de vervening,
welke daar reeds meer dan een eeuw beoefend werd, een nieuwe stimulans
gaf. [88] In feite viel deze streek voor wat de turfwinning betreft onder de
Overijsselse invloedssfeer.
De komst van de Gietersen - zoals deze Overijsselaren in Friesland werden genoemd - in de jaren vijftig van de 18e eeuw, was dus eigenlijk niets
nieuws. Er is echter zo veel aandacht aan besteed, omdat hun komst revolutionaire gevolgen had in een streek waar tot dan toe geen turfwinning op
grote schaal had plaats gehad. In Friesland werd toen n.l. het slagturven nog
niet beoefend. De immigranten brachten echter hun baggerbeugel mee en
trokken daarmee de gehele veenlaag op de wal, zodat ook daar grote veenplassen ontstonden. Ter voorkoming van misverstand zij er op gewezen,
dat de grote Friese meren in het midden en in de zuidwesthoek niet door ver1) Volledigheidshalve verdient het vermelding dat een klein deel van de veenderijbevolking in zuidelijke richting trok, naar de polder Mastenhoek onder Genemuiden.

ECONOMISCHE BETEKENIS VAN DE TURFWINNING IN NEDERLAND

151

vening zijn ontstaan. De invloed van de Gietersen sloot logisch aan op die,
welke zij in het hierboven genoemde veengebied bij Tjonger en Linde hebben
uitgeoefend. De invasie na 1750 beperkte zich tot een aaneengesloten gebied
dat gevormd wordt door de gemeenten Weststellingwerf, Doniawerstal,
Lemsterland, Raskeriand, (het westelijke en noordelijke dee!) van Reerenveen, Idaarderadeel en westelijk Opsterland.
Ook ver v66r 1750 werd in Friesland al in het laagveen gegraven. Men
veriaagde in bekade stukken land de waterstand met behulp van het eenvoudige molentje, de tjasker. [81]
Met de komst van de vreemde turfwerkers - het gaat hier om enkele honderden gezinnen - kreeg de in oostelijk Friesland teruglopende turfproductie
een belangrijke stimulans.
Ret is zeker dat de veepest, die in de 40er jaren van de 18e eeuw tweemaal
grote gaten had geslagen in de Friese veestapel, de boeren gestimuleerd heeft
hun grond in turf om te zetten. De belangsteIling van de verveners deed de
grondprijs sterk stijgen. Voor vele verarmde boeren in het Lage Midden moet
deze vervening een uitkomst zijn geweest, want veenland is minder geschikt
om in bouwland omgezet te worden, zoals in de kleistreek op grote schaal
werd gedaan na het woeden van de veepest. [32b , 120]
Ret veenbaggeren bleef niet aIleen een zaak van de immigranten; ook vele
Friezen vonden hierin weldra een bestaan. Totaal-cijfers zijn niet bekend,
maar een aanwijzing kan gevonden worden in de vermelding dat alleen in de
omgeving van Reerenveen in 1811 280 morgen werd verveend door ruim
4.000 arbeiders.[81]
Reeds in 1766 had de laagveenturfwinning zo'n omvang genomen dat de
verontruste Friese magistraat Vegelin van Claerbergen zijn boek "Vertoog
over veengraverijen" publiceert. Rij dringt sterk aan op overheidsmaatregelen tegen de vergaande landvernieling, maar vindt weinig gehoor. Pas in de
1ge eeuw komt daarin verandering.
Na 1823 wordt het mogeIijk z.g. veenpolders op te richten. Ret zijn waterschappen die in het bijzonder belast waren met de regeling van de waterstand in de ruimste zin voor, tijdens en na de vervening. Ret eerste werk bestond uit het maken van een ringdijk en een afwateringsmogelijkheid. Na de
vervening moest de grond geschikt gemaakt worden voor agrarisch gebruik.
Daarna kon de veenpolder omgezet worden in een gewone polder. In Friesland ontstonden in de 1ge eeuw een dertiental van deze polders met een totale
oppervlakte van ± 31.000 ha. Ben deel van deze gronden is nooit verveend;
een ander deel was al v66r het in leven roepen van de veenpolder uitgeveend.
De grootste aktiviteit valt in de 1ge eeuw, maar ook in de 20ste is er nog
turf gewonnen en wei in vier veenpolders. Thans wordt nog geveend in de
"Deelen". Behalve in deze veenpolders werd tot in de dertiger jaren van deze
eeuw nog in dertien Friese gemeenten turf gewonnen, doch dit geschiedde op
kleiner schaal en in niet aanaangesloten complexen. Ook in de Kop van
Overijssel was toen aile verveningsaktiviteit nog niet ten einde. Eerst in 1956
ging de laatste turfmeter te Steenwijk met pensioen, nadat daar in 1955 nog
8739 m2 op het droge was gebracht. [31 d]
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Groningen en Drenthe

In grote trekken werd in Groningen veen aangetroffen ten zuiden van de
lijn Groningen-Slochteren-Winschoten, met een belangrijke onderbreking
in de landstreek Westerwolde. Minder bekend is, dat ook zuidwestelijk van
de stad veen voorkwam. Dit gebied sloot in het westen aan bij het hoogveen
in Friesland en in het zuiden bij dat in Drenthe.
Het centrale deel van Drenthe dat geheel uit een zanderige bodem bestaat,
werd vanouds van alle kanten vrijwel geheel omsloten door hoogveenmoerassen. Er waren slechts enkele doorgangen, zoals bij Meppel, Coevorden en
Groningen. Deze veenvelden kunnen onderling onderscheiden worden, doch
dit komt vanzelf tot uiting in het onderstaande overzicht van de vergraving.
De eerste turfwinning van enige omvang geschiedde door kloosters. In het
bijzonder het Cistercienzer klooster te Aduard, gesticht in 1193,is aktief geweest
op dit gebied.[57 a] Het had, evenals andere kloostergemeenschappen, in de
loop der tijd grote stukken grond in eigendom gekregen. Een belangrijk deel
hiervan bestond uit hoogveenmoerassen [69 b ] In de eerste helft van de 13e
eeuw bakte men in veldovens stenen voor eigen gebruik en wellicht ook voor
anderen, waarbij vooral valt te denken aan gemeenschappen die een kerk
wilden bouwen. Hoewel het niet geheel vaststaat of men vanaf het begin
daarbij turf als brandstof gebruikte, ligt zulks wei voor de hand. In ieder geval werd omstreeks het midden van de 13e eeUW reeds turf gewonnen langs de
Hunze, waar ook klei gevonden werd, die geschikt was als grondstof voor
baksteen. Het riviertje speelde overigens een belangrijke rol bij de afvoer van
turf naar de stad Groningen.
Uit de 14e eeuw bereiken ons berichten dat ook burgers uit de stad zich
bezig hielden met turfwinning. In dit verband is het van belang te constateren
dat het bierbrouwersgilde het oudste van de stad was. Het bestond al in de
13e eeuw. De brouwers hadden ongetwijfeld belang bij een toereikende aanvoer van turf. Groningen telde reeds in 1594 ± 19.400 inwoners en was dus
vrij vroeg een belangrijke stad. [69b ] Met zoveel potentiele brandstof in de
naaste omgeving kunnen wij veilig aannemen dat reeds vroeg turf gewonnen
werd, die voor de verkoop aan derden was bestemd en waarvan een deel
werd gebruikt voor industriele doeleinden.
De economische betekenis van het vervoer te water in de stad Groningen
valt af te lezen uit de oprichting van het belangrijke Schuitenvoerders- of
Schutenschuversgilde in 1403. [68 b ] Een aanmerkelijk deel van deze schippers moet zijn broodwinning toen reeds in het turfvervoer gevonden hebben.
Toch is er dan DOg geen sprake van de grote ontsluiting van de hoogveenmoerassen. Het was nog slechts een "afknabbelen" van de randen en dan nog
aileen op die plaatsen waar een makkelijke afvoer van het gewonnen product,
bijvoorbeeld door de aanwezigheid van een natuurlijke waterloop, gewaarborgd was. [15, 69&]
In de 16e eeUW wordt dit anders. In die tijd ontwikkelt het Groninger hoofdelingengeslacht Ewsum - en zij waren de enigen Diet - aktiviteiten op het
gebied van de veenexploitatie. Vooral in het Westerkwartier, in de omgeving
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van het tegenwoordige Leek en Zevenhuizen, maar ook bij Roden, Norg en
De Haule worden grote stukken veenland voor dit doel aangekocht.
In de jaren vijftig van die eeuw is er een commercieJe band met de Burmania's ter gezamenlijke exploitatie van venen. Reinold van Burmania,
drost van Drenthe, was een van hen. Hij bezat venen bij Gramsbergen, Steenwijk, in Opsterland, Drenthe en Groningen.
Hoewel er door gebrek aan kapitaal veel minder is terecht gekomen van de
turfwinning dan de eigenaren beoogden, is toch wei duidelijk dat wij inmidde!s een faze naderen, waarin meer kapitaa! beschikbaar komt.
In 1569, a!s de band met de Burmania's a! een tiental jaren verbroken is,
worden enkele Keulenaars er toe gebracht zich financieel in de turfwinning
van de Ewsums te interesseren, doch ook deze onderneming komt door dezelfde oorzaak evenmin van de grond. [51]
Van bijzondere betekenis is het geweest dat Stad en Lande (d.i. de provo
Groningen) in 1595 door confiscatie de eigendom verwierf van het grondbezit van de kloosters in die provincie. Het ging hier om niet minder dan een
zevende dee! van het ontgonnen land in de provincie. [94 a ] Ben be!angrijk
dee! daarvan bestond uit hoogveen.
De hele geschiedenis van de exploitatie van het centrale veengebied van
Groningen doet zich aan ons voor als een onoverzichtelijk gebeuren, dat zich
bovendien over een aantal eeuwen uitstrekt. Daar komt nog bij dat de kennis omtrent het verloop van deze bedrijvigheid belangrijke hiaten vertoont.
Met name is het niet bekend hoe groot de turfwinning op verschillende tijden
en plaatsen is geweest. Ook omtrent het aantal mensen, dat zijn werkkring
daar heeft gevonden is vrijwei niets bewaard gebleven.
De aktiviteiten van de stad Groningen zijn in dit geheel zeer groot geweest.
Vooral in de eerste helft van de 17e eeuw voert het stadsbestuur een aktieve
grondpolitiek. Br werden in de provincie forse aankopen gedaan, o.a. van
voormalige kloostervenen. Het stadsbestuur ontzag zich daarbij niet soms
anderen tegen te werken, die zelf grond verworven hadden, om daaruit te
vervenen.
De stad, die door haar stapel recht, o.a. van turf, en de industrieIe bedrijvigheid binnen haar poorten, toch reeds als een spin in het midden van het
economische web van een wijde omgeving zat, heeft daardoor haar overheersende positie nog aanzienlijk uitgebouwd.
Ben andere belangrijke aktiviteit was het graven van een aantal hoofdkanalen, die een beIangrijk deeI van een voorheen ontoegankelijk gebied ontsloten. In de eerste heIft van de 17e eeuw ontstonden zo het PekeIderdiep, het
Winschoterdiep en het Muntendammerdiep. [68 n ]
Het Pekelderdiep of Heerendiep was voorheen een veenstroompje, de
PekeI A, dat door een aantal veenondememers, de Friese Compagnie, door
uitdieping en rechttrekking bevaarbaar werd gemaakt. Dit water had aansluiting op de Westerwoldse A, zodat men uitgang had op de Dollart. Het
werk werd begonnen in de aanvang van de 17e eeuw. [68 d ] Langs het water
ontstonden de veenkoIonien Oude en Nieuwe PekeIa. Na 1650 geraakte het
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vaarwater en verscheidene stukken veengrond in handen van de stad, die
daama ook zelf het nodige deed aan de verbetering en het onderhoud van het
Pekelderdiep. [71 c]
Het tweede hoofdkanaal werd het Winschoterdiep, waarvan vooral het gedeelte tussen Foxhol en Zuidbroek van grote betekenis was voor de ontsluiting van de daar liggende venen. Hier had in 1605 de Stichtse Compagnie
grote plannen tot veenexploitatie, doch reeds in 1613 nam de stad een aanzienlijk deel over. Van een voorgenomen graving van het Winschoterdiep
bleek nog nauwelijks iets verwezenlijkt. Dit werk werd nu door de stad uitgevoerd. In 1628 werd Zuidbroek bereikt. [70] Langs de wallekant ontstonden
de veenkolonies Hoogezand en Sappemeer. Dit diep kreeg al spoedig verbinding met het Muntendammerdiep en in het verlengde daarvan het Oosteren Westerdiep, dat langs zijn oevers de langgerekte dorpen Veendam en
Wildervank zag verrijzen. Bij de aanleg van dit vaarwater heeft de bekende
Adriaan Geerts Wildervanck een grote rol gespeeld. [68 e ] Ook hier echter gelukte het de stad om haar hegemonie te vestigen.
Deze kanalen waren niet aIleen van groot belang omdat zij een flinke waardevermeerdering van te exploiteren eigendommen tot gevolg had, maar ook
omdat de beschikking over de belangrijkste vaarwateren de stad een overwegende invloed op de voortgang der vervening gaf.
Indien men zijkanalen wilde laten aansluiten op de hoofdkanalen moest
daarvoor de medewerking van de eigenaresse worden verkregen. Dergelijke
aansluitingen zijn in de loop der tijden talloze malen tot stand gekomen,
waardoor een waar netwerk van kanalen is ontstaan.
In grote trekken verliep de graverij in het centrale veengebied in zuidelijke
en zuid-oostelijke richting; naar behoefte werden steeds nieuwe waterwegen
gegraven of bestaande verlengd. Deze secundaire kanalen werden meestal
gegraven door compagnien en de wijken, indien aanwezig, door de onderhuurders. Vooral in de 17e eeuw is er koortsachtig gegraven.
Het kanaal echter dat de grootste betekenis zou krijgen, het Stadskanaal,
is pas in de tweede helft van de 18e eeuw en in de 1ge eeuw ontstaan en voltooid. Het heeft de ontsluiting mogelijk gemaakt van omvangrijke veengebieden in z.o. Groningen en in Drenthe. Wij zullen nog gelegenheid hebben
hierop terug te komen.
Waar de ontsluiting van het hoogveen was geregeld, kon de eigenlijke
exploitatie van de stadseigendommen een aanvang nemen. Als regel verhuurde het stadsbestuur flinke grondstukken aan compagnieen. Dit waren, zoals
reeds eerder opgemerkt, gezelschappen van kapitaal-krachtige lieden die
voor gezamenlijke rekening turfvelden gingen exploiteren. Sommige van deze ondememingen, zoals de Friese Compagnie van Feiko Clock C.S., kochten
een groot stuk grond bij de Pekel A rondom de eeuwwende van de 16e naar
de 17e. Deze consortia hadden niet aIle dezelfde betekenis. Sommige waren
van louter speculatieve aard; andere probeerden door een zakelijke exploitatie een goed rendement te behalen. Van de Pekelder Compagnie, opgericht in
1608, is bekend dat zij soms 500 veenwerkers in dienst had.[113] De compagnieen die veenland huurden van de stad kregen daarmee het recht het veen te
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verwijderen. Zij mochten desgewenst ook onderverhuren, al of niet na verwijdering van de turf aan particulieren, die het werk eigenhandig uitvoerden.
Vanaf 1628 heeft de stad de pachtverhouding op vrijwel uniforme wijze geregeld. Zolang er nog geturfd werd, moest de pacht in natura worden voldaan. Elke vierde zwarte turf en elke zesde grijze turf of greinmank moest
aan de eigenaresse worden afgestaan.[116C] Op deze wijze moet het stadsbestuur door haar regelmatig, zelden gering, aanbod een belangrijke prijsregulerende werking op de regionale, misschien zelfs op de nationale turfmarkt hebben uitgeoefend.
Het pachtcontract bevatte voorts de bepaling dat de pachter een woning
op de gepachte grond moest bouwen. De vrijkomende ondergrond moest in
kultuur worden gebracht; de stad stelde hiervoor het benodigde straatvuil en
stadsmest beschikbaar. [52 b ] Het pachtcontract was vatbaar voor overdracht. Na beeindiging van de turfwinning werd in onderling overleg een
billijke pachtsom vastgesteld.
Nog steeds bezit de stad ± 10.000 ha kuituurgrond onder vigeur van de
oude rechtsverhouding, die het karakter van een soort eeuwigdurende verpachting heeft. Het huurbedrag is nimmer gewijzigd. In de loop der tijd heeft
de eigenaresse toch vrij grote inkomsten van haar grond getrokken, omdat
bij overdracht van de pacht een zekere recognitie, athankelijk van de waarde
van de grond, moet worden betaald. De voordelen van dit samenstel van
maatregelen waren groot, want hierdoor werd gewaarborgd een regelmatige
turfproductie, een voortgaande kolonisatie en een rendabele exploitatie van
voorheen waardeloze gronden.
Landbouwkundigen hebben vastgesteld, dat de wijze waarop de grond
destijds in kultuur is gebracht in het algemeen voldoet aan de maatstaven,
welke men daar thans nog aan stelt. De aanwezigheid van het vrij regelmatige
stelsel van kanalen en wijken maakte het mogelijk de afwatering te regelen
en vlotte afvoer van turf te verzekeren. Later konden deze vaarwateren dienen voor de aanvoer van meststoffen en de afvoer van agrarische producten.
Ook hier zag de stad kans inkomsten te verkrijgen door de heffing van sluisen brugge1den.
Aan de rol die de compagnieen in de Groninger vervening hebben gespeeld
kan in dit bestek - voorzover al bekend - geen uitvoerige aandacht worden
besteed. Er zijn er talloze geweest. Niet steeds was de financiele uitkomst
gunstig, zodat een dergelijke maatschap na korter of langer tijd weer van het
toneel verdween. Ais een compagnie in moeilijkheden was geraakt, stond de
stad meestal gereed om alle rechten en verplichtingen over te nemen. [69 C ]
Enkele compagnieen werden gevormd door Friezen, die wellicht in eigen
provincie reeds de nodige ervaring in deze bedrijfstak hadden opgedaan. Ook
burgers uit de stad Groningen waagden een kans: de Borgercompagnie. Omstreeks 1650 speelde Adriaan Geerts Wildervanck een belangrijke rol in de
Grote Muntendammer Compagnie. Dit consortium had venen in de streek
waar thans Wildervank, Veendam en Zuidbroek liggen. In de Tripscompagnie, welke zijn naam ontleende aan een bekende Amsterdamse familie, kon
men zowel leden van de Borger als van de Muntendammer Compagnie vin-
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den. Over de financiele manipulaties van de diverse veenexploitanten en hun
onderiinge betrekkingen is nog zeer weinig bekend. Het is in dit verband vermeldenswaard dat I ieden , die in de Gelderse Vallei hun kapitaal in turfvelden hadden gestoken, ook in de provincie Groningen hebben geopereerd
onder de namen Stichtse of Reense Compagnie. [62]
Het resultaat van al dit marchanderen, speculeren, manipuleren en ploeteren is geweest, dat zich in midden- en zuid-Groningen een welvarend gebied
heeft ontwikkeld waar vroeger woestenij was. De vrij systematische aanpak
heeft zo'n resultaat gehad, dat de Groninger vervening intemationaal bekend is geworden en met name in Oost-Friesland (Dsl.) navolging heeft gevonden. [24] Een belangrijk voordeei is geweest dat dit homogeen gebied in
handen was van betrekkelijk weinig eigenaren. In de Friese Wouden, waar de
eigendom veel sterker versnipperd was, is de vervening dan ook veel minder
systematisch en logisch verIopen.
De vraag dringt zich op, aan welke omstandigheden deze goldrush-achtige
ontwikkeling was te danken. Hiervoor zijn verschillende, elkaar versterkende,
oorzaken aan te wijzen. Vooral in Holland groeide de vraag naar lange turf
vrij sterk als direct gevolg van de toenemende betekenis van turfverbruikende
industrieen. Ben geleidelijke stijging van de turfprijs was hiervan het gevolg.
De Friese hoogveenexploitanten konden niet voldoende tegemoetkomen aan
de vraag. Zelfs het in exploitatie brengen van de venen bij Hoogeveen en
Smilde na 1612 had geen merkbare terugslag op de verveningsactiviteiten in
de provincie Groningen. Toch bleef kenneHjk ook een beiangrijk deel van
de gewonnen brandstof in de provincie. Onder invloed van de aanwezigheid
van goedkope brandstof waren daar vooral de kalkbranderijen en steen- en
pannenbakkerijen in aantal en betekenis toegenomen. Ook de bierbrouwerijen
waren daar regelmatige afnemers.
Met ingang van 26 September 1621 komt het zelfs tot een verbod van uityoer van turf uit de provincie, in verband met de grote duurte van deze
brandstof. Dit verbod blijft van kracht tot 9 November 1622. Deze maatregel
miste zijn effect Diet in het westen van het land. In de steden liepen de prijzen
zo sterk op dat het voordeliger werd Engelse steenkolen te stoken [30 b ]
Wat later wordt een belangrijk deel van de jaarlijkse productie uitgevoerd
naar de havensteden in Noord-Duitsland. [67 c ]
Tussen ± 1650 en 1750 kunnen wij spreken van een zekere consolidatie.
De vervening schoof langzaam in oostelijke richting zander dat dit gepaard
ging met spectaculaire gebeurtenissen. Belangrijke nieuwe waterwegen werden Diet gegraven en de stad kocht geen grote stukken grond meer aan.
Over de omvang van de productie staan ons nauwelijks enige gegevens ter
beschikking. Het schijnt echter dat omstreeks het midden van de 18e eeuw
een zekere teruggang viel te constateren. Dit kan veroorzaakt zijn door gebrek aan exploiteerbare veengronden. Weliswaar lagen er in Westerwolde
DOg grote velden, maar die mochten om militaire redenen niet aan snee gebracht worden. De bepalingen, dienaangaande werden in 1775 enigszins verIicht. [59]
Alvorens nu verder in te gaan op de ontsluiting van de aangrenzende venen
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zuIlen wij - teneinde de chronologische volgorde niet al te zeer geweld aan
te doen - eerst de aandacht rich ten op het westelijke gedeelte van de provincie Drenthe.
In het wapen van Meppel komen drie turven voor. Dit is weliswaar niet
uniek, maar het wijst er wei op, dat de turf daar een veel voorkomend product was. Sterker nog, de opkomst van Meppel was er aan te danken. Een
aantal kleine Drentse stroompjes yond elkaar op de plaats waar thans Meppel
is gelegen en stroomde vanaf dat punt in de richting van de Zuiderzee. Deze
riviertjes von den hun oorsprong in een moerassig veengebied. Daardoor
waren op de plaats waar Meppel ontstaan is alle voorwaarden aanwezig om
een centrum te worden voor de turfhandel [37]. Van daar werd de turf afgevoerd naar de consumenten, die vooral aan de overzijde van de grote waterplas woonden. Geen wonder dat het schippersgilde in 1657 niet minder dan
150 leden had.
In het laatst van de lIe eeuw was men reeds bezig met turfwinning in het
Buddingewold en wat later in ieder geval in het Kolderveen, Nijeveen, Wanneperveen en bij Staphorst. [7Jb, 118 a ] Deze turf is vermoedelijk voor het
grootste deel in vlammen opgegaan in de stookplaatsen van de IJsselsteden.
De graverij, welke hier enkele eeuwen duurde, moet in vergelijking met latere
verveningen, vooral aanvankelijk, van nogal bescheiden aard zijn geweest.
Aan het einde van de 16e eeuw en in de eerste helft van de 17e eeuw kwam
deze vorm van bodemexploitatie in westelijk Drenthe in een stroomversnelling. Deze ontwikkeling was natuurlijk in de eerste plaats te danken aan de
stand van zaken op de nationale turfmarkt, die uitzicht bood op een rendabele exploitatie van een veenveld. Bovendien waren er kapitaalkrachtige lieden, die een goede belegging zochten. De al eerder genoemde Reinold van
Burmania liet omstreeks 1550 voor zijn rekening vervenen in de omgeving
van Vledder en Nijensleek. Wat later zette Jonker Fran90is van Westerbeek
dit werk op groter schaal voort. [31] Hij groef een waterverbinding naar de
Wapserveense Aa, zodat de turfschepen via Steenwijk de Zuiderzee konden
bereiken.[20 b ]
Een aantal vooraanstaande kooplieden uit Amsterdam vroeg en verkreeg
in 1612 octrooi tot winning van turf in de Dieverder-, Leggelder- en Smildervenen. Onder de deelnemers komen wij namen tegen als Adriaan Pauw,
Jacob de Graeff en Andries Bicker. [64, 74 b ]
Niet lang daarna en wellicht gelnspireerd door het zakelijk succes van de
Hollanders, komt er weer een Drent naar voren. Het is Roelof van Echten
tot Echten (1592-1643), gedeputeerde van het landschap Drenthe. Hij verwierf in 1625 een terrein ter grootte van ongeveer 6000 morgen. Het lag even
ten zuiden van de bovengenoemde venen; tegenwoordig is daar de als veenkolonie geboren plaats Hoogeveen te vinden.
Het eerste werk was het bevaarbaar maken van het Echtener Diep, de
waterweg naar Meppel. De Hoogeveense Vaart, zoals dit water later zou
gaan heten, kwam in 1627 gereed. Van Echten was bij de uitvoering van dit
project zo sterk afhankelijk van zijn Hollandse geldschieters dat hij in 1631
besloot samen met hen de "Compagnie van de 5000 Morgen" op te richten.
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Het overige deel bleef hij voor eigen rekening exploiteren. [174&]
De herkomst van de naam Hollandse Veld bij Hoogeveen is hiermede weI
verkIaard. De compagnie had aIleen oog voor de onmiddellijke financiele
resultaten. Men heeft dan ook weinig of niets gedaan aan het geschikt maken
van de vrijkomende ondergrond voor de landbouw. De kwalijke gevolgen
daarvan heb ben in deze streek lang nagewerkt. Berst omstreeks 1890 werd de
laatste turf in dit gebied gestoken. De Compagnie werd echter pas in 1934
opgeheven.
De voortgang van de vervening bij Smilde en de noordelijk daarvan gelegen venen hing vooral samen met de graving van de Drentse Hoofdvaart,
waarvan successievelijk gedeelten in gebruik genomen konden worden voor
de afvoer van de gewonnen turf. In 1780 kwam dit belangrijke kanaal, dat
voor rekening van de Staten van Drenthe was gegraven, geheel gereed. Het
heeft tot in onze eeuw aan zijn aanvankelijke ontstaansreden beantwoord.
In 1765 werd de eerste spade in de grond gestoken ter graving van het al
eerder genoemde Stadskanaa!. [116&] Het vormt het verlengde van het Oosterdiep en loopt vervolgens langs de Gronings-Drentse grens naar Ter Ape!.
Ook dit kanaal werd successievelijk naar behoefte doorgetrokken. Eerst in
1856 werd Ter Apel bereikt. [118 b ] Aan de Groningse kant ontsloot de aanwezigheid van dit vaarwater de hoogvenen ten zuid-oosten van Wildervank,
de Veenhuizer Venen en de venen van Alteveer en Onstwedde. Ook voor de
turfwinning aan de Drentse zijde bleef dit niet zonder gevolgen, zoals hiema
nog zal blijken.
Van grote betekenis is voorts geweest dat in 1872 werd besloten het Stadskanaal op Drents gebied verder door te trekken, waardoor de venen bij
Weerdinge, Emmercompascuum en Emmererfscheiderveen aan snee konden
komen. In 1887 tenslotte, kwam de aansluiting met het Duitse Nord-Stidkanal tot stand. [118 b ] Aangezien het Stadskanaal voor rekening van de stad
Groningen werd gegraven, stond het geheel aan haar bestuur te beslissen tegen welke prijs men haar vaarwater mocht gebruiken voor de aan- en afvoer
van goederen. In de gegeven omstandigheden was dat te meer billijk, omdat
de waarde van nabij gelegen hoogveenterreinen belangrijk steeg, zodra afvoer van turf over het water mogelijk was.
Sedert het midden van de 18e eeuw heeft het stadsbestuur vooral zijn aandacht gericht op een lonende exploitatie van zijn kanalen. [68f] De inkomsten
bestonden uit passage-, klap-, brug-, en verlaatsgelden. Deze situatie heeft
voortgeduurd tot 1931. Nog omstreeks 1930 had de stad buiten haar eigen
grondgebied o.a. niet minder dan 105 km kanaal, 44 rijbruggen, 35 loopbruggen en 29 sluizen in eigendom en onderhoud. [68°]
Met sommige eigenaren of marken werden afzonderlijke contracten tot
z.g. " inlating" van venen afgesloten. Daarin werd o.a. het tarief van de te betalen kanaalrechten vastgelegd. Anderen, waarmee geen afzonderlijke regeling was getroffen, betaalden het algemene tarief, dat vatbaar was voor verhoging. Hierdoor ontstonden de begrippen "vrije" en "niet-vrije" venen.
[116 b ]
De Staten van Drenthe waren in de 18e eeuw niet bereid er aan mede te
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werken, dat Drentse turf via de stad Groningen zijn weg zou vinden naar de
consument. Waren er aanvankelijk schier eindeloze strubbelingen over de
vasts telling van de grens tussen beide provincies - voorzover gelegen in het
hoogveenmoeras - later wilden zij er niet aan medewerken dat Drentse
kanalen (monden) aansluiting kregen op het Stadskanaal. Eerst in 1800 kon
de stad een overeenkomst van die strekking sluiten met de gezamenlijke
eigenaren van negen Drentse Marken, t.w. Eext, Gieten, Bonnen, Gasselter
Boerveen, Gasselter Nijeveen, Drouwen, Buinen, Exlo en Valthe. Deze overeenkomst heeft echter niet veel effect kunnen sorteren. Slechts een tweetal
zijkanalen bij Gieterveen kwam gereed. De provinciale naijver kon pas overwonnen worden door tussenkomst van Koning Willem I, waardoor in 1817
het z.g. "Convenant tusschen de Stad Groningen en de Drentsche Veengenooten van Eext tot Valthe ingesloten" tot stand kwam. [74 c ] Het ging hier
om een veengebied van bijna 9000 ha, dat nu pas goed in productie kon
komen. Overigens was de Annerveense Compagnie reeds een vijftigtal jaren
eerder begonnen. Verschillende vooraanstaande Drenten waren er financieel
bij betrokken. De belangrijkste man was Lambertus Grevylink, die de stoot
gaf tot de graving van het Annerveense Kanaal, dat evenwijdig liep aan de
grens met Groningen, maar dan op Drents gebied. Deze waterweg kwam in
1770 gereed. [23&] De vervening heeft daar in de dertiger jaren van deze eeuw
een einde gevonden. De wijze van vergraving was geheel identiek aan die in
de provincie Groningen. Ook de vrijkomende grond werd bijna geheel door
Groningers bezet.
Na ontsluiting van de venen bij Weerdinge en Emmer-compascuum bleef
alleen nog over het grote veencomplex in z.o. Drenthe. Aileen reeds in de
gemeente Emmen lag niet minder dan 18.000 ha op vergraving te wachten en
bij Odoorn 2800 ha. Voorts grote oppervlakten in de gemeenten Dalen,
Coevorden en Schoonebeek.
Dit bijna ongerepte gebied werd van drie zijden ongeveer gelijktijdig aangepakt. Op 12 Maart 1850 verkregen Jhr. 1Df. A. W. van Holthe tot Echten
te Assen, Jan Kalff & Co. en Jhr. 1Df. A. W. van Heemskerk Azn te Amsterdam concessie tot het verbeteren van de Hoogeveense Vaart en tot het doortrekken van dit kanaal tot in de venen van Emmen. [89, 132&] Op 4 Mei 1860
vaart het eerste schip met turf uit het Bargerveen door het nieuwe vaarwater.
Dit gebied krijgt de naam Amsterdamse Veld, waarop Nieuw-Amsterdam
wordt gesticht. Deze concessie werd al spoedig overgedragen aan de Drentse
Kanaal Maatschappij. [87, 118 b ]
De tweede aanval op de Emmer venen komt uit n.w. richting. In 1852 verscheen het prospectus, waarin J. Klijn te Assen, gebrs. Goedkoop te Amsterdam, H. H. Visser uit Sliedrecht en P. Langeveld Pzn. te Hardinxveld ge1dschieters trachtten te interesseren voor deelneming aan de Drentse Veen- en
Middenkanaalmaatschappij. [34] Men begon in 1853 met het graven van het
Oranjekanaal vanaf de Drentse Hoofdvaart. Het komt ongeveer ten zuiden
van de plaats Emmen uit. Hierdoor werd een waterverbinding tot stand gebracht van oostelijk Drenthe met de Friese kanalen. Financieel is deze onderneming op een fiasco uitgelopen.
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De derde aanval werd vanuit het noorden ingezet door de eerder gememoreerde verlenging van het Stadskanaal in de richting van Weerdinge en Emmercompascuum. In de gemeente Emmen zijn later door middel van het
Scholtenskanaal, het Echtenskanaal, het Oosterdiep en de Bladderswijk onderlinge verbindingen tot stand gebracht. In 1884 was al een aftakking van
de Verlengde Hoogeveense Vaart in zuidelijke richting tot stand gekomen.
Dit kanaal, het Stieltjeskanaal, gaf aansluiting op het Overijsselse net van
waterwegen. Door deze grote graafaktiviteiten in de tweede helft van de 1ge
eeuw en het begin van deze eeuw werd bewerkstelligd dat vanuit Emmen alle
aan Drenthe grenzende provincies per (turf)schip bereikt konden worden.
[118 C, 133]

AIs rechtstreeks gevolg van het gereedkomen van de drie vaarwegen in de
richting van Emmen ontstond na 1858 een sterke toeloop van veenwerkers
en hun gezinnen naar de z.o. hoek van Drenthe. Deze migratie werd versterkt door het verminderen van de werkgelegenheid in andere veengebieden
in het noorden en het oosten van het land. Ook uit Duitsland kwamen veel
werkkrachten opdagen. Men heeft deze beweging wei getypeerd als een bevolkingsopstuwing. Hoe juist dit is, kan gei11ustreerd worden met enkele
bevolkingscijfers van de gemeente Emmen. In 1849 telde deze gemeente nog
2689 inwoners en ongeveer 100 jaar later ± 60.000. [90!]
In de tweede helft van de 1ge eeuw ontstonden daar de dorpen NieuwWeerdinge, Emmercompascuum, Nieuw-Arnsterdam, Erica, Oranjedorp,
Nieuw-Dordrecht en Klazinaveen, om slechts de bekendste te noemen. [I 18 b ]
AI deze verveningen hadden een belangrijke vergroting van de betekenis
van deze bedrijfstak in Drenthe tot gevolg. Tussen 1834 en 1864 verdrievoudigde de productie zich. [33, 109] Dit is gezien de toenemende concurrentie
van de steenkolen een opmerkelijke stijging.
De Frans-Duitse oorlog, die een ongunstige invloed had op onze industriele bedrijvigheid, zorgde voor een tijdelijke terugslag in het turfbedrijf. Van grotere betekenis was echter de landbouwcrisis tussen 1878 en
1895, die ook zijn weerslag had op de veenderijen. De grote werkstakingen
die toen begonnen, duidden op structurele moeilijkheden [90 c ]
In 1902 begonnen de Staatsmijnen hun delfstof af te leveren. Het gelukte
door productieverhoging en prijsverlagingen dit Limburgse product steeds
meer ingang te doen vinden. [117]
Tussen 1915 en 1920 schenen als gevolg van de oorlogsomstandigheden de
oude tijden terug te keren, doch deze opleving was van tijdelijke aard. De
turfstrooiselfabricage, die na 1882 van betekenis werd, kon niet voor voldoende compensatie van de verdwenen werkgelegenheid zorgen.
Van het oorspronkelijke hoogveengebied in Drenthe van 55.000 ha was in
1959 nog maar 4500 ha overgebleven. De turfwinning betekent thans niet
veel meer. Er wordt in de z.o. hoek van de provincie nog persturf vervaardigd.
In 1964 bedroeg de productie nog 195.000 ton. Een verdwijnend deel daarvan wordt nog als huisbrand gebruikt. Verreweg het grootste deel wordt omgezet in aktieve kool. [48]
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De aard van het werk vertoont weinig gelijkenis meer met het zware werk
van weleer. De machine heeft de spade en de baggerbeugel vervangen. Toch
werkten in 1965 in het noorden van het land nog 1000 personen in de vervening. [86] Zij zijn echter in hoofdzaak werkzaam bij de turfstrooiselfabrieken. Ongeveer 90% van hen yond zijn dagtaak in z.o. Drenthe.
Weliswaar was Drenthe de provincie, waarin gedurende de 1ge en 20ste
eeuw verreweg de meeste turf is gewonnen, maar toch was in de provincie
Groningen dit bedrijf nog niet tot een einde gekomen.
Bij de intrede van de 1ge eeuw was de turfwinning over haar hoogtepunt
heen, maar in 1820 werd in vrijwel aIle veenkolonieen nog gestoken. [102]
De doortrekking van het Stadskanaal heeft geleidelijk een belangrijk veengebied in z.o. Groningen ontsloten; men groef verder zodra de voortgang
van de veenderij dat wenselijk maakte. Na die tijd nam de bedrijvigheid snel
af. In 1860 werd in hoofdzaak nog geveend bij Slochteren, Noordbroek en
Scheemda. Niet lang daama kon men constateren dat de veenkolonieen in de
provincie Groningen geen immigratiegebieden meer zijn. Toch lag er in 1927
nog ruim 2100 ha onverveend. Dit hoogveen vormt echter geen aaneengesloten complex. Wat nog exploitabel was en is, verdwijnt in de turfstrooiselfabriek.
Overijssei (hoogveen)

De Overijsselse hoogvenen hebben nooit zo de aandacht getrokken als die
in Groningen en Drenthe. Toch werd in oost-Overijssel ook een aanzienlijke
oppervlakte hoogveen aangetroffen. Aileen in de omgeving van Hardenberg
lagen niet minder dan 20.000 ha, die v66r 1850 vrijwel niet aan snee waren
gebracht. Dat wil niet zeggen dat er voordien geen turf is gegraven in Overijssel. Op talrijke plaatsen is men bezig geweest.
Het is bekend, dat omstreeks het midden van de 16e eeuw een groot-ondernemer aktief is geweest in de omgeving van Gramsbergen. Reinold van Burmania, drost van Drenthe - die wij ook reeds ontmoetten in het overzicht
van de Groninger veenwinning - had een groot aantallieden in dienst voor
de winning van turf. Waarschijnlijk was deze ondememing geen lang leven
beschoren; er zijn althans weinig zichtbare gevolgen uit voortgevloeid.
Het is heel lang kenmerkend geweest voor het oostelijke deel van deze provincie dat de bevolking sterk was ingesteld op zelfverzorging. De brandstofvoorziening vormde een belangrijk bestanddeel in dit patroon. Het is daarom onmogelijk een zelfs maar globaal overzicht te geven van de turfwinning
voor plaatselijk gebruik. Een typerend voorbeeld van deze "Naturalwirtschaft" is dat de pachters van Huize Rechteren te Dalfsen in de 16e eeuw hun
pacht in natura betaalden. Sommigen van hen konden het verschuldigde voldoen door de levering van een zeker aantal voeren turf. [76]
Het zijn ook hier de bewoners van kloosters, o.a. het Cistercienzerklooster
te Sibculo (gemeente Hardenberg), gesticht in 1406, die op wat ruimer schaal
hebben gestoken. Wat eerder hadden Hollandse en Friese pioniers zich
EcoN.·HIST. JAARBOEK XXXII
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gevestigd in de streek waar thans het dorp Vriezenveen is te vinden. Daar
vindt tot in deze tijd turfwinning plaats. De omvang moet nogal wi sselend geweest zijn, daarop wijst ook de lange tijdsduur. Toch was de productie meestal voldoende om de geheJe regio van turf te voorzien. Omstreeks 1815 voorzag ook Rijssen verschillende grotere dorpen in Twente van
turf. De kwaliteit sehijnt niet van de beste geweest te zijn.
De omvangrijke bombazijnnijverheid te Ensehede kon omstreeks 1816
haar behoefte aan turf niet dekken in eigen omgeving en moest deze brandstof met karren van over de Duitse grens laten aanvoeren. Aan de grens werd
een invoerrecht geheven, die de turf extra prijzig maakte. [18]
Dit deel van Overijssel heeft nooit veel betekend als leveraneier van hoogveenturf aan andere gewesten, hetgeen uitsluitend te wijten was aan het ontbreken van gesehikte waterwegen. Het isolement werd nog geaeeentueerd
door de hoogveenvlakten, die de streek eeuwenlang bijna geheel afsloten.
Het eerste belangrijke kanaal dat ontsluiting van een veengebied mogelijk
maakte was de Dedemsvaart, welke in 1809 op initiatiefvan ffif. Willem Jan
baron van Dedem tot den Berg gegraven werd. Het is in een aantal etappes
tot stand gekomen en verbond tenslotte Hasselt met Coevorden. [12 b ] Dit
gaf een belangrijke stimulans aan de turfwinning in dit gebied. Omstreeks
1865 kwam de turfwinning bij de langs het water gegroeide veenkolonie
Dedemsvaart tot een einde.
In 1860 werd begonnen met de graving van het Overijsselse Kanaal tussen
Zwolle en Almelo dat o.a. een zijtak heeft die loopt over Vroomshoop en
Gramsbergen in de riehting van Coevorden. Deze zijtak heeft veel bijgedragen tot het in exploitatie nemen van de venen bij Hardenberg. Ais gevolg
hiervan ontstond de veenkolonie Vroomshoop. Honderd jaar later werd er
nog hoogveen vergraven in deze omgeving.
Gelderland en oostelijk Utrecht

In Gelderland is de turfgraverij weinig beoefend. Er waren wat veengronden langs de rand van het tegenwoordige IJsselmeer, o.a. bij Nijkerk. In de
Aehterhoek zijn voorts, tussen Groenlo en Winterswijk, enkele kleine gebieden te vinden, waar voor lokaal gebruik is geveend.
Het belangrijkste turfwinningsgebied was de Gelderse Vallei. Daar lagen
veenmoerassen ter gezamenlijke grootte van ± 1500 ha. Reeds in de middeleeuwen heeft de plaatselijke bevolking o.a. die uit Rhenen, de daar besehikbare brandstof weten te benutten. In 1353 werd er turf uit deze omgeving van
Arnhem aangevoerd. Deze veengrond waren sedert 1459 voor een belangrijk
deel het eigendom van de Utrechtse bisschoppen en later van keizer Karel V,
hun rechtsopvolger. [60] Ook de stad Rhenen was hier een belangrijke grondbezitster.
De bekende bisschop David van Bourgondie (1456-1496) nam het initiatief tot het graven van de Grift of de Bissehop Davidsgrift, zulks met de bedoeling de turfwinning te stimuleren door de afwatering uit de moerassen te
verbeteren en de turfsehippers een vaarweg te bezorgen. Het water ontstond
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tussen 1473 en 1481. Het zou echter nog een halve eeuw duren voor deze
maatregel effect sorteerde.
De Grift mondde via een sluis in de Rijn uit, zodat vooral stroomafwaarts
het vervoer op eenvoudige wijze was geregeld.
Op verschillende plaatsen langs de Lek, zoals Schoonhoven en Nieuw
Lekkerland, waren depots voor de opslag van deze turf gevestigd, van waar
een gedeelte naar zuidelijker streken werd gezonden. Het belangrijkste deel
van de productie ging naar Holland en Utrecht. [110] Per as werd een kleiner
deel naar de Betuwe gebracht.
De Antwerpenaar Gillebert van Schoonebeeke wist van Karel V, waarmee
hij op goede voet stond, in 1547 een belangrijk deel van de venen in de Gelderse Vallei te verwerven. Bij octrooi van 31 Maart 1549 kreeg hij verlof tot
het graven van de Woudenbergse Grift, die verbinding kreeg met de Lunterse
Beek. Later kwam ook een verbinding tot stand met de Bisschop Davidsgrift.
De nieuwe vaart heette aanvankelijk de Schoonebeekse Grift. De genoemde
ondernemer stuurde in 1549 300 Vlamingen om er het veen af te graven.
Deze vestiging wordt algemeen bescbouwd als bet begin van de veenkolonie
Veenendaal.
Het is de moeite waard hier even stil te staan bij Van Schoonebeeke, omdat hij, zij het gedurende een korte tijd, zo'n belangrijke rol heeft gespeeld in
het veenbedrijf. Gillebert van Schoonebeeke leefde van 1517 tot 1556. In
hoogstens 15 jaren heeft deze ondernemer een ongelooflijk aantal aktiviteiten
ontwikkeld, die meestal in nauw verband stonden met de turfwinning. De
vader van Van Scboonebeeke was reeds begonnen met bet aanleggen van enkele nieuwe straten in Antwerpen. [61] Na zijn dood, omstreeks 1548, zette
zijn zoon dit werk op grotere schaal voort. Er ontstond een nieuwe woonwijk,
die de naam "De Nieuwe Stad" kreeg. Toen de spontane vestiging van bewoners niet snel genoeg verliep, besloot Van Schoonebeeke er niet minder
dan 24 bierbrouwerijen te bouwen. Als centrale voorziening daarvoor werd
bet z.g. "Waterbuis" gebouwd, dat al deze bedrijven via een buizenstelsel van
bet benodigde water voorzag. De nieuwe Stad moest ook bij de ommuring
van Antwerpen worden getrokken. De benodigde steen leverde dezelfde ondernemer. Met het stadsbestuur sloot hij een contract tot levering van 700 a
800 scheepsladingen baksteen per jaar. [57 b ] Hij kon tegen concurrerende
prijzen leveren, want dit product was atkomstig uit de 30 steenbakkerijen,
welke de Antwerpenaar bezat. De benodigde kalk kwam uit eigen branderijen bij Namen. Het is duidelijk dat dit mammoetbedrijf enorm veel turf
verbruikte. Belgie kon deze brandstofkennelijk niet ofniet in voldoende mate
verschaffen. Daarom kocht Van Schoonebeeke veengronden bij Zevenbergen
(N.B.) [128] en, zoals vermeld, in de Gelderse Vallei.
Deze komeet, die zo snel steeg aan de "industriele hemel" daalde nog sneller. Na allerlei tegenslag stierf hij reeds in 1556.
Uit deze korte levensbeschrijving blijkt weI dat er niet veel terecht is gekomen van de veelbelovende plannen van de Antwerpenaar in de omgeving
van Veenendaal. De vervening yond echter voortgang en zou een periode van
250 a 300 jaren omvatten. In 1749 woonden aIleen in het Gelderse deel van
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Veenendaal22 baggerlieden. [95] Hoewel in IS43 in het Stichts gedeelte van
de Vallei nog ± 23.000 tonnen turf werden gewonnen, [IS] kan gezegd worden dat de turfwinning er toen niet veel meer betekende. Ook hier valt het
verschijnsel te constateren dat men zich eerst vooral beperkt tot het steken
van hoogveen en pas later overgaat tot het baggeren van turf.
Volledigheidshalve zij nog vermeld, dat in de loop der eeuwen op verschillende andere plaatsen in oostelijk Utrecht is geveend. De economische betekenis daarvan is gering geweest.
Her laagveengebied in Holland en Utrecht

De turfwinning in het laagveengebied in Holland en Utrecht vertoont een
duidelijke samenhang. Het is dan ook gewenst dit gebied als een geheel in dit
algemeen overzicht te behandelen.
De turfwinning heeft haar sporen duidelijk achter gelaten in het landschap.
Op verschillende plaatsen zijn flinke plassen ontstaan en het landschap vertoont een zekere accidentatie door het niveauverschil tussen uitgeveende en
onuitgeveende polders. Lineaalrechte sloten en wegen duiden er op dat het
landschap in de droogmakerijen door mensenhand is gemodelleerd. Daarmee is tevens aangeduid dat een bevredigende beschrijving van dit gedeelte
van het land niet eenvoudig is, omdat vrijwel nergens grote aaneengesloten
stukken zijn uitgeveend. Allerlei historische en waterstaatkundige omstandigheden hebben hierop hun invloed uitgeoefend. Soms ook was de samenstelling van het veen minder geschikt om tot brandstof verwerkt te worden,
zoals in Waterland.
De zaak wordt nog gecompliceerder omdat men vooral tot in de 16e eeuw
uitsluitend de bovenlaag vergroef en men later op dezelfde plaatsen de nog
aanwezige veenlagen ging wegbaggeren, zodat er veelal sprake was van een
dubbele vervening, gespreid over vele eeuwen.
De gezamenlijke oppervlakte van de hoogheemraadschappen Rijnland,
Delfland en Schieland bedraagt, exclusief de Haarlemmermeer, rond 13S.000
ha. Daarvan bestaat ruim 40.000 ha uit droogmakerijen. De niet-drooggemaakte plassen, die door vervening zijn ontstaan, moeten daar dan nog bijgerekend worden om een denkbeeld te krijgen van de omvang van de veenexploitatie.
Het centrale laagveengebied is pas in de lle, 12e en l3e eeuw in kultuur
gebracht. Voor die tijd waren deze moerassen onbewoond. De bevolking, die
zich al eerder langs de randen gevestigd had, begon vandaaruit met de ontginning. De aanpak werd dus van verschillende kanten tegelijk ingezet. In de
toenmalige rechtsbedeling werd deze ongebruikt liggende uitgestrektheid
geacht in eigendom toe te behoren aan de landsheer. In de loop der tijden
gaf deze stukken ervan direct of indirect ter ontginning uit, tegen betaling
van een jaarlijkse vergoeding.
Het is niet geheel duidelijk of het ontwateren en egaliseren van deze gronden gepaard ging met het afgraven van veen voor brandstofdoeleinden. Vermoedelijk is dit weI het geval geweest. Bij het graven van sloten zal de vrij-
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komende specie vaak aantrekkelijker geweest zijn als brandstof dan om het
te spreiden over de toekomstige kultuurgrond.
Men neemt algemeen aan dat in het Vtrechtse gedeelte van de wildemis
bisschop Koenraad de Ronde Venen bij Mijdrecht voor verveningsdoeleinden in gebruik gaf in het jaar to85. [29&]
Het ligt voor de hand dat ook de turfgraverij een aanvang nam langs de
randen van moeraswildemis. De bewoners van de zandige kuststrook van
Holland bijv. begonnen daar waar het veen nog maar in een dunne laag op
het zand lag. Voor een deel zijn dat de tegenwoordige laaggelegen geestgronden. Van een systematische aanpak was geen sprake. De landsheer gaf
naar behoefte grotere of kleinere stukken wildernis uit.
De vraag naar brandstof nam met de aanwas van de bevolking een steeds
grotere omvang aan. Het snel schaarser worden de houtgewas kon daarin
niet meer voorzien.
Wij noemen enkele centra van vervening. Vit de 12e eeuw worden o.a.
graverij uit de omgeving van Hazerswoude en Zoetermeer gemeld en in de
l3e eeuw bij Kralingen, Moordrecht, Waddinxveen en Benthuizen.
Veelzeggend voor de ontwikkeling van de verveningsaktiviteit is het dat de
14e eeuw een groot aantal nieuwe dorpsnamen oplevert: Nootdorp, Zevenhuizen, Bleiswijk, Berkel, Zevenhoven, Hilligersberg, Zegwaard en Sluipwijk. [29-, 114] Verschillende van de hier genoemde plaatsnamen blijven
eeuwenlang verbonden met de turfgraverij. Reeds in laatstgenoemde eeuw
vinden de drie hoogheemraadschappen aanleiding beperkende voorschriften
vast te stellen.
Ook in noordwest-Vtrecht hanteerde men de turfspade toen reeds op verschillende plaatsen, zoals de Ronde Venen, Tienhoven, Westbroek en Loosdrecht. In Amstelland had men ook reeds in een vroeg stadium de goede kwaliteiten van het veen ontdekt. In de 14e eeuw werd er turf gestoken.
In 1494 en 1514 zijn er twee enquetes gehouden in het graafschap Holland,
met het doel om aan de hand van de uitkomsten uit te maken of de belastingdruk over de verschillende steden en streken anders verdeeld moest worden.
Alhoewel er veel valt af te dingen op de betrouwbaarheid en volledigheid van
deze onderzoeken vormen deze Enqueste [46] en "Informacie" [45] upt
stuck der verpondinghe" een belangrijke bron van inlichtingen. Dit is ook
het geval met betrekking tot de turfwinning, omdat niet alleen vermeld
wordt waar turf werd gegraven maar ook hoeveel er reeds "verdolven" is.
(Men zij er op bedacht dat er ten tijde van deze onderzoeken nog geen baggerturf werd gewonnen).
Van Hazerswoude wordt in 1494 medegedeeld dat van het 3200 morgen
grote dorpsgebied toOO morgen zijn uitgedolven en toOO niet (meer) als kultuurgrond kunnen worden gebruikt. In Zoetermeer is dan! van het gebied
uitgegraven. In 1514 wordt van hetzelfde dorp verme1d dat 's zomers turf
wordt gedolven en dat men's winters de brandstof te Leiden, Den Haag en
Delft ter markt brengt. In Waddinxveen is in 1514 van de 2100 morgen ongeveer de helft weggegraven.1n Zevenhoven is dan van de 3100 morgen nog maar
1000 over.Deze voorbeelden zouden nog met vele vermeerderd kunnen worden.
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Er schuilt - uit fiscale motieven - ongetwijfeld enige overdrijving in de
zwarte kleuren, waarin de vertegenwoordigers van dorpen en steden de economische situatie afschilderden, doch het is zeker dat een belangrijk deel van
het veengebied door afgraving ongeschikt was geworden om nog landbouwproducten op te leveren. De maatregelen, welke hiertegen werden genomen
komen afzonderlijk ter sprake.
Voor het westnederlandse laagveengebied was het kleinbedrijf de overheersende vorm. Weliswaar waren er stedelingen, zoals bierbrouwers e.d., die
grotere stukken land door personeellieten vergraven, doch vaker waren het
niet kapitaalkrachtige plattelanders die voor eigen rekening groeven.
Zoals wij reeds eerder in het licht stelden, kwam in de eerste helft van de
16e eeuw, omstreeks 1530, het slagturven in zwang. [29 b ] Nu begon de gehele geschiedenis opnieuw. De verdolven en half verwilderde gronden kwamen wederom in de belangstelling van de verveners, hetgeen uiteraard van
invloed was op de prijs van eertijds waardeloze gronden. In feite zouden wij
dezelfde dorpsnamen, die hierboven de revue passeerden, weer kunnen noemen. Maar ook nieuwe namen kwamen naar voren. Reeds in 1548 werd in
Rijnland t van de gewonnen turf gebaggerd en slechts t gestoken. [29 c ]
Deze ontwikkeling is sterk in de hand gewerkt door de economische expansie, welke Holland vooral in de loop van de 16e en in de eerste helft van
de 17e eeuw doormaakte. Vele steden breidden zich als gevolg daarvan sterk
uit. Niet aileen trok de werkgelegenheid vele plattelanders uit de omgeving
aan maar ook buitenlanders, zoals Vlamingen. Men heeft berekend dat de
stedelijke bevolking tussen 1514 en 1622 tot 185% is toegenomen. De plattelandsbevolking zou in dezelfde periode vermeerderd zijn tot 110%. [41 a]
Aangezien in de particuliere huishoudingen al spoedig bij voorkeur korte
of baggerturf werd gebruikt, kan men zich voorstellen dat deze bevolkingsaanwas de vraag sterk heeft bemvloed.
Ook de gevolgen van het Beleg van Leiden 1573/74 zijn van grote invloed
geweest op de intensiteit van de turfwinning in het centrum van Zuid-Holland. Als gevolg van oorlogshandelingen waren in wijde kring rondom de belegerde stad dijken doorgestoken en molens verbrand. De omvangrijke en
langdurige inundaties deden niet alleen de kwaliteit van de kultuurgrond
terugiopen, maar veroorzaakte tevens een sterke verarming van de plattelandsbevolking, zodat ook de veebezetting sterk was teruggelopen. De toestand in het ambacht Alfen in 1575 illustreert dit. Niet minder dan 92,6% van
de oppervlakte lag onbebouwd. Dit was dus een jaar na de beeindiging van
het beleg. [89]
Waar de grond er voor in aanmerking kwam begon men met slagturven,
omdat deze vorm van grondexploitatie vooral werkkracht vereiste en weinig
kapitaal. Zeer waarschijnlijk heeft juist 100 jaar later een soortgelijke inundatie de stoot gegeven tot het slagturven in de Ronde Venen op de toenmalige
grens van Holland en Utrecht.
In het begin van de 17e eeuw verschijnen te Antwerpen regelmatig turfschippers, die aikomstig zijn uit Kudelstaart, Vriesekoop, Woubrugge en
Leimuiden. [91 d) Ook de nabij gelegen plaatsen Nieuwveen, Zevenhoven en
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Kalslagen waren centra van turfwinning. Er is in de Gouden Eeuw veel turf
gekomen uit de streek, die ligt aan weerszijden van de tegenwoordige provinciale grens tussen Noord- en Zuid-Holland. De meeste brandstof ging naar
de nabij gelegen grote steden Amsterdam en Haarlem. In Amstelland zou
deze aktiviteit zich tot in de twintiger jaren van de 20ste eeuw voortzetten.
[49 a ] Praktisch aile laagveen dat geschikt was voor turf is in Amsterdam in
rook opgegaan. Het hoogtepunt viel in de 17e en de eerste helft van de 18e
eeuw. Naarmate de voorraad in de naaste omgeving van deze stad opraakte,
betrok men de huisbrand iets verder weg: de Ronde Venen, Botshol, Vinkeveen. Reeds in 1505 werd een verbod uitgevaardigd om binnen een mijl rondom Amsterdam te vervenen. [28]
Uit Noord-Holland benoorden het IJ is heel weinig turf gekomen. Wat
daar nog gewonnen is, was als regel voor eigen bruik; de kwaliteit van deze
brandstof liet te wensen over.
Het is welhaast een onmogelijke opgave om een bevredigend overzicht te
geven van het verloop van de turfwinning in het hart van Zuid-Holland. Bijna aile dorpsnamen, welke wij voor de 13e en 14e eeuw hierboven opsomden,
gelden ook in 1750 nog als centra van verveningsaktiviteit. Nieuwe namen
zijn Bergschenhoek, Wateringen, Reeuwijk en de Krimpenerwaard. [4] De
langdurigheid van de vervening in bepaalde streken zegt echter niets omtrent
de intensiteit en de omvang van deze bedrijvigheid. Slechts een uitgebreide
studie van de regionale geschiedenisbronnen kan hierop misschien meer licht
werpen. De indruk bestaat dat de turfproductie in Holland tussen 1600 en
1750 haar hoogtepunt bereikte.
Inmiddels heeft ook de vervening in west Utrecht duidelijke sporen achtergelaten in het landschap. Het is van belang vast te stellen dat de grens tussen
Holland en Utrecht v66r 1819 anders liep dan thans. Uithoorn en Nederhorst
den Berg behoorden onder de provincie Utrecht; Waverveen, Vinkeveen en
Loosdrecht bij Holland.
Voor het verloop van de vervening was dit niet zonder betekenis. Weliswaar vormen de gronden geografisch een geheel, maar zij werden doorsneden
door hoge tolbarrieres. In de provincie Utrecht was het toezicht op de vervening al vroeg, vanaf 1592, aanzienlijk strenger dan in Holland. De staten
van Utrecht wilden de uitvoer van turf tegengaan om al te grote landvernieling te voorkomen. Op de uitgaande turf viel daarom een hefting. [96 b ]
De legale uitvoer was dan ook niet groot. Ook invoer van Holland naar
Utrecht werd belast maar dan door de Hollandse autoriteiten. Zo was het
mogelijk dat het Hollandse gedeeJte van de Ronde Venen [21 a], en de Loosdrechtse venen in veel sneller tempo weggebaggerd werden dan het aansluitende Utrechtse gedeelte. Zichtbaar resultaat heeft het Utrechtse streven
overigens niet gehad, dit te meer omdat verscheidene van de ontstane plassen
minder geschikt bleken om drooggemaakt te worden. Aileen tussen 1781 en
1807 heeft men het tempo van de verveningen af kunnen zwakken door
fiscale maatregelen.
Uit een schatting gedaan in het jaar 1851 blijkt, dat er in 1834 in west
Utrecht een verveende oppervlakte van 5600 ha lag. Tussen datjaar en 1851
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vielen er gemiddeld nog ruim 40 ha per jaar ten offer aan de brandstofproductie. [121] Er is een opgave [2] uit hetjaar 1806 bewaard gebleven van
de turfproductie in het grensgebied van Holland en Utrecht:
Plaats

Aantal roeden

Loosdrecht
Kortenhoef
Ankeveen
Waverveen, Waveren, Botshol
en de Ruige Wilnis
Vinkeveen en Demmerik
Abcoude, Proostdij Aesdom
Nederhorst den Berg

34.095
13.125
18.399
32.226
27.096
9.534
10.019
144.494

De inhoud van elke roede kan gesteld worden op ± 1300 turven, zodat de
jaarproductie in genoemde plaatsen 187.842.200 turven omvatte.
Als regel werd de baggerturf in Nederland zwaarder belast dan de steekturf. Deze belastingmaatregel was uiteraard van invloed op de concurrentiepositie van beide soorten. Door de verdwijning van de betrokken accijnsheffing werd de laagveenexplotatie enigszins gestimuleerd. Met name als gevolg hiervan konden de laagveenexploitanten ook de concurrentie met de
steenkolen nog even langer volhouden.
De verveningen in de tweede helft van de 1ge eeuw vinden wij vooral in
Rijnland en Amstelland. In Vinkeveen werden in 1853 250 veenarbeiders
geteld, in 1861: 700, 1872 : 800, 1911: 500, en 1937 DOg 132. [21 d] De laatste
turf is er DOg steeds niet gewonnen. Voor het nabij gelegen Wilnis zijn de getallen iets lager.
Tijdens de eerste Wereldoorlog heeft de turfwinning in heel Nederland
een opleving ondergaan. Dat was ook in het westen het geval.
Tussen 1904 en 1925 yond de ontvening plaats van de 961 ha grote Buitendijkse Buitenveldertse polder onder Amstelveen. [49 b ] Het zou een van de
laatste zijn in een lange reeks, die eeuwen omvatte.
Hoewel dit strikt genomen niet onder dit opschrift thuishoort, vermelden
wij dat er eeuwenlang ook turf - zandkluiten genoemd - in de duinen werden gestoken. De productie werd van voldoende belang geacht om deze zandkluiten in 1673 onder de belastingheffing te brengen [50&] In 1610 werd een
keur vastgesteld, waarin de wijze van winning van geestturf werd geregeld;
deze regeling was gebaseerd op een oudere, soortgelijke regeiing. [42]
Nog aan het einde van de 18e eeuw wordt er gestoken tussen Den Haag en
Wassenaar en ook bij Noordwijkerhout. De kwaliteit was inferieur. Aileen
de arme bewoners van de zeedorpen hadden er belangstelling voor. [108]
Ook op Texel en Terschelling is de turfspade gehanteerd. In het Gooi was het
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turfsteken, primair voor eigen gebruik, aileen in de middeleeuwen van betekenis.
Brabant en Limburg

Onder dit opschrift zou men wellicht een overzicht verwachten, dat zich
beperkte tot de Peel, dat grote hoogveenmoeras op de grens van NoordBrabant en Limburg. Maar ook in het westelijke deel van Brabant is de turfwinning van grote betekenis geweest. Ret is opmerkelijk, dat er over de veenderij in deze omgeving weinig is gepubliceerd.
Globaal genomen, ten zuiden van de lijn Bergen op Zoom-RoosendaalBreda yond men uitgestrekte heidevelden, waarin verspreid "veenschollen"
lagen, die vaak niet groter waren dan ± 10 ha. De veenlaag was minder dik
dan wij elders zagen. Dit landschapstype zette zich voort over de Belgische grens in de streek waar Esschen, Calmpthout en Wuustwezel liggen. [40] De gehele streek vormde waterstaatkundig een eenheid. De Belgisch-Nederlandse grens heeft geen al te grote moeilijkheden opgeleverd, zodat er een nauwe samenhang was tussen de veenexploitatie aan beide zijden
van de grens.
Ben belangrijk deel van deze gronden behoorden in eigendom aan de abdij
van Tongerlo (Belg.). Reeds in 1157 kreeg deze een stuk grond ten zuiden van
Roosendaal ten geschenke om daaruit ter voorziening in eigen behoeften,
turf te halen. [16] Ret ligt voor de hand dat ook de plaatselijke bevolking
zich de nodige brandstof verschafte.
Ook de heren van Breda en Bergen op Zoom hadden er vele bezittingen,
die zij in gedeelten voor 30 tot 50 jaren in gebruik gaven aan veenexploitanten. [10] Bij nader onderzoek zal wellicht blijken dat ook de Nassaus in hun
hoedanigheid van heer van Breda op deze indirecte wijze inkomsten uit het
veen hebben getrokken. [5]
In de aanvang van de 14e eeuw was de turfwinning in deze streken kennelijk van grotere economische betekenis geworden. Men kreeg er behoefte aan
een turfvaart te graven. Nadien zijn er nog zes andere gegraven, de laatste in
1710; nog in het jaar 1774 werd in deze omgeving turf gegraven. De meeste
turf werd in de 16e eeuw geproduceerd; als gevolg van oorlogshandelingen
ontstond er tussen 1582 en 1608 stagnatie in de winning en de afvoer. Nadien heeft de bedrijvigheid zich in belangrijke mate hersteld.
Roosendaal fungeerde als het belangrijkste middelpunt. [16] De gegraven
vaarten maakten het mogelijk de turf met vletten naar die plaats afte voeren.
Vandaar werd de brandstof in allerlei richtingen verzonden. Ook de Belgische turf uit de grensstreek werd eerst met kleine vaartuigen naar Roosendaal gebracht. Omstreeks 1660 werd Breda vanaf Zundert bereikbaar via de
Turfvaart. [112] De vervening is een belangrijke economische stimulans geworden voor de ontwikkeling van de Baronie van Breda en het Markiezaat
Bergen op Zoom. [71 8 ]
Ook in de Langstraat is er een veenwinning van betekenis geweest; vooral
in het westelijke dee!. De ontginning van dit deel is waarschijnlijk pas in de
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14e eeuw ter hand genomen. Het behoorde bij het graafschap Holland; het
oostelijke deel behoorde tot het hertogdom Brabant. Deze staatkundige
scheiding van de Langstraat heeft tot in de Franse tijd doorgewerkt; want
ook tijdens de Republiek bleef het ene deel binnen de Hollandse grenzen terwijl het andere de status van generaliteitsland kreeg.
De veenderij was in het westen van de Langstraat van groter betekenis dan
in het oosten. Met de ontginning van deze streek is ook de turfwinning begonnen. De door de graaf in 1325 ingestelde tol van Dubbelmonde heeft althans ook een tarief voor geladen turfschepen. [126] Door de Enqueste van
1494 en de Informacie van 1514, die zich uiteraard ook uitstrekt tot het Hollandse deel van de Langstraat, krijgen wij een wat duidelijker beeld. [45,46]
In 1494 brengen de bewoners van Baardwijk turf naar Heusden. In 1514
worden graverijen gemeld te Raamsdonk, 's Gravenmoer, Waspik, Capelle
en Besoyen. Ook in deze omgeving zijn verscheidene turfvaarten ontstaan.
Er is een grote continuiteit in deze nijverheid, want nog omstreeks 1840
wordt er jaarlijks veel turf gewonnen, die via de's Gravenmoerse Vaart of
Dongense Vaart wordt afgevoerd. [1] De indruk bestaat dat een belangrijk
deel van de productie naar 's Hertogenbosch en Breda ging. Ook naar Antwerpen werd veel verscheept. Dat is vooral het geval in de 16e eeuw. Er was
ook transport naar Zuid-Holland.
De Peel was een onherbergzaam hoogveenmoeras ter grootte van ±
10.000 ha. Als gevolg van de grote ontoegankelijkheid is dit gebied de grensstreek geworden tussen Brabant en Limburg. Het is geen aaneengesloten
hoogveenlaag. Op verscheidene punten steken de zandruggen uit boven de
vele met veen gevulde kommen. De dikte van de veenlaag is daar dan ook
zeer varia bel. In het hart van de Peel, tussen het tegenwoordige Helenaveen
en Griendtsveen, bereikt de laag zelfs een diepte van zeven meter.
In de 12e eeuw begonnen de Norbertijnen van de Abdij van Berne in deze
omgeving met ontginning en turfsteken. [92&] Ook de plaatselijke bevolking
wist zich voldoende brandstof te verschaffen. De woeste gronden in Brabant
en Limburg, die lang een grote omvang hebben gehad, werden door de bevolking als niemandsland beschouwd waar iedereen kon halen wat van zijn
gading was.
Na 1795 werden deze gronden het eigendom van de gemeenten. [12 b ] Men
ging allengs spreken van de gebruiksrechten van de plaatselijke bevolking
waarvan de gewoonte dus de voornaamste rechtsbron was. Het recht van
turfsteken was ren van de belangrijkste. Dit recht heeft hier en daar tot in
deze eeuw stand kunnen houden, maar in de 1ge eeuw waren reeds verschillende gemeenten er toe overgegaan dit recht aan banden te leggen. [36] Het
gevolg van de ongereglementeerde vervening was dat her en der in het landschap diepe kuilen ontstonden, die het later moeilijk maakten een complex
systematisch van de veenlaag te ontdoen.
Het heeft lang geduurd voordat de grate ondernemers kans kregen de
veenvoorraad in de Peel te exploiteren. Een aanpak op grote schaal werd
verhinderd door het ontbreken van geschikte vaarwateren. Vanuit 's Hertogenbosch is in 1573 een mislukte poging gedaan om het riviertje de Aa,dat
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ten zuiden van Helmond begint en in Den Bosch uitkomt, bevaarbaar te
maken. [65 b ] Omstreeks 1700 voorziet Hollandse turf voor een belangrijk
deel in de brandstofbehoefte van Den Bosch. [55] Uit een beschrijving, daterend uit het jaar 1670, blijkt dat de bewoners van de dorpen, aan de rand
van de Peel niet aileen voor eigen gebruik groeven maar ook om deze per kar
naar naburige plaatsen te brengen en daar te koop aan te bieden. [65&] Voor
de grotere plaatsen in Brabant zal deze aanvoer over de weg niet toereikend
zijn geweest.
Ook Eindhoven heeft jarenlang energieke pogingen in het werk gesteld een
waterverbinding met de Peel te krijgen. In 1816 wordt door lakenfabrikanten
geklaagd over de duurte van de Peel turf, die per as moet worden aangevoerd.
Bovendien is de turf van slechte kwaliteit, maar andere brandstoffen zijn niet
te krijgen tegen concurrerende prijzen. [18] Later werden de mogelijkheden
in dit opzicht beter.
Op 2 Juli 1853 kochten de gebrs. Van der Griendt, twee Bossenaren, en de
heer Carp, een Arnhemrner, 610 ha veengrond in de gemeente Deume.
[92b , 36] Hiermede werd de stoot gegeven tot een grootscheepse turfwinning.
AI spoedig werd er in de gemeente Horst 300 ha bijgekocht. Later werden
naar behoefte vele malen nieuwe stukken verworven. In 1856 werd door hen
de maatschappij "Helenaveen" opgericht. De dorpen Helenaveen en Griendtsveen ontstonden. Deze veenkolonien hebben zich niet ontwikkeld tot de
flinke veendorpen die men in het noorden kan vinden .
Een van de belangrijkste afnemers van de brandstof uit de Peel was de
aardewerkfabriek van Regout te Maastricht. Deze ondememing telde in 1858
al1300 werknemers. [19 b ] Pas in 1942 is deze grote klant overgestapt op andere brandstof.
En passant vermelden wij dat de familie Van der Griendt haar aktiviteiten
ook ging uitstrekken tot in de venen van zuid-oost Drenthe. [132"] Aanvankelijk lag de nadruk sterk op de turfwinning. In 1882 werd begonnen met de
productie van turfstrooisel. Dit bleek comrnercieel een groot succes te zijn.
Het wordt heden nog in de Peel gefabriceerd.
De gemeente Deume, die grote bezittingen in de Peel had, besloot deze
voor eigen rekening te gaan exploiteren. Niet aIleen zag het gemeentebestuur
winstkansen, maar het was ook een mogelijkheid om de werkloosheid te bestrijden. Het gemeentelijke veenbedrijf werd in 1875 opgericht en eerst in
1956 opgeheven. Vooral de turfstrooisel heeft deze gemeente geen windeieren gelegd. [7]
Er werden ook kanalen gegraven. In 1877-'78 het Deumse kanaal en vervolgens de Helenavaart en het Peelkanaal.
Nadat in de jaren 1915-1918 nog een 200 miljoen turven waren afgeleverd liep het met de graverij snel af. In 1927 was in Brabant en Limburg
nog bijna 4000 ha onvergraven. [12&] Een representatief deel ervan wordt als
natuurmonument in stand gehouden.
Hoewel Limburg nauwelijks afzonderlijk ter sprake kwam, merken wij op
dat de geschiedenis van het gedeelte van de Peel in die provincie gelijk was
aan het Brabantse. Ook in andere delen van dit gewest beoefende men de
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turfgraverij o.a. in de omgeving van Maasbracht tussen 1651 en 1716.
In het land van Montfort wist men zich de daar liggende broeklanden
eveneens ten nutte te maken. Vanuit economisch standpunt bezien was deze
winning van zeer geringe betekenis. [93]
De kloosters

In de tweede helft van de lle eeuw heeft zich in het kloosterleven van
West-Europa een diep ingrijpende vernieuwingsbeweging voorgedaan, die
ook de Nederlanden niet onberoerd heeft gelaten. Nieuwe kloosterorden
werden opgericht. Zij trokken talrijke gelovigen aan, die in armoede en afzonderling hun leven wilden heiligen. In Nederland waren er voordien trouwens nog weinig kloostervestigingen. [127 b ]
Vooral de Norbertijnen of Premonstratenzers en de Cistercienzers werden
hier van grote betekenis, in het bijzonder in het noorden van het land. In
hun kloosterregel stond dat ieder lid van de gemeenschap dagelijks handenarbeid moest verrichten. Daar kwam nog bij dat zij aanvankelijk niet of
nauwelijks betrokken waren bij de beoefening van de praktische zielszorg. [127"] Later werd de kloosterregel wat minder letterlijk genomen. Men
liet het werk toen vooral verrichten door z.g. leke-broeders of conversen.
De geschiedschrijvers zijn het er over eens dat de bovengenoemde orden
een belangrijke rol hebben gespeeld in het economisch leven van de streek,
waar zij zich hadden gevestigd. Zij exploiteerden landbouwbedrijven van
grote omvang en ook oefenden zij allerlei ambachten uit. In het bijzonder
zijn zij bekend geworden door dijkenbouw en landontginning. Ook bij de
turfwinning hebben deze strak georganiseerde gemeenschappen een moeilijk
te overschatten rol gespeeld. [68", 134]
De vroegste berichten over turfwinning op enigzins grote schaal worden
vrijwel steeds genoemd in verband met een klooster van de Cistercienzers of
de Norbertijnen. In Friesland en Groningen kende men bij deze orde al
vroeg, behalve kloosters, z.g. grangiae, voorwerken of uithoven. Het waren
een soort filiaten in onherbergzame streken. Verschillende van deze uithoven
voorzagen het moederklooster en soms ook andere kloosters van turf, die in
de houtarme gebieden van Noordnederland bijna de enige brandstof
was. [57"] Deze tak van de huishouding moest in ieder geval efficient georganiseerd worden, want deze kloostergemeenschappen hadden soms een
niet geringe omvang. De Abdij Bloemhof bij Bolsward omvatte in 1287 bijvoorbeeld niet minder dan 1000 personen. Er waren er ook met 400 en 600,
leden. [131"]
Het is geen te ver gaande veronderstelling als vaststaand aan te nemen dat
de monniken de eersten waren die op grotere schaal en wellicht ook meer
systematisch als tot dusverre gebruikelijk was, de turfgraverij hebben beoefend. Een stapje verder was het dan, dat men niet meer uitsluitend voor
eigen gebruik produceerde, maar ook wegschonk aan armen en verkocht aan
derden.
Er moet nog de aandacht gevestigd worden op een ander aspect van de
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zaak, die bovenstaande conclusie ondersteunt. Vrijwel gelijktijdig met de
komst van de Cistercienzer kloosters horen wij van steenbakkerij. Niet aIleen in het Noorden van het land maar ook in de ons omringende landen
wordt deze kloosterorde als eerste genoemd, die bakstenen gebruikte bij de
oprichting van gebouwen. [57&] De komst van de baksteen in ons land wordt
gesteld op omstreeks 1200. De bakovens moeten toen grotere hoeveelheden
brandstof hebben gevergd dan de bossen in Friesland en Groningen kunnen
hebben geleverd. Wat later bakten ook andere orden stenen, vooral ter voorziening in de eigen behoefte. Het is typerend dat de oudste bakstenen ook nu
nog kloostermoppen genoemd worden. Aangezien de berichten over turfwinning verder teruggaan dan die over de steenbakkerijen ligt de veronderstelling voor de hand, dat deze tak van nijverheid zijn opkomst in Nederland
aanvankelijk te danken heeft aan een systematische turfwinning door de
kloosters in verschillende streken van het land. De meeste kloosters hadden
een eigen bierbrouwerij. Ook dit bedrijf vroeg veel brandstof.
Er was nog een andere belangrijke factor, die het de kloosters mogelijk
maakte een gewichtige rol te spelen bij de turfwinning. Zij konden zich nl.
reeds spoedig na hun vestiging eigenaar noemen van flinke oppervlakten
grond. Ben niet onaanzienlijk deel daarvan bestond uit veenland. Zij verkregen deze landen meestal gratis, zodat deze kloostergemeenschappen tot
de weinige behoorden die over voldoend grond, kapitaal en arbeid konden
beschikken om op ruime schaal turf te winnen.
Uit het vorenstaande mag Diet afgeleid worden dat het alleen de kloosters
in de noordelijke gewesten waren, die turf staken. Tegen het einde van de 12e
eeuw vestigden de monniken van Ter Doest (Cistercienzers) zich in de moeren van West-Zeeuws Vlaanderen. In 1188 ontvingen zij een stuk grond bij
St. Kruis ten geschenke om daaruit turf te graven. [47 b ] Dit was overigens
niet het enige klooster dat daar dergelijke aktiviteiten ontplooide. Ook in
Belgisch Vlaanderen waren de Cistercienzers op dit gebied zeer aktief. Het
vrouwenklooster te Loosduinen krijgt in 1330 een stuk grond van de Graaf
van Holland om daaruit turf te winnen. [3] Het is heel goed mogelijk dat zij
die met eigen hand hebben gestoken. Het Franciskaner klooster te OudNaarden hield zich omstreeks 1453 ook bezig met turfsteken. De brandstof
werd aangewend voor verwarmingsdoeleinden en voor kaIkbranderij. [122]
Deze voorbeelden zouden nog met vele andere vermeerderd kunnen worden. Dit korte overzicht volstaat echter om duidelijk te maken, dat de kloosters een belangrijke rol hebben gespeeld bij de opkomst van de tufwinning in
Nederland. In de tweede helft van de 16e eeuw is hieraan als gevolg van de
Reformatie een abrupt einde gekomen.
3.

DE GEVOLGEN VAN DE TURFWINNlNG

Werkgelegenheid

Onder dit hoofd trachten wij een denkbeeld te geven van de betekenis,
welke de turfwinning had voor de werkgelegenheid in ons land. Onze bron-

174

ECONOMISCHE BETEKENIS VAN DE TURFWlNNING IN NEDERLAND

nen zijn onvolkomen. Toch menen wij dat dit cijferrijke hoofdstuk duideIijk
kan maken dat de veenderij vele mensen werk en brood heeft verschaft, al
moet aanstonds worden opgemerkt, dat het bedrijf in aile tijden, tot in ooze
eeuw, slechts een karig stuk brood heeft gegeven. Dat gold niet aIleen voor de
werkers in het veld, maar ook voor de vervoerders en degenen, die de turf in
de steden losten. Wij kunnen er niet aan denken de trieste sociale omstandigheden, die het vervenersbedrijf steeds begeleidden, te schetsen. Deze kant van
de medaille is trouwens reeds in verscheidene romans en andere publicaties
in het licht gesteld.
Ondanks een duidelijke trek naar de steden, vanaf het ontstaan, heerste er
onder de plattelandsbevolking als regel een verborgen werkloosheid. Dit was
zeker het geval in het westen van het land. Velen monsterden aan op een
schip, hetzij op de grote vaart, hetzij ter visserij. [41 b) In de gebieden waar
veenderij werd beoefend, was de belangstelling voor de zee veel minder
groot. Deze bedrijfstak was een van de belangrijkste, welke in vroeger
eeuwen ten plattelande werd gevonden en bovendien een arbeidsintensieve.
Ook vrouwen en kinderen - soms slechts drie turven hoog - konden in de
turf iets verdienen. Een deel van het werk werd overigens lange tijd - tussen
± 1600 en 1850 -door Duitse seizoenarbeiders verricht. Op de betekenis
van de Rollandsgang wordt hierna afzonderlijk ingegaan.
Ret duurt erg lang alvorens wij exacte getallen tegenkomen, maar ook als
zij wei genoemd worden zijn zij slechts gedeeltelijk betrouwbaar. Ret eigenlijke veensteken en -baggeren is immers een typisch seizoenbedrijf dat tussen
Pasen en medio juli werd beoefend. Het verzorgen van de turf, zoals het dragen, opslaan en verschepen, werd in de rest van het jaar voor een belangrijk
deel door vrouwen en kinderen verricht. De mannen probeerden in de oogsttijd nog wat extra's te verdienen bij de boeren. Er zijn allerlei overgangsvormen voorgekomen: kleine boeren die een stukje eigen grond verveenden,
werknemers, die ook de turfschipperij beoefenden, enz. Vaststaatevenweldat
in de streken waar de veenderij betekenis had, welhaast iedereen daarbij ingeschakeld was. In het Drentse dorp Roden bleef in het midden van de 16e
eeuw tijdens het veenseizoen niemand thuis; voor andere diensten kon men
daar geen mensen vinden. Ben dergelijk beeld moeten talrijke dorpen ook
toen reeds vertoond hebben.
P. Winsemius vermeldt in "Chronijck van Vrieslandt", 1622, dat er in de
omgeving van Heerenveen een duizendtal mensen in de venen werkten. [103 b]
Ongeveer terzelfder tijd had de Pekelder Compagnie in Groningen aileen al
500 mensen te werk gesteld. [113] Voor Overijssel wordt in 1795 het geta1 van
512 personen genoemd, waarvan het schoutambt Vollenhove 497. [123, 100b]
In werkelijkheid zullen daarbij de verveners voor eigen en lokaal gebruik weI
niet gerekend zijn. In 1819 wordt voor dezelfde provincie het getal van 1796
personen opgegeven, die werkzaam zijn in 466 veenderijen. [18] Enerzijds zal
de vervening in n.w. Overijssel aan betekenis hebben verloren, maar de totstandkoming van de Dedemsvaart zal dit ruimschoots gecompenseerd hebben.
In "Apen;u sur la Hollande" van D'Alphonse (± 1812) wordt opgemerkt
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dat het totaal der turfgraverijen meer dan 1200 bedroeg, werk gevend aan
± 26.000 werklieden. [90&] In hoeverre deze cijfers betrouwbaar zijn, valt
niet te achterhalen. Als men echter weet, dat in 1808 aIleen in de Ronde
Venen ± 1500 veenarbeiders werkzaam waren [21 b] en in 1811 in het arrondissement Heerenveen ruim 4000, [81] is wei duidelijk dat men goed doet de
opgave van D' Alphonse niet spoedig te hoog te achten.
In tegenspraak hiermee lijkt het resultaat van een telling in 1819. Voor heel
Nederland komt men dan op een totaalcijfer van 12.623. [18] Hierbij moet
echter aangetekend worden dat sommige gemeenten, waarop grote schaal
verveend werd, opgaven dat het aantal veenwerkers niet te bepalen was. Het
valt overigens op dat heel vaak afgeronde getallen werden opgegeven. Indien
de omstandigheden tussen 1814 en 1819 nagenoeg niet veranderd zijn - en er
is geen aanleiding om dat te veronderstellen - moet het getal dat D' Alphonse geeft dichter bij de waarheid zijn.
Zelfs in de 1ge eeuw bIijven er grote hiaten in onze bronnen en ook de
cijfers in die tijd zijn niet geheel betrouwbaar.
In 1855 zouden er in Drenthe 6231 personen het veen intrekken, een getal
dat in 1870 is opgelopen tot rond 7500. [33] Het is niet duidelijk of daarbij
ook zijn opgeteld de Duitsers die slechts enkele maanden per jaar kwamen
graven. Hun aantal is in 1870 sterk verminderd.
Omstreeks 1850 zijn er in de Ronde Venen in de provincie Utrecht nog
1250 personen bij de turfwinning betrokken. [21 c] In het niet ver daarvan gelegen Amstelveen vinden tezelfdertijd 600 werk in deze bedrijfstak. [49&]
Voor 1860 wordt een getal van 2300 opgegeven voor hen die in de Friese
hoge venen werkzaam zijn en 5000 lieden zouden in 1870 de kost verdienen
in de lage venen in die provincie. Dit zijn kennelijk afgeronde getallen.
In 1880 zijn er in de gemeenten Opsterland en Smallingeriand en omgeving
nog 2450 mensen werkzaam. [39] In 1890 varieerde het losse volk dat in de
veenderijen in Lemsterland werkten van 200 tot 1000 man [130&] In bovengenoemde getallen zijn ook steeds vrouwen en kinderen begrepen.
In 1889, een jaar waarin de vervening al veel van haar betekenis heeft verloren, zouden er nog 2081 vrouwen in de turf werkzaam zijn. Hiervan zijn er
117 beneden de leeftijd van 16 jaar. In 1898 is dit aantal teruggelopen tot
resp. 1509 en 109. [97 b ]
Het is overigens de vraag of ook deze getaIlen de werkeIijkheid wei geheel
weergeven. In 1880 schat men dat in de marke Noord- en Zuid Barge bij
Emmen 1600 mann en en jongens en 1050 vrouwen en meisjes werkzaam
waren. [132 b ] Voor de gehele z.o. hoek van Drenthe moet het totale aantal
turfwerkers boven de 10.000 gelegen hebben. Omstreeks die tijd begint de
neergaande lijn in de werkgelegenheid zich af te tekenen.
In 1913 werkten er in Friesland nog ruim 1660 arbeiders in de veenindustrie. [9] Als gevolg van de oorlog 1914-1918 ontstond een kortstondige
hausse in het veenderijbedrijf. Deze brak in 1920 al weer af. In 1922 werden
aIleen in de gemeente Emmen 5000 werklozen, merendeels veenarbeiders geregistreerd. [90 g ]
In 1930 bedraagt het aantal Drentse veenarbeiders nog 6000 a 6500. [105]
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Deze trend zette zich voort. In 1960 werken er in de venen in de drie noordelijke provincies nog 2000 man en in 1965 nog 1000. [86]
De mechanisatie van de veenarbeid is vrij laat ingezet en heeft daardoor
nauwelijks drukkende invloed op het aantal veenarbeiders uitgeoefend. Juist
in de peri ode dat er zich in dit opzicht mogelijkheden gingen voordoen, verkeerde de veenderij in de structurele depressie, die omstreeks 1880 inzette.
Men was dan ook beducht voor investeringen in dure machines.
Een van de vroegste pogingen in Nederland dateert van voor 1878. Dan is
in Nieuw-Amsterdam de Drentsche Machinale Turfmaatschappij "De Ster"
werkzaarn. [132 0 ] In 1885 volgde echter reeds de liquidatie. In 1890 zijn er
minstens twee turffabrieken in Drenthe en een in Overijsse!. Doch dit zijn, in
groter verband gezien, nog slechts schuchtere pogingen en hun aanwezigheid
bemvloedde de werkgelegenheid nauwelijks.
In deze eeuw wordt de machinale turfwinning geleidelijk van groter betekenis, terwijl na 1950, vooral dank zij de Marshallhulp, vrijwel volledig gemecbaniseerd wordt. [105] Nu dit proces voltooid is, verloopt de afvloeiing
van arbeidskrachten niet meer zo sne!. De huidige werknemers in het veenbedrijf zijn bovendien voor het grootste deel betrokken bij de turfstrooiselfabrikage en de vervaardiging van aktieve koo!. De afzet van deze producten
vertoont geen afiopend karakter. [48, 106]
Hebben wij tot dusverre uitsluitend naar de werkgelegenheid bij de productie van turf gekeken, ook bij het transport, bet lossen van de lading en
de belastinginning waren vele werkkrachten betroffen. Wij denken hierbij
in de eerste plaats aan de talrijke turfschippers, die behalve in vorstperioden
bet gehele jaar doende waren de afstand tussen producent en consument te
overbruggen.
Aangezien biema afzonderlijk aandacbt wordt besteed aan bet transport,
zullen wij dit onderdeel hier laten rusten. Terloops zij er op gewezen dat bet
belangrijke aandeel, dat de turfscbipperij in bet totaal van de binnenscbipperij heeft genomen, uiteraard van grote invloed was op de werkgelegenheid
op scheepstimmerwerven, zeilmakerijen, e.d. Het is niet toevallig dat zij lange
tijd een belangrijk element vormden in het economische leven van de Groninger veenkolonien. Het voert ecbter te ver om ook de wijde kring van
indirecte werkgelegenheid in relatie met de turfwinning aan een beschouwing
te onderwerpen. Wij zouden dan - zo dit al mogelijk was - aandacht
moeten schenken aan de invloed, die de aanwezigheid van goedkope brandstof heeft gehad op de levensvatbaarheid van talloze, meestal kleine, bedrijven in verscbillende streken van het land.
Dat die invloed er is geweest, is echter onmiskenbaar.
Wij willen bier uiteraard aandacbt besteden aan bet turfdragersgilde en
daarbij niet aileen ingaan op de omvang maar ook op ontstaan en de werkkring.
Zodra de verkoop van een lading rurf binnen de stadsmuren bad plaats
gevonden, kwamen de turftonners, -dragers, -vullers, ofboe zij verder mogen
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heten, zowel mannen als vrouwen, in aktie. Het waren door het stadsbestuur
aangestelde en beedigde functionarissen, die bij uitsluiting van anderen belast waren met het meten en lossen van de lading. In verschillende steden
was zelfs het vervoer van de turfmarkt naar het huis van de koper gemonopoliseerd. De schipper en zijn personeel kwamen er dus niet aan te pas,
kennelijk om te voorkomen dat zij met kwaliteit en kwantiteit zouden
knoeien.
De aanstelling van deze ambtenaren en ambtenaressen geschiedde buiten
bezwaar van de stedelijke schatkist, want hun loon moest worden betaald
door de belanghebbende, schipper of soms koper. De werkkring van de
turfdragers e.d. was minutieus geregeld in ordonnanties. Als regel werden
deze turfwerkers ondergebracht in een turfdragersgilde. Wij hebben hier niet
te denken aan de organisaties van die naam welke in taIrijke bedrijfstakken
in de middeleeuwen en later zijn ontstaan. Dat was een verband van werkgevers. Het turfdragersgilde daarentegen was in feite een organisatie van
ambtelijke functionarissen, waarvan omvang en interne regeling door de
overheid werd vastgesteld. Het turfdragersgilde had tevens het karakter van
een cooperatie, want alle verdiensten moesten in een centrale kas worden
gestort, waaruit wekelijks uitkeringen werden gedaan tot een gelijk bedrag
voor ieder lid. Ook ten behoeve van zieke gildebroeders of hun nagelaten
betrekkingen werden uitkeringen gedaan. Daaruit vloeit voort dat ook geregeld moest worden in welke volgorde men opgeroepen werd om een schip
te lossen en hoe de plaatsvervanging bij ziekte, e.d. kon plaatsvinden. [78]
Er waren ook bierdragers-, zoutdragers-, korendragers-, en waagdragersgilden e.d., die alle op dezelfde leest waren geschoeid. [13]
Het tijdstip en de wijze van ontstaan van deze groepen gespecialiseerde
verwerkers van goederen is nog niet geheel duidelijk. Het is niet onwaarschijnlijk dat in de Be of 14e eeuw arbeiders elkaar op cooperatieve basis
gevonden hebben om economisch sterker te staan. Althans in Amsterdam
kan men constateren dat het stadsbestuur tot in de 16e eeuw afwijzend staat
tegenover dit soort concentraties. Daarbij zal wei een rol hebben gespeeld,
dat het dragersvolkje nogal roerig was en daardoor vaak aanleiding gaf tot
ordeverstoringen. Vroeg of laat hebben alle stedelijke overheden eieren voor
hun geld gekozen en de bestaande organisaties gelegaliseerd en gereglementeerd, waardoor de zaak beter in de hand kon worden gehouden. [14,38]
De stadsbesturen hebben deze gilden ook een taak toebedeeld bij de inning
van accijnzen. Met name de tonners (tonsters) en meters (meetsters) moesten
er zorg voor dragen dat de belastingen, waarvan de hoogte van het bedrag
afbankelijk was van de hoeveelheid en meestal ook van de soort, tot een
juist bedrag werden betaald. Dit moet voor wat de turf betreft geschieden
door meting van de lading in tonnen of manden, waarvan het aantal vervolgens moest worden gemeld bij de pachter of ontvanger. Aangezien de
meeste meters en tonners de telkunst niet machtig waren, redde men zich
door het zetten van streepjes voor elke geloste ton of mand. Op deze wijze
is het Z.g. "turven" ontstaan. [3] Omtrent het meten waren allerlei nauwkeurige bepalingen in de ordonnanties opgenomen: de ton moest vol geEcON.-HIST. JAARBOEK
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maakt worden zonder "holligheyd"; de gevulde ton moest een, twee of drie
keer gestoten of geschud worden en dan mochten er in de meeste gevallen
nog een aantal turven bovenopgelegd worden, enz. [54]
Met deze voorschriften wilde men ook voorkomen dat de burgers bedrogen werden door de leveranciers. Uit het grote aantal klachten die bleven
bestaan en dan weer nieuwe nog nauwkeuriger bepalingen uitlokten, kan
men concluderen dat er altijd wei mogelijheden bleven bestaan om door de
mazen van het net te glippen.
De teksten van de ordonnanties maken duidelijk dat zowel de leden van
het turfdragersgilde als de schippers slecht de verleiding konden weerstaan
een extraatje te verdienen. In een schip mocht bijv. niet meer dan een soort
turf worden aangevoerd, kenneIijk omdat de slechtste kwaliteit anders steeds
onder in het schip zat.
De schippers was het verboden de kinderen van vulsters en tonsters iets
toe te stoppen en evenmin mochten zij de leden van het gilde meer dan drie
glazen bier aanbieden (Woerden, 1693). De turfdragers en -draagsters mogen
zich niet dronken drinken tijdens het werk. Zij mogen niet vloeken en roken
(Middelburg, 1713). Voorts mogen zij boven hun loon geen extra geld of
ander voordeel genieten of eisen (Woerden). Deze ambtenaren mogen de
verkochte waar niet "afkraken" tegenover de kIant, indien de schipper weigert iets boven het vastgestelde lostarief te geven (Antwerpen, ± 1536). Ben
schipper uit Kuime kIaagt dat de Raarlemse turfdragers zelden nuchter zijn.
[56] Weliswaar zijn er in de ordonnanties flinke strafsancties opgenomen,
maar telkens bIijkt dat de stedeIijke besturen moeite genoeg hebben om het
ruige volkje in toom te houden. Met name werd in dure tijden gerebelleerd
tegen de vastgestelde uniforme tarieven voor het tosseD en thuisbezorgen.
Ret turfdragen was dan ook geen lucratief beroep.
Uit sommige van deze oneigenlijke gilden zijn te Amsterdam later de bekende yemen voortgekomen. De arbeiders, die er deel van uitmaakten, ontwikkelden gaandeweg een gespecialiseerde kennis in de verwerking en opslag
van bepaalde goederen. Deze yemen werden onderling onderscheiden door
de kIeur van hun hoofddeksels: blauwhoedenveem, purperhoedenveem,
roodhoedenveem, enz. [14] De turfdragers in Amsterdam waren al uit de
verte te herkennen aan hun lange blauwe slaapmutsen.
De turfdragers vormden eeuwenlang een belangrijk element in de werkgelegenheid van een stad. Zij ontbraken nergens. Zelfs in dorpen was er
vrijwel steeds een dergelijke functionaris te vinden.
De hier gegeven schets vertoonde van stad tot stad variaties, doch in grote
lijnen gold deze regeling eeuwenlang in de steden. De turfdragers verdwenen
met de afschaffing van de stedelijke accijnzen.
In Antwerpen waren turfdragers in 1307 al geen onbekende verschijnselen
in het stadsbeeld. In 1447 kwam het tot de oprichting van een gilde. Ret
heeft lange tijd 70 leden geteld. Na het teruglopen van de bevolking en de
economische bedrijvigheid na 1585 werd het aantal dragers verminderd tot
35 en in 1608 tot 28 man. [91 C] Binnen de Nederlandse grenzen hebben wij
niet zo'n vroege vermelding van een gilde gevonden.
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Ter illustratie van de omvang van het turfdragerseorps geven wij hier een
overzieht :
Plaatsnaam

Aantal tur/dragers

Amsterdam

621
ruim 700
700 it 800 betrokken
bij de sted. turfhandel
31
2
40
6
6
23
136
ruim 70
98
26
1
20
60

Gouda
Groningen
Harderwijk
's-Hertogenboseh
Heusden
Leiden

"
Haarlem
Rotterdam
Woerden
Zeven bergen
Zwartsluis

40

Jaar

1716

± 1760
± 1560
1731
1749
1700
1796
1498
1581
1788
1771
1638
1693
1675
1639
2e helft 18e eeuw
Franse Tijd

Het heeft geen zin een verband te zoeken tussen het aantal inwoners van
een plaats en het aantal turfdragers, omdat de industriele bedrijvigheid,
voorzover deze afnemer van turf was, een betrouwbare vergelijking onmogelijk maakt.
Landbouw

De landbouw heeft op directe wijze grote invloed ondervonden van de
veenderij.
Tot de 17e eeuw was dit bepaald geen gunstige, altbans in de laagveengebieden verdwenen gaandeweg grote stukken kultuurgrond. Vooral als gevolg van het slagturven veranderden vele bectaren, zij het niet hoogwaardig,
boerenland in veenplassen. Ook het darine-delven - het weggraven van
veen van onder een kleilaag, beeft het agrarisehe volksdeel, met name in het
Z.W. van het land op langere termijn bezien, weinig voordeel gebraeht. Versehillende delen van Zeeland en de Biesboseh hadden niet aan de zee terug
gegeven behoeven te worden, indien de vergraving van het zoute veen binnenen buitendijks niet zo'n grote omvang bad aangenomen.
Er waren weI streken, zoals in de Friese Wouden, rondom Meppel en
Roosendaal, waar enige kultuurgrond besehikbaar kwam door vergraving
van hoogveen. Deze winst kon het verlies elders echter in genen dele eompenseren.
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Vanaf de 17e eeuw verloopt de veenderij voor de landbouw als geheel
minder ongunstig. Niet aIleen maakte men toen een begin met het droogleggen van veenplassen, maar ook werd toen het hoogveen in het noorden
van het land op grote schaal vergraven.
Wij dienen te bedenken dat niet alle binnendijkse droogleggingen voortvloeien uit turfwinning. In dit verband noemen wij slechts de Noordhollandse droogmakerijen boven het IJ en de Haarlemmermeer. Anderzijds zijn
ook verscheidene veenplassen door uiteenlopende oorzaken nooit drooggelegd. In Overijssel en Utrecht zijn geen veenderijen van betekenis later
leeggepompt.
Uit een opgave van prof. dr. B. H. Slicher van Bath in "De agrarische
geschiedenis van West Europa (500-1850)", 1960 biz. 122 valt te berekenen
dat tussen 1540 en 1864 niet minder dan 278.784 ha. water in land zijn veranderd. Deze schrijver toont aan dat de droogmakersaktiviteiten beduidend
groter waren in tijden dat het de landbouw goed ging. Zo'n periode viel
tussen ± 1540 en 1650, terwijl het tussen ± 1650 en 1750 minder gunstig
was gesteld. Dezelfde lijn valt te onderkennen in de voortgang van de hoogveengraverij in het noorden van het land. Daarmee houdt de overeenkomst
tussen beide soorten kultuurtechnische werken zo ongeveer op.
De bodemgesteldheid van de droogmakerijen was over het algemeen kleiachtig en dus beter van kwaliteit dan d~ vroegere bovenlaag die uit laagveen
bestond. Alvorens men besloot tot inpoldering had men zich trouwens wei
op de hoogte gesteld van de te verwachten kwaliteit van de bodem. Zo werd
in 1720 een rapport opgemaakt van proefboringen in de droog te leggen
Bovenkerkerpolder onder Amstelveen, waarin stond dat de uitgeboorde klei
van zeer vette en deugdzame aard was. [96"]
Na het droogvallen werd de gehele oppervlakte verkaveld door een netwerk van vaarten en sloten. De kolonist stond dan nog voor de taak zijn
grond te egaliseren en daarna kon het eigenlijke boerenwerk dan beginnen.
De gemiddelde grootte der boerenbedrijven in de droogmakerijen was min
of meer afuankelijk van wat in een bepaalde streek gebruikelijk was. Men
krijgt de indruk dat deze bedrijven gemiddeld groter waren dan de veenkoloniale boerderijen. De pionier begon vrijwel nooit als eigenaar van de
grond, doch had in een of andere vorm een pachtverhouding met een participant aan de droogmakerij.
Ook de eerste kolonisten op de dalgronden waren bijna steeds pachters.
Zij beschikten zelf niet over voldoende kapitaal om het bedrijf meteen in
volle omvang te exploiteren. Men begon met de verwijdering van de veenlaag ten behoeve van de turfmakerij. De zandige ondergrond werd vervolgens gemengd met de oorspronke1ijke bovenlaag, de bonkaarde. Om de
grond vruchtbaar te maken was een geregelde mestgift onmisbaar.
Het was echter ook niet eenvoudig over voldoende meststoffen te beschikken. Men kan zeggen dat v66r de komst van de kunstmest de vraag naar
natuurlijke mest permanent groter was dan het aanbod. In het bijzonder
gold dat voor het nieuwe landbouwgebied van de veenkolonien, waar de
grond bijna uitsluitend als bouwland werd gebruikt.
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Ook stadsvuil in de ruimste zin kon als mest heel goed dienen. Als gevolg
van de grote vraag vertegenwoordigden deze vruchtbaar makende stoffen
een niet geringe waarde. Het was lonend de mest te verzamelen en te vervoeren, vooral indien de turfschippers een dergelijke lading als retourvracht
konden innemen. Daardoor was het mogelijk dat met name stadsvuil (compost) over grote afstanden werd aangevoerd. In de Groninger veenkolonien
ontving men meststoffen uit Amsterdam, HaarIem, Enkhuizen, verschillende
noordelijke steden en zelfs uit de Duitse havenplaatsen, die Nederlandse turf
afnamen. [68 1]
Voor verschiIlende steden betekende verkoop van compost in de 18e en
1ge eeuw een aardige bron van inkomsten. [75&] De stad Groningen is daarmee het verst gegaan. AI vrij vroeg vaardigde het stadsbestuur vergaande
voorschriften uit met betrekking tot het verzame1en van aIle stadsvuil en
meststoffen. Het was de bewoners zelfs niet geoorIoofd de afvalstoffen van
hun eigen huishouding te vervoeren. Van gemeentewege waren er 14 voerIieden en een gelijk aantal vegers aangesteld die het vuil naar een centraal
depot buiten de stad moesten brengen, vanwaar het met schepen naar de
veenkolonien ging. [75 b ] De verhuurcondities voor hen die stadsvenen huurden in de 17e eeuw, bevatten de bepaling dat zij voor het toemaken van de
ondergrond, aanvankelijk voor 10 jaar, later voor onbepaalde tijd, gratis
stadsmest mochten halen.
Vanaf 1699 komt in Groningen een einde aan het monopolie van deze
huurders. In het vervolg zal een derde deel van de stadsmest mogen worden
gebracht naar het Gorecht, de particuliere Wolder venen en de vergraven
venen in het Oldambt, Veendam en Wildervank. [116 c ] De mest werd niet
meer gratis beschikbaar gesteld.
In de ordonnantie van 17 november 1731 werd bepaald dat turfschippers
slechts om de beurt een vracht mochten halen, doch wie mest of straatvuil
wegbracht, mocht v66r zijn beurt met turf terugkomen.
Het in kultuur brengen van het voormalige hoogveenterrein volgde de
turfwinning niet steeds op de voet. Vooral in de tweede helft van de 18e
eeuw, maar ook gedurende enke1e perioden in de 1ge bleven de dalgronden
soms jarenlang ongebruikt liggen. [68 g ] In de omgeving van Hoogeveen
heeft dit tot gevolg gehad dat een flinke oppervlakte bebost werd. [12 b ]
Beetsterzwaag heeft er eveneens zijn bosrijke omgeving aan te danken.
Tussen 1767 en 1778liep de prijs van mest per scheepsvracht (± 17.700 kg)
geleide1ijk op van 123,90 tot 177,84. [68 h ]In hetzelfde tijdvak vloeide er in
de stadskas van Groningen een winst die opliep van ongeveer 11330 tot
127.950 per jaar. Een dergelijke prijsbeweging beperkte zich uiteraard niet
tot Groningen.
De uitvoer van mest in oostelijke richting uit Friesland, met zijn belangrijke veestapel, werd van zodanige betekenis dat er in 1781 een hefting op
de uitvoer werd ingesteld. [98]
Na 1800 ging de mest en het vuilnis niet aileen naar de provincie Groningen; ook in Drenthe werd gaandeweg heel wat verwerkt. Omstreeks 1840
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kocht de welbekende Maatschappij van Weldadigheid aileen al voor 150
aI 60.000 aan meststoffen. [84]
In Vlaanderen, waar de landbouw in de 18e en 1ge eeuw verhoudingsgewijs op een hoog peil stond, had men ook grote behoefte aan alles wat de
vruchtbaarheid van de bodem kon stimuleren.
Globaal genomen tussen 1600 en 1800 gingen grote hoeveelheden van deze
materie uit de Nederlandse steden ten zuiden van de lijn Zwolle-Amsterdam
naar Vlaanderen. Met name komt men herhaaldelijk de vermelding tegen
van het transport van turfas, dat om het hoge kaligehalte veel gevraagd werd
als meststof. Deze gang van zaken was een doorn in het oog van hen die de
belangen van de Nederlandse landbouw voorstonden. Bij de wet van 12 april
1800 werd dan ook niet aileen bepaald dat de doorvoer, koop en verkoop
van en naar de verschillende voormalige gewesten niet mocht worden belemmerd (hetgeen voorheen herhaaldelijk was gebeurd) maar ook de uitvoer
van mest uit de Bataafse Republiek werd verboden. Dit verbod trof nog niet
de haardas, straatvuil en secreetmest, doch bij de wet van 4 mei 1804 werd
ook de export van beide laatstgenoemde categorieen verboden. [75] Later
werd dit verbod opgeheven. Nog in 1850 wordt geklaagd dat de haardas in
grote hoeveelheden naar Belgie wordt verscheept. Ben en ander illustreert
de economische betekenis van de meststoffen in de Nederlandse landbouw
en het nauwe verband met de turf.
Ret valt moeilijk te achterhalen welke oppervlakte van de voormalige
hoogveengronden aan het landbouwmateriaal is toegevoegd. Kennelijk is
niet exact aan te geven welke woeste gronden tot het hoogveen moeten worden gerekend. De Peel bijv. heeft geen aaneengesloten veenlaag gehad. De
(staats)commissie voor de veenafgraving (1928) schatte de totale oppervlakte
op 225.900 ha, doch rekende daar het veen in de Gelderse Vallei niet bij
(± 1500 ha). [116&] De Nederlandse Reidemaatschappij komt echter niet
verder dan 177.500 ha. [52&] Wat hiervan zij, het is duidelijk dat de landbouw
een belangrijke expansiemogelijkheid heeft gehad in de loop van een drietal
eeuwen.
Nauw daarmee verbonden was de opkomst van een belangrijke industriele
bedrijvigheid. Waren het aanvankelijk vooral de steenbakkerijen en kalkbranderijen, die hiervan profiteerden in verband met boerderijbouw, e.d.,
na 1800 kwamen de moutwijnbranderijen op. Zij gebruikten de aardappel
als grondstof en turf als brandstof. In 1840 waren er in Groningen 17 van
deze inrichtingen. [68 k ] Zij stimuleerden de aardappelteelt niet weinig. Nadat
W.A. Scholten in 1842 de eerste aardappelmeelfabriek opzette is er na 1860
een hele reeks van deze fabrieken in Groningerland verrezen. [80&] De omyang van de met aardappelen beteelde oppervlakte in de veenkolonien nam
dienovereenkomstig toe. Ook de strokartonfabrikage, welke na 1867 tot
aanzien kwam, heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de welvaart in
de veenkoloniale landbouw. [80 h ]
De Nederlandse landbouw is vooral in de 1ge eeuw en de eerste helft van
de 20e eeuw, zulks in tegenstelling tot vroeger tijden, van grote betekenis
geweest voor de nationale economie. Men kan zich afvragen of deze groei
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ook niet voor een belangrijk deel toegerekend moet worden aan de uitbreiding van de landbouwgronden in de veenderijen en de kwalitatieve verbetering van de laagveengronden na vergraving en drooglegging in de lage veenderijen.
Migratie

Er is waarschijnlijk geen vorm van bedrijvigheid aan te wijzen, die zozeer
de mobiliteit van de bevolking heeft bevorderd als de veenderij. Met name
vanaf de 16e eeuw kregen de verveningen in verschillende streken van het
land zo'n omvang, dat het werk niet meer uitsluitend door lokale krachten
kon worden verricht. De opkomst van de Rollandsgang vanaf het einde van
de 16e eeuw is daarvan een symptoom.
Ret is noodzakelijk hier het onderscheid tussen hoge en lage verveningen
scherp in het oog te houden, omdat het effect op het bevolkingsverioop niet
gelijk was.
Laagveenge bieden
Aanvankelijk had de brandstofwinning niet veel invloed op het bevolkingsverloop, maar aan het einde van de 15e en het begin van de 16e eeuw begint
zich, althans in het westen, een duidelijke vermindering van de oppervlakte
kultuurgrond af te tekenen. Dit blijkt uit de Enqueste van 1494 en de Informacie van 1514. Vele plattelanders trokken in die tijd naar de steden, waarbij
wij ons kunnen afvragen of dit mede veroorzaakt werd door de verminderde
werkge\egenheid op het platteland als gevolg van de turfgraverij. Deze urbanisatie betekende op zichzelf in ieder geval een stimulans voor de turfwinning, omdat daardoor de afzetmogelijkheden in de steden werden vergroot.
Toen het baggeren onder de wateriijn van betekenis werd, had dat tot gevolg
dat er een vlottende bevolking ontstond, die zich verplaatste met de voortgang van de vervening.
Ret turfbaggeren kon met slechts weinig hulpmiddelen geschieden. De
baggerbeugel was het belangrijkste werktuig. Daarmee werd de veenmassa
losgemaakt van de bodem, boven water getrokken om vervolgens op de wal
gedeponeerd te worden. Als de vervening al in een vergevorderd stadium
was, moest er eerst in een schuitje gebaggerd worden en vervolgens vervoer
naar een z.g. legakker plaats hebben. Daar werd de massa tot een dikte van
± 2 dm op de grond uitgespreid. AI spoedig was de veensubstantie zo ver
gedroogd, dat men - vaak vrouwen - met klompen, waaronder bredere
plankjes waren bevestigd, het veen kon vasttrappen tot een compactere
massa. In het verioop van het verdere droogproces werden op regelmatige
afstanden strepen getrokken, die het toekomstige profiel van de turven aangaven. Op die strepen werd vervolgens met een soort spade de specie in
blokjes verdeeld. Dan volgde het opbreken, het opzetten en het ornzetten
van de turf. Dit stapelen geschiedde zodanig dat er zo veel mogelijk partij
werd getrokken van zon en wind. Na het drogingsproces, dat in het najaar
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voltooid moest zijn, kon de turf opgeslagen of direct afgevoerd worden.
Bovenstaande summiere beschrijving is voldoende om aan te tonen dat in
het seizoen vele handen werk konden vinden in dit bedrijf.
Na afioop van de vervening in een bepaalde streek raakten ook van de
autochtonen velen op drift, omdat de werkgelegenheid blijvend terugliep.
Slechts weinigen konden in hun levensonderhoud voorzien door vissen, jagen
en rietwinning. Er zijn zelfs hele dorpen aan het water prijsgegeven, omdat
men de eenmaal ontstane plassen niet meer in de hand kon houden. Zo
zijn in Holland de dorpen Kalslagen, Thamen en Esselikerwoude in de golyen van veenplassen verdwenen. Later, vanaf ± 1540, werd compensatie
gevonden door het aanvatten van grote droogmakingsobjecten. Verscheidene
hiervan, niet alie, waren veenplassen.
Ook de droogmakingswerken vroegen veel mankracht. Toen de slechts
1500 ha grote Bovenkerkerpolder onder Amstelveen in 1768 werd drooggemaakt, lieten de autoriteiten een open bare kennisgeving aanplakken, waarin stond dat gebleken was dat in de droogmakerij een grote menigte vreemdelingen te werk was gesteld, van wie geen namen en woonplaatsen bekend was,
zodat het haast niet mogelijk was een onderzoek in te stellen naar eventueel
door hen gepleegde "desordres". Ook konden goede ingezetenen hierdoor
niet bevrijd worden van onhebbelijke behandelingen. Met het oog hierop
werd verordend dat iedere dijkbaas, die vreemd yolk in dienst had of nam,
de nodige gegevens omtrent die personen moest verstrekken aan een van de
schepenen.
Voorts nog een algemene vermaning : " ... alle die aan gemelde droogmakerij werken zich ordelijk en stil te gedragen sonder aan iemand der
ingezetenen nog aan elkander enig molest of hinder 't sij met daden of
woorden toe te brengen, alsoo tegen deselven als verstoorders der gemeene
rust met aile vigueur zal worden geprocedeerd." [96 0 ]
Zodra een polder droog lag kwamen de kolonisten, die trachtten zich op
het nieuwe land een bestaan op te bouwen. Hoe moeilijk dat viel, bewijst
o.a. de geschiedenis van de drooggelegde Haarlemmermeer.
Inventieve onderzoekers hebben veel gedaan om het bevolkingsverloop
v66r 1800 in verschillende delen van Nederland althans bij benadering te
reconstrueren. De uitkomsten van deze onderzoekingen laten echter niet toe
daaruit betrouwbare conclusies te trekken omtrent de invloed van de veenderij. Bij dit alles moet ook nog bedacht worden dat de intensiviteit van de
veenexploitatie een belangrijke rol heeft gespeeld t.a.v. de toeloop van
mensen.
In Zuid-Holland verliep de vervening veel sneller dan in noord-west Overijssel. Ook in het Lage Midden van Friesland beinvloedde de winning het
inwonertal slechts zeer geleidelijk. Na de komst van de "Gietersen" wordt
dit echter anders. Ten aanzien van de gang van zaken in de Kop van Overijssel kunnen wij enkele illustratieve gegevens verschaffen.
In de 16e eeuw opereert er in de venen bij Steenwijk en Giethoom een
groep mensen, die men aanduidt met de naam St. Maartensluyden. De overlevering wil dat zij fiagellanten waren uit het Middellandsezeegebied. Zij
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hadden zich onder bescherming en horigheid van de bisschop van Utrecht
in deze streek gevestigd. Zij werden klaarblijkelijk beschouwd als de onderste
laag van de maatschappij en vonden aanvankelijk geen enkele aansluiting
bij de plaatselijke gemeenschap. Deze groep komt omstreeks 1550 in conflikt
met Friese turfwerkers, die zich daar vestigden. [20"]
Typerend is ook dat in 1650 melding wordt gemaakt van een grote toeloop van vreemdelingen in het dorpje Scheerwolde. In 1840 woont er echter
niemand meer. [20 e ]
In de eerste helft van de 18e eeuw nam de bevolking in een veertigtal jaren
in verschillende typische vervenerswoonplaatsen met meer dan 200% toe. [lOOb]
Na 1750 vertrekken verscheidene veenwerkers in noordelijke richting.
Hoogveengebieden
Ook de hoogveenexploitatie was zeer arbeidsintensief. Eerst moest een
hoofdkanaal gegraven worden ter ontsluiting en ontwatering van het veen.
Vervolgens moesten er op regelmatige afstanden zijkanalen, wijken, gegrayen worden om het veen verder te doen ontwateren. Soms werden ook deze
wateren weer afgetakt. Zij worden aangeduid met de naam dwarswijken.
Bovendien werd er over het turfveld een dicht net van greppels gelegd. Het
was gebruikelijk de bovenste laag, die niet geschikt was voor brandstof, de
Z.g. "bonk", voorlopig te verwijderen. Later gebruikte men de bovenlaag
of een deel daarvan voor het maken van turfstrooisel. Daarna volgde het
eigenlijke steken van de turf en later, in de 1ge en 20eeeuw, ook het baggeren
van het dieper gelegen veen. Het laten drogen door het opstapelen, het opzetten, en het omzetten van de veenkluiten was wat lichter werk; dit werd
dan ook vaak verricht door vrouwen en kinderen. Soms werd de droge turf
bijeen gebracht in grote bulten ; in andere gevallen werd de turf meteen in
schepen geladen, die dicht bij de winningsplaats konden aanleggen.
Wij hebben in dit hoofdstuk reeds enkele fragmentarische cijfers gegeven
omtrent de werkgelegenheid. Zij kunnen slechts een f1auwe indruk geven
van de migratie welke de veenderij teweeg heeft gebracht. Voorzover het
ging om uitgestrekte hoogveengebieden, zoals in Groningen en Drenthe,
was er geen autochtone bevolking. Het werkvolk moest dus van elders komen. Maar zij niet aileen, in hun kielzog kwamen talrijke neringdoenden,
schippers en allerlei volk zonder vaste woonplaats. [8] Tot aan de 20e eeuw
is het gebruikelijk gebleven dat ondernemers grote groepen arbeiders uit aile
windstreken aanwierven en hen samenbrachten in de turfvelden onder primitieve omstandigheden, zonder zich iets gelegen te laten liggen aan de
maatschappelijke gevolgen daarvan. Ook de overheid deed niets.
Het is onmogelijk een bepaald tijdvak tot uitgangspunt te nemen voor
de beschrijving van de migratie. In de vroegste tijd, waarin wij van graverij
vernemen, in de lIe eeuw in de omgeving van Meppel, zullen ongetwijfeld
enkele lichte verschuivingen in het bevolkingsverloop zijn opgetreden. In de
loop van enkele eeuwen ontstond Meppel en in een wijde straal er om heen
een aantal veenkolonien van kleine omvang. Ook in de latere middeleeuwen,
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als aJlerwege Op onsystematische wijze langs de rand van de moerassen
brandstof wordt gestoken en her en der verspreid liggende dunne veenlagen
van geringe oppervlakte worden opgeruimd, komt het niet tot een opmerkelijke toeloop.
Ingrijpender gevolgen waren er verbonden aan de grote verveningen, welke
tussen ± 1550 en 1900 plaats vonden. Ook hier worden wij echter geconfronteerd met de handicap dat er slechts zeer weinig demografisch materiaal
voorhanden is. Als wij echter bedenken dat in 31 eeuw aileen in de drie
noordelijke provincies ongeveer 200.000 ha is vrijgemaakt van veen en in
kultuur gebracht is, dan is het zonneklaar dat het levenspatroon van een
groot aantal mensen daardoor in hoge mate is bepaald.
Er valt iets meer te zeggen over het aantal kolonisten dat zich definitief
heeft gevestigd op de dalgronden dan omtrent de omvang van het veenwerkersleger. Ben bekend gegeven is nJ. het aantal inwoners van deze streken sinds de intrede van de 1ge eeuw. Voor de onderstaande Groninger
veenkolonien kan de volgende cijferopstelling [68] worden gegeven:
31 december
Plaatsnaam

1796

1811

1829

1849

1869

Hoogezand
Muntendam
Nw. Pekela
O. Pekela
Sappemeer
Veendam
Wildervank

4044
1035
2845
2972
2077
5049
2720

3744
1325
3299
3371
2414
6353
3377

5431
1491
4271
3837
2750
7145
3536

5967
2082
4232
3911
3176
7700
5533

7280
2571
5061
4600
4048
9590
7468

21172

23883

28461

32601

40618

Totaal

Het valt niet te zeggen in we1k tempo de kolonisten zijn toegestroomd in
de 17e en 18e eeuw. De meesten zijn afkomstig uit aangrenzende gebieden
en meer in het algemeen uit Noord-Nederland. Opvallend is ook het aantal
dragers van Duitse namen, waaruit kan worden afgeleid dat een deel van
de buitenlandse turfwerkers zich vestigden als kolonist. Na 1870 is er geen
vestigingsoverschot meer uit hoofde van verveningen in de Groninger veenkolonien. [69"]
Men bouwde zijn huis bij voorkeur langs de belangrijkste kanalen, omdat
dit grote voorde1en bood bij de aan- en afvoer van goederen. Hierdoor kregen deze woonplaatsen - niet aileen in Groningen - hun langgerekte karakter. Het ontstaan van veenkoloniale nederzettingen is onverbrekelijk verbonden met de hoogveengraverij, want er bleef een ondergrond over die
mogelijkheden bood voor de opbouw van een nieuw bestaan.
Omdat de hoogveengraverij in Friesland een sterk verbrokkeld karakter
droeg, is het moeilijk te achterhalen we1k verband er is geweest met betrekking tot de loop der bevolking. Men schat dat het inwonertal in de gehele
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provincie tussen 1510 en 1650 is gegroeid van 75.000 a 80.000 tot 145.000
a 150.000. De daarop volgende eeuw moet een - zij bet niet constante neergaande lijn te zien bebben gegeven. [41 d] Deze beweging loopt vrijwel
parallel met de betekenis en omvang van de turfwinning. Deze nam tussen
1550 en 1650 een hoge vlucht en yond vervolgens tot 1750 op kleinere schaal
voortgang.
Daarna leefde deze plattelandsnijverheid weer op, hetgeen voornamelijk
te danken was aan de vervening in bet Lage Midden.
Aangezien de bevolking in de landbouwstreken een vrij statische werkgelegenheid, behoudens seizoenwerkzaambeden, draagt, kan aangenomen
worden dat de bevolkingstoename vrijwel geheel ten goede is gekomen aan
de veenstreken. Het relatieve bevolkingsoverschot dat zich in typische agrarische streken vaak voordeed, moet een belangrijk deel van de onmisbare
arbeidskracbten in de Friese venen bebben verschaft. Het is overigens opvallend hoe vaak men verneemt dat in andere noordelijke veenderijen Friezen zijn neergestreken . [10] Dit verschijnsel beeft zich voorgedaan zolang er
grote veenderijen gaande waren. [11]
Ook in Drenthe is veel veranderd, waarbij het zwaartepunt in de 1ge eeuw
vie!. Enkele cijfers kunnen dit duidelijk maken. [90b ] Het aantal inwoners
bedroeg in 1795: 39.672, in 1830: 63.868, in 1899 : 148.544.
Het aantal Rooms Katholieken bedroeg in 18090.73% van de bevolking;
vijftigjaar laten bedroeg dit percentage ongeveer 5%. [23 c ] Zij waren als regel
atkomstig uit aangrenzende Duitse streken en vestigden zich vooral te Nieuw
Schoonebeek, Zwartemeer, Erica en Munsterseveld.
Lange tijd heeft de Drent als arbeider en kolonist zich afzijdig gehouden.
Nog in 1850 wordt gezegd dat in de Drentse veenderijen het zwaarste werk
door buitenlanders wordt verricht. De laatste tijd begint hierin verandering
te komen en gewennen zicb steeds meer inlandse arbeiders aan het graven
van turf. [77]
De overgrote meerderheid van de veenwerkers moest dus van elders komen. Zij kwamen uit de Groningse en Friese hoogvenen en uit het sterk in
betekenis verminderde laagveenbedrijf in noord-oost Overijssel en, zoals
reeds bleek, uit Duitsland. Vit deze groepen werden ook heel wat kolonisten
gerecruteerd.
In de delen van Drenthe, welke verbinding hadden met het Stadskanaal
is de invloed van de Groningers overheersend. Dit komt o.a. nog tot uiting
in de boerderijenbouw. [68 m ] Tot Emmercompascuum reikte deze penetratie. Dit dorp zelfwerd in de volksmond lange tijd "Fries Compas" genoemd,
zodat het onnodig is zich af te vragen vanwaar het merendeel der bewoners
kwam. [23 b ]
De spectaculaire gevolgen van de vervening van de zuid-oosthoek van
Drenthe zijn al eerder belicbt. De werkkrachten kwamen overal vandaan
waar de turfwinning terugliep of beeindigd was. Hier werd het arbeidsleger
dat zolang van de ene streek naar de andere was getrokken in zijn loop gestuit, want met de grote veenderijen was het afge1open. De werkeloosheid,
welke hiervan het gevolg was, droeg een struktureel karakter. In feite werd
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voor dit probleem pas omstreeks 1950 een oplossing gevonden door bevordering van de industrialisatie in Emmen en omgeving.
In vergelijking met andere gewesten is de vervening in Overijssel veel geleidelijker verlopen. In het hoogveen is v66r de 1ge eeuw bijna nergens in
georganiseerd verband en gedurende langere tijd gestoken. De uitgebreide
laagveenexploitatie heeft zich afgespeeld over een lange periode.
De totstandkoming van de Dedemsvaart na 1809 bracht een kleine stroomversnelling. De veenkolonie van die naam telde in 1848 reeds rond 8000 inwoners. [58 e]
In de tweede helft van de 1ge eeuw trokken veel Friezen naar de streek
rondom Hardenberg. Deze streek raakte toen ontsloten door de gereedkoming van enkele kanalen.
In de Peel, waar de vervening zich vooral in de vorige eeuw afspeelde,
kon men arbeiders uit Friesland en Overijssel aantreffen. Hun verblijf droeg
veelal een tijdelijk karakter. De meeste veenwerkers waren echter afkomstig
uit de twee zuidelijke provincies. De ontginningen in de Peel gingen vrijwel
hand in hand met de turfgraverij. Ook hier heeft de vervening een blijvende
vergroting van de bevolking te zien. In 1889 tel de 32 Peelgemeenten tezamen
nog 84.209 inwoners; in 1926 is dit aantal gestegen tot 130.712. [12 d ]
Het geheel overziende kan men concIuderen dat de hoogveenexploitatie
grote verschuivingen te weeg heeft gebracht in het bevolkingsverloop. Een
groot aantal dorpen, waarvan verscheidene zijn uitgegroeid tot welvarende
plaatsen, hebben er hun ontstaan aan te danken.
H ollandsgang1

Zodra er welvaartsverschillen van enige betekenis tussen streken of landen
ontstaan, treedt het verschijnsel op van de trek van de armere naar de rijkere
omgeving. In de welvarende streek komt men mensen tekort om het economisch leven op peil te houden en in de achtergebleven streek bestaat er als
regel een beduidende werkeloosheid. Hier geldt een soort economische wet
van de communicerende vaten. Zelfs landsgrenzen kunnen de werking van
die wet niet dan door bijzondere maatregelen tegengaan. Het verschijnsel
"buitenlandse arbeider" is niet van vandaag of gisteren. Reeds in de middeleeuwen was er een voortdurende trek van ambachtslieden van de ene plek
in Europa naar de andere.
Omstreeks het jaar 1600 werd het voor buitenlanders aantrekkelijk in
Nederland aan de slag te gaan. Het waren vooral Duitsers die de grens
overtrokken om hier wat te verdienen. De economische situatie van hun
eigen landstreek was verre van gunstig en zou nog verder verslechteren als
gevolg van de Dertigjarige Oorlog. Vooral de plattelandsbevolking was hiervan de dupe.
1) Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, is bij het schrijven van dit gedeeJte
gebruik gemaakt van de nrs. 72 en 107.
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De Zeven Provincien beleefden echter een peri ode van opgang. Vooral
in bedrijfstakken waar onaangenaam of gevaarlijk werk te verrichten viel
en de lonen relatief laag waren, kon men buitenlanders goed gebruiken.
De meeste Duitse arbeiders vonden dan ook werk in de talrijke steenbakkerijen, op de vloot (walvisvaart), in de turfgraverijen, branderijen (jenever en brandewijn), katoendrukkerijen en linnenblekerijen. Bovendien
werd in Holland en Friesland de hooioogst voor een belangrijk deel met
behulp van Duitse krachten binnengehaald. Het woord "hannekemaaier"
is nog niet geheel uit onze taal verdwenen. Het kenmerk van al deze werkzaamheden was dat zij een tijdelijk, veelal seizoenmatig, karakter droegen
en onaantrekkelijk waren.
In 1855 schreef men: "Het is ongelooflijk hoe vele bedrijven en werkmethoden wij aan arme Duitsers te danken hebben, die zich in ons land voor
goed kwamen vestigen of tijdelijk ophouden .. .". [19 a ]
Ons beperkend tot de turfwinning kunnen wij constateren, dat de Duitsers
in maart en april uit hun woonplaats vertrokken om er eind juli weer terug
te keren. Het was geen aangename tijd, welke zij in ons land doorbrachten.
Het werk was zwaar en ongezond. Elke arbeider moest voor zijn eigen kost
zorgen; het laat zich raden wat daarvan met de lange werktijden terecht
kwam. Ook met de huisvesting bemoeiden de veenbazen zich niet. De arbeiders vonden onderdak in hutten, waarvan het belangrijkste bouwmateriaal ...
turf was. Men kon de Duitsers vinden in de hoogveengebieden van Groningen en Drenthe. Maar ook in het westen, de turfgraverijen van Holland en
Utrecht, ontbraken zij niet. Deze lieden, in hun eigen land "Hollandsganger"
genoemd, hebben daarnaast ook allerlei ander grondwerk aangepakt. In dit
verband kunnen genoemd worden de aanleg van kanalen in veengebieden
en het omvangrijke graafwerk in droogmakerijen in het westen van het land.
Ook bij de drooglegging van de Haarlemmermeer hebben heel wat Duitsers
gewerkt.
Er zijn niet veel exacte gegevens bekend omtrent het aantal Hollandsganger. Nog minder is aan te geven, we1k aandeel de turfwerkers in dit leger
hadden.
Nog in 1850 - wij vermeldden dat reeds op pag. 187 - wordt in een rapport over Drentse arbeiders gezegd dat het zwaarste werk door buitenlanders
(lees: Duitsers) wordt verricht, doch dat hierin de laatste tijd verandering
begint te komen. Steeds meer inlandse arbeiders gewennen zich ook aan het
graven van turf. [77] Hieruit blijkt duidelijk dat het aandeel van de Hollandsganger nog vrij laat bijzonder groot was.
In het algemeen kwam men langs vier routes ons land binnen, te weten:
1. Lingen-Coevorden; 2. Leer-Nieuweschans; 3. Embden-Delfzijl; 4. Bremen-Amsterdam (per schip).
Wij zeiden reeds dat de verdiensten voor de Duitsers niet hoog waren. Zij
zagen echter kans de profijten van hun tijdelijk verblijf in Holland nog wat
te verbeteren door artikelen, zoals de hier zeer gewaardeerde Westfaalse
hammen, [63 d ] uit Duitsland tegen voor hen voordelige prijs te verkopen
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en andere artikelen, zoals dekens, thee en kIokken mee terug te nemen naar
hun land.
De trek naar Nederland kwam, zoals hierboven reeds werd opgemerkt,
op gang omstreeks 1600. Het begin van de HoIlandsgang wordt wei in verband gebracht met de verovering door de Staatse troepen van Coevorden
en Groningen in resp. 1592 en 1594. In de loop der tijden werd het aantal
ambulante arbeidskrachten steeds groter, om in het midden van de 18e eeuw
zijn hoogtepunt te bereiken. Voor die tijd schat men dat er jaarlijks ca. 27.000
van deze mensen de Duitse grens tweemaal passeerden. Na die tijd !iep de
economische bedrijvigheid in Nederland terug, terwijl er in Duits!and sprake
was van een duidelijke opgang. Deze ontwikkeling ging de nationale turfnijverheid niet ongemerkt voorbij, terwijl bovendien de steenkool meer afnemers yond. Ook de uitvoer van turf naar Noord-Duitsland viel in de
Franse tijd weg. In de loop van de 1ge eeuw steeg de turfproductie weliswaar,
maar het aantal Duitsers liep langzaam verder terug, vooral als gevolg van
enkele emigratiegolven van Duitsers naar Amerika. In hetjaar 1853 schijnen
aIleen in de provincie Utrecht nog 2000 Duitsers tijdelijk werk te hebben
gevonden. [21 f]
In bet laatste kwart van de 1ge eeuw verdwenen de laatste buitenlandse
turfwerkers. De hannekemaaiers hebben het nog iets langer volgehouden,
maar na 1900, bij het meer algemeen worden van de !andbouwmachines en
de toenemende industria!isatie in Duitsland verdwenen ook zij van het
toneei. In de laatste decennia van de 1ge eeuw en de eerste veertien jaren
van de 20e eeuw kon men vanuit de grensprovincies zelfs een trek in tegenovergestelde richting waarnemen. Deze is echter verhoudingsgewijs van vee!
geringere betekenis geweest. [130 b ]
Van de zijde van de Nederlandse overheid zijn de Duitsers nooit belemmeringen in de weg gelegd. Er was slechts een uitzondering op. Dat was in
de tijd dat bisschop Bernard van Galen oorlog voerde tegen de Zeven Provincien (1665-'67). Toen was het de Miinsterlanders niet toegestaan hier te
werken. De we!willende houding van de magistraten zal wei ingegeven zijn
door de overweging dat de welvaart er mee gebaat was. Bovendien zuBen
deze schamele Duitsers wei een drukkend effect hebben uitgeoefend op de
lonen.
De Duitse overheden stonden bij tijden minder positief tegenover deze
belangstelling voor Nederland. In de 17e en 18e eeuw gold voora! de overweging dat het zo moeilijk was so!daten te werven in landstreken waar de
Hollandsgang populair was.
Verschillende van deze seizoenarbeiders zijn hier op den duur gaan wonen.
Sommigen stichtten grote winkelbedrijven: C. & A., de winkel van Sinkel.
Tot het kIeine aantal inwoners van Vinkeveen behoorden in 183958 personen, die in Duitsland waren geboren. [21] In sommige streken van ons land,
met name daar waar vroeger verveningen hebben plaatsgevonden, kan men
nog verscheidene namen vinden, die wijzen op een Duitse afkomst. In de
Ned. Herv. kerk te Veendam werd nog tot in de tweede helft van de 18e
eeuw regelmatig in het Duits gepreekt. [19 c ]
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In het algemeen waren het jonge kerels, die bier bet zware en ongezonde
werk kwamen verricbten. Zij waren meestal afkomstig uit de plattelandsstreken van N.-W. Duitsland, ruwweg te rekenen vanaf Munster tot aan
de rivier de Weser. Zij beboorden als regel tot de kleine boeren of waren
landarbeiders. Ais werkers genoten zij hier een goede naam. Zij golden als
ijverig en - in tegenstelling tot vele inheemse werkkracbten - dronken
tijdens bet werk geen sterke drank.
Het doet modern aan dat de Evangelische Kircbe in de 1ge eeuw naar
concentraties van Duitsers gedurende bet seizoen rondreizende predikanten
zond voor de geestelijke verzorging. Dat deze dienaars der kerk ook gepoogd bebben de materiele omstandigbeden van hun landgenoten enigermate te verbeteren, mag met ere vermeld worden. In de jaren zestig werden
in Stadskanaal en Dedemsvaart op initiatief van Duitse predikanten "Krankenkassen" in bet leven geroepen. De werkgevers droegen daarin ook iets
bij. Daaruit moeten wij overigens niet de conclusie trekken dat de veenbazen
zo sociaal voelend waren. Het tegendeel was als regel bet geval. Van Duitse
zijde kon men gerecbtvaardigde klacbten vernemen over gedwongen winkelnering, bet manipuleren met valutakoersen en bet omkopen van voormannen, die er dan voor moesten zorgen dat een gebele ploeg veenwerkers met
minder loon genoegen zou nemen.
Dit korte overzicbt, dat vooral duidelijk maakt hoe weinig er over dit
onderwerp in Nederland bekend is, toont in ieder geval wei aan dat bet
aandeel van de Duitse gastarbeiders van niet geringe betekenis is geweest.
Het transport van turf

Zodra de turfwinning het eigen gebruik te boven ging, ontstond bet probleem van het transport. Turf is een volumineus product en vertegenwoordigt in relatie tot de omvang een geringe waarde. Massavervoer lag daarom
voor de hand.
Voor betrekkelijk geringe afstanden konden de Jandwegen uitkomst bieden. De vanouds bestaande naam "Turflaan" voor een weg bij Surhuisterveen wijst in deze ricbting. [82] Het vervoer per as werd in de meeste streken,
mede als gevolg van de slecbte toestand van de wegen, vervangen door vervoer over water. In de naaste omgeving van veengronden waren in de meeste
gevallen wei waterlopen te vinden waarlangs het gewonnen product kon
worden afgevoerd. Sterker nog, de vroegste turfgraverijen van enige importantie werden begonnen in de onmiddellijke omgeving van natuurJijke waterwegen, die zo nodig beter gescbikt werden gemaakt voor de scheepvaart.
Het riviertje de Hunze in Groningen is daarvan een goed voorbeeld.
Over bet ontstaan van de binnenscbeepvaart Jiggen nog beel wat sluiers.
De mens, die zicb in de omgeving van water vestigde - en dat deed hij bij
voorkeur - beeft daarvan steeds weten te profiteren door bet gebruik van
vaartuigen. Het is niet aileen van belang vast te stellen dat er binnenvaart
ontstond, maar het is ook van beJang na te gaan welke afstanden men kon
overbruggen. Om hiervan een denkbeeld te krijgen is bet interessant te ver-
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melden dat reeds in de 12e en 13e eeuw Bentheimer steen en andere zandsteen uit verder weg gelegen Duitse streken, o.a. naar het noorden van het
land werd vervoerd. De zware sarcofagen, welke daar op vele plaatsen zijn
gevonden, leggen er getuigenis van af, dat er reeds vroeg van een behoorlijke
ontwikkeling van de binnenscheepvaart sprake moet zijn geweest. [79]
De scheepstypen, welke in de loop der tijden in de vaart werden gebracht,
vertoonden grotere en kleinere variaties, die samenhingen met de grootte
van naburige waterwegen en de te vervoeren goederen. [27] Zo zijn er verschillende scheepstypen ontstaan, die vooral voor het vervoer van turf zijn
benut. [26] Het kost geen moeite meer dan tien typen of varieteiten van turfschepen te noemen, die er in de loop der eeuwen zijn geweest. De bokken,
pramen, tasken, snabben, tjalken, ponten, sompen, potten, pleiten, turfijker
(later Hagenaars), aaimannen, samoureuzen en schouwen, zij vervoerden
aile turf over langere en kortere afstanden. De binnenschipperij als geheel
moet door de ontwikkeling van de turfvaart van grote economische betekenis geworden zijn. Het is moeilijk vast te stellen hoe een en ander veri open
is. Wij zullen echter goed doen de opkomst van de turfvaart niet te laat te
stellen. Het is in dit verband veelzeggend, dat in de 13e eeuw in Holland
reeds stemmen opgaan die de uitvoer aan banden willen leggen, zulks met het
oog op een te verwachten gebrek aan brandstof. [29 g ]
Toch vinden wij niet eerder dan in het midden van diezelfde eeuw de vermelding van turfschepen. Dan passeren zij Spaarndam. [17] Over de herkomst tasten wij in het duister. Waarschijnlijk was Haarlem het einddoel
van hun reis. Tegelijkertijd werd in Brugge over water turf aangevoerd uit
West-Zeeuws Vlaanderen. [47 c ] Ook de kloosterlingen te Aduard hielden
zich toen reeds bezig met turfvaart. Wellicht brachten zij over zee reeds turf
naar Oost-Friesland. [94 b ]
De eerder ingezette ontwikkeling vindt een vervolg in de latere eeuwen.
In 1307 zijn, zoals wij zagen, de turfdragers in Antwerpen geen onbekende
verschijningen meer. Delft heeft in een keur boek dat in de 14e eeuw is samengesteld, eenregelingopgenomen voorde aanvoervan turf overwaterenland. [85]
Er werden ook toltarieven vastgesteld voor schepen die met turf gel aden
zijn. (Wendelnesse, 1325). In 1354 wordt in Deventer turf per scheepslading
verkocht [99] en Dordrecht verwierf in 1377 het stapelrecht voor turf die
in Zuid-Holland gedolven werd. In het begin van de 14e eeuw bestaat er
reeds een turfvaart in de omgeving van Roosendaal.
Een aanwijzing voor de toenemende scheepsbeweging vormt een verbetering van bestaande waterwegen en de graving van nieuwe. De Vaartse Rijn,
die verbinding gafvan Utrecht naar de Lek, kwam omstreeks 1148 tot stand.
Ook de Schie in Delfland is een reeds vroeg gegraven vaart.
Holland had al heel vroeg een bijna sluitend geheel van waterwegen, waarvan heel lang zeeschepen gaarne gebruik maakten. Dit gewest had hiermee
een belangrijk voordeel ten opzichte van andere landstreken. Dit maakt
tevens duidelijk dat het lang moeilijk is een strikte scheiding te maken tussen
binnenvaart, kustvaart en zeevaart. De aanwezigheid van een grote waterplas als de Zuiderzee droeg hier toe bij.
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De snelle opkomst van Amsterdam in de 14e eeuw wordt voor een belangrijk deel toegeschreven aan de mogelijkheid om over het Y, Spaame, Haarlemmermeer, Oude Wetering, Brasemermeer, Heimanswetering, Oude Rijn,
Hollandse IJsel, enz. naar het zuiden te varen. [66, 67]
Geleidelijk werden de binnenschepen groter, indien althans de breedte en
diepte van de vaarroutes dit toelieten.
Kenmerkend voor de groeiende betekenis van de binnenvaart was de oprichting van gilden. In de stad Groningen werd in 1403 het Schuitenvoerdersgilde opgericht. Te Gouda, Utrecht en Dordrecht zou het nog bijna een
halve eeuw duren, alvorens daar soortgelijke corporaties werden geboren.
Men kan zich afvragen wanneer het specifieke beroep van turfschipper
ontstond. Een bevredigend antwoord valt hierop niet te geven. In het algemeen kan hierover echter het volgende opgemerkt worden.
Bij vergraving op kleine schaal kon het transport over water geen lonende
dagtaak opleveren. Bovendien was de toestand van de waterwegen zodanig
dat slechts met heel kleine scheepjes van minder dan 10 ton kon worden
gevaren. Heel vaak was het beroep van vervener en turfschipper in een persoon verenigd. Later werd het beroep van turfschipper algemener. Vaak
kocht en verkocht hij voor eigen rekening, maar ook kwam het voor dat hij
uitsluitend als vervoerder optrad. In 1520 laten de zoutzieders in Zeeland
voor eigen risico turf uit Brabant en Vlaanderen komen. [115]
Het meer en meer voorkomen van het beroep van turfschipper Jiep uiteraard parallel met de groei van de turfproductie. Zodra in een bepaalde streek
zoveel turf werd gewonnen dat men uitsluitend met het vervoer van de
brandstof een bestaan kon opbouwen, moet deze differentiatie haar beslag
hebben gekregen. Niet vergeten mag worden dat de turfschipper er steeds
op uit was om een retourvracht te verwerven, die in de meeste gevallen uit
mest of baksteen zal hebben bestaan.
Aangezien de aanvang van de turfwinning op flinke schaal in verschillende
delen van het land eeuwen kon verschillen is het niet mogelijk een algemeen
geldend antwoord te geven. Rieraan kan nog worden toegevoegd dat bij het
teruglopen van de turfwinning vele schippers zich op andere goederen moesten toeleggen; dit gebeurde vooral waar veendorpen zich tot flinke plaatsen
ontwikkelden. Deze ontwikkeling kan aardig ge1llustreerd worden aan de
hand van de gang van zaken in de Groninger veenkolonien.
Reeds in de 15e eeuw waren er in de stad full-time (turf)schippers, die hun
vracht in de loop der tijden steeds verder vervoerden. [68 b ] Ais retourvracht
brachten zij vaak stadsvuil mee. Bij het teruglopen en verdwijnen van de
turfgraverij blijven verschillende schippers hun waladres in de oorspronkeI ijke woonstreek houden, maar varen zij met Drentse turf bijv. naar Holland.
Laten kan men zelfs het verschijnsel waamemen dat de schippers turf gaan
brengen naar de streek waar voordien turf werd gewonnen.
Wij zullen thans trachten aan de hand van de beschikbare gegevens een
overzicht te geven van de richtingen, waarin de turfstromen zich bewogen.
Aanvankelijk was elke regio met betrekking tot de brandstofvoorziening
selfsupporting. Dit beeld ging veranderen als gevolg van de bevolkingsgroei,
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die zich vooral manifesteerde in de opkomst van talrijke steden. Deze plaatsen waren vrijwel steeds gelegen aan goed vaarwater. De bewoners verdienden voor een belangrijk deel hun brood in allerlei ambachtelijke beroepen.
Zij waren in ieder geval niet meer in staat zelf te voorzien in de behoefte
aan brandstof. Ook de stedelijke nijverheid diende zich aan als een belangrijke afnemer van brandstof. Daarheen richtten de schippers de steven om
de ladingen turf af te zetten.
Naarmate een stad aan betekenis won, nam de bedrijvigheid op de plaatselijke turfmarkt toe. In het algemeen kon de turf uit de omgeving concurreren met het product dat over groter afstand moest worden aangevoerd.
AI spoedig echter, maakte men onderscheid op grond van kwaliteit. Bierbrouwers e.a. gebruikten bij voorkeur een licht soort turf; voor huisbrand
was de turf die uit dieper gelegen lagen werd gewonnen geschikter.
Het staat in ieder geval vast dat in de 15e eeuw het transport over grotere
afstanden niet ongewoon was. Tussen oktober 1439 en augustus 1441 werden geringe hoeveeelheden turf langs Kampen naar Deventer vervoerd, die
afkomstig waren uit de Vechtstreek en het veengebied in Zuid-Holland. [67]
Ruim vijftig jaar later werd hetzelfde bodemproduct regelmatig van Deventer naar de streek rondom Alkmaar vervoerd. [46]
Zeeland eist in dit verband afzonderlijke bespreking. Niet aileen was er
reeds vroeg een flinke vraag naar turf (zoutketen en meekrap), maar in deze
provincie kon men in de Middeleeuwen ook in belangrijke mate zelf in de
behoefte aan brandstof voorzien.
Stelden wij reeds eerder vast dat er al vroeg turf werd gestoken in West
Zeeuws Vlaanderen, in de 15e eeuw werd deze brandstof in grote hoeveeIheden gehaald uit Kieldrecht, een plaatsje op de Nederlands-Belgische grens,
vlak bij Hulst. Ook uit het nu verdronken land van Saaftinge haalden vele
turfschippers hun vracht. In het laatste decennium van de 15e eeuw passeerden jaarlijks gemiddeld ruim 400 turfschepen de tol van Iersekeroord (bij
Bergen op Zoom) met een lading van in doorsnee 10 lasten. [115]
Elders hebben wij reeds opgemerkt dat Roosendaal (NBr) fungeerde als
bet turfcentrum voor de streek. Van daar werden belangrijke hoeveelbeden
in allerlei richting verzonden. V66r 1582 was de belangrijke havenstad Antwerpen een grote afnemer. Ook naar Zeeland werd veel turf vervoerd. Het
is in dit verband veelzeggend dat de Staten van Zeeland er op aandringen
dat de in die tijd door oorlogshandelingen beschadigde turfvaarten bij Roosendaal hersteld worden. Dat er in Delft in de 16e eeuw een Brabantse turfmarkt was (deze straatnaam is er nog steeds), wijst er weI op dat de turf uit
West-Brabant tot in Holland afnemers yond. (29 g ] Rondom 1600 schijnt er
zelfs Roosendaalse turf in Londen te koop geweest te zijn.
De turfvaarten waren aanvankelijk smal, zodat slechts kleine schepen,
vletten, gebruikt konden worden. Na 1601 worden deze scheepjes door verbetering van sommige waterwegen wat groter. Zij konden een vracht van
40.000 turven vervoeren. Roosendaal fungeerde ook als overslaghaven. [16]
In betzelfde tijdsbestek en lange tijd daarna exporteerde Holland ook turf
naar Brabant. [29f] De verklaring voor deze, op het eerste gezicht wat
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vreemde im- en export moet wellicht gezocht worden in het kwaliteitsverschil. In het Brabantse werd lichte turf gewonnen; in Holland was deze soort
vrijwel verdwenen, maar daar werd wei huisbrandturf gebaggerd, die van
uitstekende kwaliteit was.
Reeds tegen het einde van de 15e eeuw begon men vanuit het noorden en
oosten van het land dezelfde soort lichte turf te verschepen naar het westen.
Na 1490 wordt het door de graving van een waterweg mogelijk turf uit de
omgeving van Surhuizum (Fr.) via de Lauwerszee naar Holland te verschepen. [82]Ook vanuit de Kop van Overijssel richtten, in ieder geval tegen het
einde van de 15e eeuw, verscheidene turfschippers de steven naar het
westen.
In de 16e eeuw wordt het zicht op de (turf)scheepsbewegingen ietwat helderder. Als gevolg van de groei en de economische betekenis van Holland
worden steeds grotere hoeveelheden naar dat gewest gevoerd. Geen wonder
dat de aanwijzingen ook talrijker worden.
De expansie van de turfwinning in Friesland vanaf de eerste helft van de
16e eeuw stond in rechtstreekse relatie met de groeiende vraag in het westen
des lands. Een belangrijk deel van de turf die in zuid-oost Friesland werd gewonnen heeft via Lemmer zijn weg naar de Hollandse ovens en haardvuren
gevonden. [43]
Tezelfder tijd werd het meer en meer gebruikelijk dat turf in westelijke
richting verscheept werd uit de vissersplaatsjes Blokzijl, Zwartsluis en in
mindere mate vanuit Kuinre en Hasselt. Blokzijl profiteerde van de bedrijvigheid in het Overijsselse achterland. Het stadje had reeds in 1490 een
Grootschippersgilde, dat nauwe banden onderhield met Amsterdam. [22&]
Wanneer de turfvaart op Holland ook begonnen mag zijn, van betekenis
werd dit vervoer in de loop van de 16e eeuw. De opgaande lijn in dit transport, dat Blokzijl welvaart bracht, liep door tot 1670. Daarna verloor deze
haven terrein aan haar concurrenten in Overijssel. In 1581 was het vervoer
al van voldoende betekenis om een turftol in te stellen. [22 b ] Daarnaast werd
ook een Z.g. mandengeld en een bedrag ten behoeve van de plaatselijke
armen geheven.
In Zwartsluis is de turfvaart eeuwenlang van groot gewicht geweest, omdat
het belangrijkste deel van de Drentse productie, voorzover deze niet in het
noorden bleef en bovendien een gedeelte van de Overijsselse turf via dit
stadje werd verscheept. Het Meppelerdiep was de verkeersader, die Zwartsluis verbond met het Drentse turfgebied. [124] De turf werd voor een deel
aangevoerd met scheepjes, die ongeschikt waren om er een overtocht over
de Zuiderzee mee te wagen; de plaats kon daardoor een belangrijk overslagcentrum worden. Daardoor vestigde zich in Zwartsluis een tussenhandel.
[104&] In de 1ge eeuw was het ook vrij gebruikelijk om verkochte turf naar
Zwartsluis te zen den waar commissionairs - naar de huidige maatstaven
ten onrechte makelaars genoemd - voor de verkoop zorg droegen. Zij
had den een vaste relatie met een bepaalde groep verveners. Zo had den in de
twintiger en dertiger jaren van de 1ge eeuw de verveners uit Hoogeveen en
omgeving een dergelijke vertrouwensman in Zwartsluis gestationeerd. [53]

196

ECONOMISCHE BETEKENIS VAN DE TURFWINNING IN NEDERLAND

Omstreeks 1848 bedroeg het aantal grotere schepen die de thuishaven
hadden in
Hoogeveen 120
Meppel
105
Zwartsluis 100
Gemiddeld vervoerden deze schepen ruim 20 ladingen per jaar. [28 b ]
Zwartsluis was direct afhankelijk van de gang van zaken in het Drentse
productiegebied, voorzover dat niet binnen de Groninger invloedsfeer lag.
Na 1880 gaat het dan ook bergafwaarts met de bedrijvigheid die het turfvervoer zo lang had gegeven. Het profijt dat het stadje hiervan trok in de
loop der tijden mag niet onderschat worden. Niet aileen door de plaatselijke
middenstand in verband met de proviandering e.d., de scheepstimmerwerven
en de werkgelegenheid in het algemeen, maar ook de heffingen die hier van
de schippers gevraagd werden moeten worden gememoreerd. Evenals in
Blokzijl werd ook hier een mandengeld gei'nd.
Als gevolg van de teboekstelling van schepen die tussen 1634 en 1801
moesten bijdragen in de kosten van instandhouding van een vuurbaken op
Schokland krijgen wij een denkbeeld van de scheepsbeweging in de Overijsselse havens. De beschikbare getallen betreffen zowel binnenvallende als
uitvarende schepen.
Wij geven een overzicht van de vier havens, welke voor het turftransport
van betekenis waren: [124]

Blokzijl
Hasselt
Kuinre
Zwartsluis

1645

1695

5960
670
720
2600

3130
930
1400
6800

1701

1745

1794

1801

8210

2410
1050
860
5780

2190
800
860
6860

2360
660
860
7360

Om het aantal met turf beladen schepen te leren kennen, moeten wij
bovenstaande getallen door twee delen. Deze uitkomst geeft echter niet het
juiste aantal uitvarende turfschepen aan, want het is bekend dat de vissersschepen van Urk en Schokland gerepareerd werden op werven te Blokzijl
en Zwartsluis. Bovendien telde Zwartsluis omstreeks 1800 niet minder dan
22 kalkovens [63&] en in Blokzijl was de bierbrouwerij, kalkbranderij en
zeepziederij niet zonder betekenis. Deze bedrijven namen zelf beduidende
hoeveelheden van de aangevoerde turf af en verzonden een deel van de eindproducten over zee. Waarschijnlijk werd een deel van de grondstoffen aangevoerd. De schelpen kwamen althans uit Akersloot (NH). Deze factoren
in aanmerking nemende, mag er uit bovenstaande cijfers niet meer dan een
globale aanwijzing omtrent de stijgende of dalende betekenis van het turftransport gelezen worden.
De gelijke cijfers voor Kuinre van 1745-1801 duiden op een ambtelijke
fixatie van het getal schepen. In verband met de verzanding waarmee men
in Kuinre te kampen had, zal de gemiddelde grootte van de daar binnen

ECONOMISCHE BETEKENIS VAN DE TURFWINNING IN NEDERLAND

197

vallende en vertrekkende schepen kleiner zijn geweest dan in de andere
Overijsselse havens.
Na 1600 werd de Groninger turf in steeds groter kwantiteiten naar het
westen vervoerd. Aangezien er tot in de 1ge eeuw geen goede waterverbindingen met de aangrenzende provincies waren, moesten de schippers hun
weg via Delftzijl of Zoutkamp naar het westen vinden.
AI met al is weI duideIijk dat een groot - zo niet het grootste - deel van
de binnenscheepvaart op de Zuiderzee eeuwenlang op rekening van de turfschipperij kan worden geschreven.
Tussen ongeveer 1550-1800 zonden de verveners uit de omgeving van
Veenendaal hun product naar Holland, Utrecht en voor een kleiner deel
naar de Betuwe. [110]
Men doet er goed aan te bedenken dat het turfvervoer somtijds aan grote
schommelingen onderhevig was. Het laat zich slechts raden wat de invloed
was van de enkele jaren durende inundatie van belangrijke delen van ZuidHolland als gevolg van het beleg van Leiden in 1573/'74 en voorts de FransMunsterse inval in 1672/'74. In het algemeen ontstonden er in de 17e en
18e eeuw ook grote afzetmoeilijkheden in tijden van oorlog, omdat de uitvoer der producten van verschiIIende industrieen dan stagneerde. Strenge
winters en natte zomers zijn eveneens van invloed geweest op de productie
en afzet van de brandstof.
Zolang de economische bedrijvigheid, met name in Holland, een opgaande
trend te zien gaf, stimuleerde dit de vraag naar brandstof. Men krijgt zelfs
de indruk dat aan de vraag tussen ± 1590-1680 maar nauwelijks voldaan
kon worden. Anders is het onverklaarbaar dat men in deze periode op zo
veel plaatsen tegelijk begon met de turfwinning.
In laatstgenoemde periode was Amsterdam uitgegroeid tot de belangrijkste stad van het land. Wij zijn in staat aan de hand van enkele cijfers de betekenis te schetsen van de turfvaart in deze stad. Op 6 november 1613 verklaren de schrijver en de opziener van de turfmarkt dat er tussen januari
en 6 juli van dat jaar 900 it 1000 turfschepen minder zijn binnengekomen
dan in de drie voorgaande jaren [30&] Deze cijfers zeggen nog niet veel omtrent het totaal aantal geloste schepen. Een soortgelijke verklaring verschaft
meer klaarheid. De collecteur van de impost op turfverklaart op 12juli 1625
schriftelijk dat hij reeds zeven jaar zijn huidig beroep uitoefent en dus heel
goed weet dat in de maanden juni en juli van de vorige jaren dagelijks in
Amsterdam 60, 70, 80, 90 ja 100 schepen met turf voor de wal kwamen
en gelost werden. In dit jaar waren het er als gevolg van een zeer natte zomer
echter slechts 15,20, 25, 30 en 35. [30 e ]
Dit zijn indrukwekkende getaIlen, ook al weten wij dan niets van de totale
scheepstonnage. De cijfers van juli en juni zijn niet representatief voor aIle
maanden van het jaar. De grootste bedrijvigheid van de turfvaart viel in de
periode juni-oktober, hetgeen samenhing met de seizoenmatigheid van het
turfbedrijf en de onmogelijkheid om in vorstperioden te varen.
De eerste vermelding van de Amsterdamse hout- en turfmarkt dateert uit
1475. Gelet op de economische betekenis, die Amsterdam op dat moment
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reeds had, zal de instelling van deze markt heel wat verder terug in de tijd
liggen. Tussen ± 1550 en 1643 was de losplaats te vinden aan de oostzijde
van het Rokin. Daama verhuisde de markt naar de Prinsengracht. Voor de
Groninger turfschippers werd in 1634 een afzonderlijke aanlegplaats gereserveerd aan het Realeneiland; in 1674 verplaatst naar Kattenburg. [67 C ,
125&] Deze verplaatsingen wijzen er op dat men telkens weer met ruimtegebrek te kampen had. In het begin van de 18e eeuw had het gilde der turfdragers 621 leden, een aantal dat wat hoger lag dan omstreeks 1685. [125 b ]
Het ligt voor de hand dat de talrijke turfschippers er veel aan gelegen
was een retourvracht in te nemen. Velen van hen konden hun schip laden
met stadsvuil, e.d., dat de onmisbare meststof vormde voor het in kuItuur
brengen - het toemaken - van de zandige ondergrond van het afgegraven
hoogveen.
De Friese en Groninger turfschippers wisten niet aIleen hun weg te vinden
naar Amsterdam. In feite bestreek men weldra geheel Holland, maar ook Zeeland en zelfs in Vlaanderen stookte men uit het noorden aikomstige brandstof. In 1561 is er in Antwerpen sprake van aanvoer van Friese turf. [91 b]
Het verdient opmerking dat de komst van noordeIijke turf in Zeeland
ongeveer samenviel met het afiopen van de turfwinning (moemering) in die
provincie. Tot ver in de 1ge eeuw hadden vele turfschippers Brouwershaven
als einddoel. Dit stadje was geruime tijd een centrum van turfhandel. [21 g]
Hiermee wi! overigens niet gezegd zijn dat andere Zeeuwse plaatsen niet
rechtstreeks bezocht werden.
Nog omstreeks het midden van de 1ge eeuw woonden in Drachten 50 a
60 schippers die regelmatig op Zeeland voeren. [32&] Maar tezelfder tijd
stookte men in die provincie ook turf uit Wilnis en Vinkeveen. Dit zijn twee
willekeurige voorbeelden.
In 1679/'80 maakten de provincies Groningen, Friesland en Overijssel er
bezwaar tegen dat de turf, welke voor Zeeland was bestemd, in Holland
steeds zwaarder werd belast. Dat was in strijd met artikel 18 van de Unie
van Utrecht, zo werd betoogd. Dit artikel bepaalde dat de provinciale belastingen voor de eigen ingezetenen niet lager mochten zijn dan die voor de
ingezetenen van de Unie. Het beroep op dit artikel maakte niet al te veel
indruk in Den Haag, want de klagers deden hetzelfde met Hollandse producten, zoals bier en laken. Tenslotte resulteerde samenspreking in een overeenkomst tussen Holland en Zeeland, van 14 oktober 1682, waarbij Zeeland
een deel van de opbrengst van het doorvoerrecht zou ontvangen. Uit de
terzake gevoerde correspondentie blijkt dat men dreigde "buitenom" te gaan
varen. [50b , 111]. In het kader van dit hoofdstuk kunnen wij constateren,
dat de turf als regel via de binnenwateren (inclusief de Zuiderzee) werd verscheept en dat deze vaart van zodanige betekenis is geweest dat de drie
eerder genoemde provinciale besturen dit belang ter harte ging.
Tussen ongeveer 1680 en 1750 vaIt een zekere teruggang te constateren in
de turfvaart. De industriele bedrijvigheid stagneerde en verscheidene bedrijyen gaven de voorkeur aan steenkolen. Bovendien nam in Holland de bevolking naar schatting af van ongeveer 883.000 tot 783.000. [41 c]
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Na het beeindigen van de Dertigjarige Oorlog in Duitsland (1648) vonden
de Groninger schippers een ruime afzetmarkt in de havensteden van Noord
Duitsland, zoals Hamburg, Bremen en Embden. De oorlog had daar ook
rampzalige gevolgen voor de brandstofvoorziening. Zo hadden de Zweden
in dit deel van Duitsland grote oppervlakten bos omgehakt bij wijze van
herste1betaling. Het hout verkochten zij aan Nederlanders. [107] Ook later
behielden de Groningers een belangrijk deel van de brandstoffenmarkt in
die plaatsen. Eerst in de Franse tijd kwam er een einde aan; [84] na terugkeer van normalere verhoudingen konden de Nederlanders daar niet veel
turf meer kwijt. Deze export van turf kon zo lang stand houden, omdat de
genoemde havensteden geen behoorlijke waterverbindingen hadden met de
uitgestrekte veengebieden in het eigen land. Het is aan deze export te danken,
dat de Groninger kustvaart haar bakermat vond in de veenkolonien. [71 a]
Na 1750 treedt Friesland weer meer op de voorgrond, nu vooral met baggerturfuit het Lage Midden . Zelfs via Stavoren wordt brandstofverscheept.
Tussen mei 1794 en mei 1795 telde men ± 150 scheepsvrachten. De relatieve
betekenis van de Groninger productie loopt tegen het einde van de 18e eeuw
langzaam maar zeker terug.
Ook in zuid-west Overijssel raakt de vervening op zijn retour. Dit wordt
dan weer gecompenseerd door de invloed van de totstandkoming van de
Drentse Hoofdvaart in 1780. V66r dat tijdstip had men al gebruik kunnen
maken van verschillende panden van dit kanaal.
Vanaf de laatste decennia van de 18e eeuw zou Drente de voomaamste
leverancier zijn van hoogveenturf aan de rest van Nederland. Het zwaartepunt ligt dan ten oosten van de Hondsrug. In het begin van de 1ge eeuw
woonden in Gasseltenijeveen vele turfschippers, die regelmatig over de Zuiderzee voeren . Veel schippers bleven hun oude woonplaats trouw ook al
verschoof de veenderij naar andere streken. In 1810 telde men te Veendam
nog 400 schepen, voor het merendeel bestemd tot transport van turf. [68 l ]
Door de Hoogeveense Vaart en het Stadskanaal worden in het 4e en 5e decennium van de 1ge eeuw van 5000 tot 6000 vrachten turf per jaar verscheept. [58 a , l04b] Tussen 1840 en 1850 varieerde het aantal dagwerken
(1 dagwerk gerekend voor 12.000 turven) dat jaarlijks de Drentse Hoofdvaart passeerde tussen ruim 11.000 en 13.000. [34] Na verlenging van de
Hoogeveense Vaart (1860) en het graven van het Oranjekanaal (1858) heeft
deze stijgende tendens zich nog voortgezet. In Meppel werden in 1848 ruim
6300 schepen geschut, in 1885 bedroeg dat aantal 25.000.
Het ging er natuurlijk om zo snel mogelijk heen en weer te varen. De afstand was uiteraard bepalend voor het aantal vrachten dat men jaarlijks kon
vervoeren. Exceptioneel was dat een schipper te Nieuw-Amsterdam omstreeks 186040 maal een vracht turf naar Enkhuizen vervoerde. [134 d ] De
vervoerskosten hielden verband met de afstand. Groningse en Drentse turf
die in 1854 naar de stad Groningen ging, vergde aan transportkosten 2t a
3 cts. per turfton; naar Zeeland kwam dit op 14 cts.
In de loop van de 1ge eeuw had zich nog een nieuw belangrijk reisdoel
gevoegd bij de vele reeds eerder genoemde. De opkomst van de steenbakke-
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rijen Iangs de grote rivieren had tot gevoIg dat veIe turfschepen via de IJsseI
hun weg von den naar de Betuwe. Het is duideIijk dat hier meer sprake was
van een geografische verschuiving dan van een vergroting van de turfafzet.
Deze schippers namen vaak grind als retourvracht in.
In 1878 komt met de intrede van de grote landbouwcrisis ook al spoedig een einde aan de opgang van de veenderij. De turfschipperij ondervindt hiervan onmiddelIijk de neersIag. Toch werden er tussen 1878 en 1895
in Drente nog 236 schepen gebouwd, waarvan een beIangrijk deeI bestemd
was voor de turfvaart. [90 e] Tijdens de crisis konden veIen vrij gemakkeIijk
omschakelen op ander massavervoer. [90 d ] Vele schepen waren geschikt om
Ruhrkolen over de grote rivieren te transporteren. In het seizoen von den
veel schippers werk met het vervoer van fabrieksaardappelen en suikerbieten.
Het turftransport is vrijweI geheel uitgevoerd door zeilboten. Voordat de
stoomboot aIgemeen werd in de binnenwateren was het met de turfvaart
nagenoeg afgelopen. Bovendien was het beroep van turfschipper in aIle
tijden weinig lucratief, zodat zeker aan het einde van de 1ge eeuw, toen de
turfnijverheid terugliep, het hun niet mogelijk was over te gaan op de nieuwe
duurdere boot.
De structurele wijzigingen op de brandstoffenmarkt zetten onverbiddelijk
door. Ais in 1911 een staatscommissie een onderzoek instelt naar de toestand, waarin de binnenschipperij verkeert, constateert zij dat het vervoer
van turf voor huishoudeIijk gebruik bijna geheeI is afgeIopen. [6] Er is dan
nog wei turftransport naar fabrieken . In de periode aug. 1926-sept. 1927
werden in Groningen, Drenthe en Overijssel nog 3152 scheepsladingen met
een gemiddelde inhoud van 6 dagwerken naar de aardappelmeel-, strokartonen glasfabrieken vervoerd. [106] Een twintigtal jaren later zouden ook deze
afnemers definitiefuit de markt verdwijnen. In 1943 telde men in het noorden
nog sIechts 203 specifieke eigen-handeI-schippers, [69 d ] een aantaI dat in
1955 was ingekrompen tot ± 50. [35]
De indruk bestaat echter dat de officieIe statistieken lagere getaIlen noemen dan overeenkomt met de werkelijkheid. In de 1ge eeuw telde welhaast
elk Fries dorp een turfschipper en in verschillende andere provincies was het
niet anders. Zij vervulden de rol van de tegenwoordige brandstoffenhandeIaar. Door de ongunst van de tijd werd de turfschipperij echter meer en meer
een nevenberoep.
Vinkeveen was in 1937 nog voor ruim 40 turfschippers de thuishaven, doch
daar werd dan ook nog turf gewonnen. [21 h)
Andere gevolgen

Aangezien de verveningsarbeid gebonden was aan het zomerhaIJjaar,
raakten zij, die daarin werkzaam waren, 's-winters zonder werk en dientengevoIge zonder inkomsten. Het is dan ook begrijpeIijk dat men in het verleden gezocht heeft naar nevenverdiensten voor tijden van werkeloosheid.
Het meest kwam daarvoor in aanmerking arbeid welke geen bijzondere
vaardigheid en weinig investeringen vergde. Naast andere mogelijkheden op
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dit terrein, zoals klompenmakerij, (turf)mandenmakerij en rietwinning, vestigen wij hier de aandacht op de mattenmakerij. Vooral in noordwestOverijssel groeide deze nijverheid uit.
Omstreeks het jaar 1700 was het mattenmaken in zwang te Blokzijl. Aan
het einde van de 18e eeuw bestond er een florissante vloermattenfabriek te
Steenwijk, maar deze was reeds weer verdwenen in het jaar 1800. [63&] Een
zelfde inrichting van behoorlijke omvang was te vinden te Hasselt. In Genemuiden telde men in 1795 ongeveer 100 mattenvlechters. [lODe] In 1851
wordt vermeld dat deze tak van nijverheid vele handen werk verschafte in
de omgeving van Kampen, Genemuiden en Steenwijk. Acht jaar later zouden er 1240 werkkrachten zijn in deze bedrijfstak in Overijssel. Hiervan
waren er 540 vrouwen en meisjes. Vooral in Genemuiden was men er sterk
bij betrokken. Bij de fabrikage van de bekende Genemuider matten hield
meer dan de helft van de inwoners zich bezig. [97&]
Vit de enquete van de Staatscommissie in 1890 naar de arbeidstoestanden
in het veenderijbedrijf blijkt dat in Boornbergum door verveners een russenweverij was opgericht. Later werd deze onderneming overgenomen door het
gemeentebestuur van Smallingerland. [39] Kennelijk ging het hier om een
filantropische vorm van armenzorg. Het is mogelijk dat men ook elders dergelijke pogingen tot bestrijding van de armoede heeft ondernomen.
De russen en biezen, het vlechtmateriaal, kwam aanvankelijk uitsluitend
uit de Biesbosch en Zeeland. In de loop van de 1ge eeuw begon men in de
Kop van Overijssel deze planten ook zelf te kweken, meestal op lage buitendijkse kleilanden. Omstreeks 1860 was er een 400 a 500 ha mee beplant, hetgeen wijst op een behoorIijke omvang van deze tak van nijverheid.
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IV
DE FINANCI~N VAN DE NEDERLANDSE RlJKSOVERHEID
IN DE PERIODE 1850-1914
door
J. W. B. VAN OVERHAGEN EN Dr. P. DE WOLFF*)
Sinds enige tijd wordt door het Instituut voor Actuariaat en Econometrie
van de Universiteit van Amsterdam gewerkt aan een onderzoek naar de ontwikkeling van het Nederlandse nationale inkomen veer 1900. Het is te beschouwen als een voortzetting van een soortgelijk onderzoek, dat reeds
eerder en met steun van de National Science Foundation van de V.S. door
het Nederlands Economisch Instituut te Rotterdam werd aangevangen. De
Science Foundation heeft onderzoekingen naar het nationale inkomen in
vroeger jaren in een aantal landen gestimuleerd. Sommige daarvan hebben
tot uitvoerige publikaties geleid. In Nederland zijn tot nu toe slechts partiele
resultaten verkregen. Dit is in hoofdzaak een gevolg van het feit, dat het
economisch-statistisch materiaal, dat in ons land voor de 1ge eeuw en voor
vroegere perioden ter beschikking staat, uitermate beperkt en moeilijk toegankelijk is.
Het onderzoek wordt ook thans nog te Rotterdam, nJ. aan de Nederlandsche Economische Hogeschool voortgezet; het richt zich daar op enkele
deelaspecten ervan. In Amsterdam is het, in onderling overleg met de Rotterdamse instanties, ter hand genomen, vnl. met het doel het beschikbare materiaal opnieuw te ordenen, zo nodig aan te vullen en tot een samenhangend
geheel te verwerken.
Daar het statistische materiaal snel in omvang en kwaliteit achteruitgaat
naarmate men zich verder in de tijd terugbegeeft, heeft het Rotterdamse
onderzoek zich beperkt tot de tweede helft van de 1ge eeuw. Om dezelfde
redenen en ook ter coordinatie van de resultaten van beide onderzoekingen,
is te Amsterdam dezelfde peri ode als uitgangspunt aanvaard.
Het Amsterdamse onderzoek heeft gedurende het eerste jaar ook .nog geprofiteerd van een financiele steun van de National Science Foundation.
Nadat deze bron was uitgeput is voor een periode van twee jaar een subsidie
van Z.W.O. verkregen.
Het onderzoek te Amsterdam wordt begeleid door een kleine commissie
van advies, bestaande uit de hoogleraren dr. H. C. Bos en dr. P. W. Klein
van de Nederlandse Economische Hogeschool, dr. W. Brand, dr. I. J. Brugmans en dr. J. H. van Stuyvenberg van de Universiteit van Amsterdam en
dr. J. B. D. Derksen van het Centraal Bureau voor de Statistiek, die de
schrijvers zeer gaame hun dank betuigen voor de ondervonden steun.
Hoewel de bescheiden middelen, die voor het onderzoek ter beschikking
*) De auteurs zijn drs. A. J. Butter veel dank verschuldigd voor zijn werkzaamheden verricht in de beginfase van het onderzoek.
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staan (er wordt onder leiding van een hoogleraar door twee kandidaatassistenten aan gewerkt), niet toelaten omvangrijke statistische naspeuringen
te ondememen, is toch, in overleg met de begeleidingscommissie, besloten
voor enkele gebieden een uitzondering te maken. De belangrijkste daarvan
is het terrein van de overheidsfinancien.
Het behoeft natuurlijk geen betoog, dat de rol die deze sector in vroeger
eeuwen speelde, veel minder belangrijk was dan tegenwoordig; toch kunnen
uit zijn ontwikkeling belangrijke conclusies getrokken worden.
Het onderzoek heeft betrekking zowel op de Rijksfinancien als op die der
Iagere overheden (provincies en gemeenten). Het hiema voIgende artikeI is
echter uitsluitend gewijd aan de financien van de centrale overheid. Het vergaren van gegevens voor de andere lichamen is zeer tijdrovend en daarom
ook nog niet afgesloten. Het staat overigens vast, dat daarbij niet de volJedigheid en mate van detail bereikbaar is, die bij de Rijksfinancien mogelijk bleek.
Het Jigt echter weI in de bedoeIing t.Z.t. aanvullende gegevens op dit stuk te
publiceren.
In de hier gepresenteerde bijdrage wordt eerst een kort overzicht gegeven
van de rijksfinancien in het algemeen. Daama wordt de methodiek van het
onderzoek en de indeling van bet verzamelde materiaal besproken. Het belangrijkste deel van de pubJicatie wordt ingenomen door de tabelJen 1-9,
die de resultaten op overzichtelijke wijze weergeven en door de toeJicbting,
die op verscbillende posten nodig was om een juiste interpretatie ervan mogelijk te maken.
Rijksoverheidsfinancien

In 1840 werd de tweejaarlijkse begroting ingevoerd, waarin elk departement een afzonderlijk hoofdstuk vormde. In hetzelfde jaar werden naast de
reeds van toepassing zijnde verslaglegging van de Koning aan de StatenGeneraal betreffende de uitgaven, ook de ontvangsten hieraan onderworpen.
De jaarlijkse begroting werd in 1848 ingevoerd die, zoals nog steeds gebruikelijk, ingediend werd bij de opening van de Staten-Generaal voor de aanvang van het betreffende jaar. Hierdoor is bet dus mogelijk geworden ons
een beeld te vormen omtrent de begrote uitgaven van het Rijk. In het onderzoek is dit ook het basismateriaal geweest waarmee gewerkt is. De beperkingen, die onvermijdelijk waren om deze studie binnen een redelijke tijd
te voltooien was aanleiding niet aIle jaren waarvan de gegevens beschikbaar
zijn te bezien, maar om hieruit een keuze te doen die het verloop van de
ontwikkelingen in grote trekken doet uitkomen.
Om aanpassing aan de eerder in Rotterdam verrichte onderzoekingen
mogelijk te maken leek het juist betzelfde tijdspatroon te kiezen. De te beschouwen peri ode werd daarom verdeeld in tijdvakken van tien jaren, waarbij 1850, 1860, 1870, 1880, 1890, 1900 en 1910 als basisjaren dienden. Om
tot representatieve cijfers van de betrokken jaren te komen was het noodzakelijk toevallige uitschieters uit de gegevens te elimineren. Dit is gedaan
door voor het betrokken basisjaar niet de cijfers van dit jaar zelf te nemen
maar een gemiddelde met het jaar ervoor en ema.
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Ook nu - de schrijvers zijn zich hiervan wei bewust - zijn niet alle toevallige uitschieters verdwenen, echter verdere uitbreiding van het aantal
waamemingen door meer jaren te onderzoeken is ons door de opgelegde
beperking niet mogelijk. Waar in een enkel geval een belangrijke correctie
mogelijk was is deze aangebracht. Dit zal afzonderlijk vermeld worden. De
zo ontstane gemiddelde cijfers voor de basisjaren zijn als representatief voor
de gehele peri ode beschouwd.
Methodiek

De feitelijke ontwikkeling van inkomsten en uitgaven wordt natuurlijk
beter weergegeven door de gegevens uit de rekeningen, die na afioop der
beschouwde peri ode ter beschikking komen, dan uit de begrotingscijfers, die
van te voren voor die perioden worden opgesteld. Voor een indeling naar
economische categorieen lenen laatstgenoemde zich echter beter dan de
eerste. De detaillering is veel groter en bovendien vormt een begroting een
geheel. De rekeningen-cijfers voor een bepaald jaar worden gewoonlijk nog
herhaaldelijk in latere jaren gecorrigeerd en aangevuld, hetgeen voor de
bewerking bijzonder bezwaarlijk is. Het onderzoek is daarom op de begrotingen gebaseerd waarbij gestreefd is naar een zo groot mogelijke aansluiting
aan de inde1ingen, die tegenwoordig bij het opstellen van de nationale rekeningen door het C.B.S. worden toegepast.
Het bekende patroon van de begrotingsindeling in hoofdstukken is zodoende geheel verloren gegaan. In plaats hiervan zijn groepen verkregen,
die een duidelijker beeld van de economische achtergrond van de totaalcijfers geven.
Aangezien de totalen van inkomsten en uitgaven zowel voor de begrotingen als ook voor de rekeningen beschikbaar zijn, zijn de begrotingscijfers
tenslotte tot het niveau der rekeningen "opgeblazen". Een enkele maal
- n.l. in 1860 - moest een reductie worden toegepast. Deze methode is
natuurlijk niet onaanvechtbaar. Aangezien echter de verschillen tussen begrotingen en rekening-totalen meestal slechts enkele procenten bedragen
zullen de fouten als regel toch gering zijn (tabel 3).
De gecorrigeerde jaarcijfers zijn voor een groep van drie jaren getotaliseerd en door drie gedeeld, waardoor het voor ons representatieve cijfer
ontstond.
Ter illustratie van de juistheid van de gevolgde methode nemen we tabel 4
op, waaruit blijkt hoe veel het door ons geconstrueerde cijfer afwijkt van
een negen-jaarlijks voortschrijdend gemiddelde van de totale uitgaven.
Indeling van het materiaal

De economische groepen zijn zo gedetailleerd mogelijk weergegeven,
waama er subtotalen zijn berekend alvorens het definitieve totaal werd bereikt. Zo verschijnen aan de inkomstenzijde o.a. lopende inkomsten, kapitaaloverdrachten en inkomsten uit overheidsbedrijven; aan de uitgavenzijde
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zijn de belangrijkste komponenten de lonen en de salarissen, goederen en
diensten en inkomstenoverdrachten.
Bij de latere toelichtingen op de tabellen worden de ontwikkelingen van
hun componenten besproken. Vit de op deze wijze verzamelde gegevens zijn
enige afgeleide economische indelingen samengesteld, die een inzicht verschaffen in de ontwikkeling van de inkomsten en de uitgaven. Als illustratie
is het onderwijs, zie tabel 5, afzonderlijk opgenomen. Hierbij dient wei
opgemerkt te worden dat het hier uitsluitend om de uitgaven gaat, die door
de Rijksoverheid zijn gemaakt. De onderwijsuitgaven door de gemeenten,
kerkgenootschappen, alsmede door particulieren ontbreken hier geheel. Na
afsluiting van de reeds eerder genoemde, nog aan de gang zijnde onderzoekingen in de provinciale en gemeentelijke overheidssectoren, zullen ook deze
cijfers herzien worden en zal het mogelijk zijn een totaalbeeld te geven van
de open bare uitgaven ten behoeve van het onderwijs.
Tabellen 6 en 7 geven een inzicht in de ontwikkeling van de lopende en
de kapitaaltransacties van het Rijk.
Tabe1 8 geeft de saldi op de Rijksrekening weer.
Tabel 9 tot slot geeft een overzicht van de opbrengst van de verschillende
accijnzen, zowel totaal als per hoofd van de bevolking.
Grafieken aan het einde van dit artikel toegevoegd geven als illustratie
een beeld van de cijfers uit enige tabellen.
1.

DE INKOMSTEN DER RIJKSOVERHEID

De wijze waarop een centrale overheid zich de vereiste geldmiddelen verschaft is slechts voor een klein deel bepaald door de fiscale inzichten van de
zittende regering en van het overgrote deel historisch gegroeid. Voor een
goed begrip van de midde1enstructuur is daarom een globale kennis van de
wordingsgeschiedenis onontbeeriijk.
Ten tijde van de Republiek verkreeg de Generaliteit haar middelen goeddeels door oms lag, volgens een quotenstelsel, over de zeven provincien.
Naast de quoten van de gewesten stonden de eigen inkomsten: de convooien
en licenten.
Het quotenstelsel leidde tot zeer ongelijkrnatige verdeling van de belastingdruk. De belastingdruk steeg op somrnige plaatsen tot een veelvoud van
die op andere. Daarbij was des te ernstiger dat een sterke nadruk lag op de
"onbeschreven middelen", grotendeels bestaande uit accijnzen. Een hoge
opbrengst uit accijnzen is alleen te verkrijgen wanneer men ze legt op goederen met een inelastische vraag. Dat was dan ook het geval. "De meeste
accijnzen waren gelegd op noodzake1ijke levensbehoeften, drukten zwaar
op den handwerksman, deden dientengevolge de lonen stijgen en belemmerden de nijverheid ... Schier alles wat maar belast kon worden, was belast;
ja, het was zelfs niet geoorioofd te sterven zonder boete te betalen".
De omwenteling van 1795 beoogde onder meer en einde te maken aan de
provinciale en plaatselijke autonomie. De eenheid van bestuur die nodig is
voor een gecentraliseerd overheidsbeleid had echter nooit bestaan en was
EcON .-HIST. JAARBOEK XXXII
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niet op korte termijn op te bouwen. Men ging voort op de oude voet met
belastingheffing, behoudens de afschaffing van belastingprivileges in een
aantal gewesten.
Verder streefde men naar opheffing van tollen, die het interprovinciale
verkeer te veel belemmerden. Ook werd hier en daar, b.v. in Friesland, een
poging gedaan bij de belastingheffing meer rekening te houden met de draagkracht van de subjecten.
Deze verbeteringspogingen werden spoedig achterhaald door de grote
verzwaring van lasten, die het gevolg was van de Franse "vriendschap".
Begin 1798 von den weer veranderingen plaats. De provincia Ie besturen
werden tot zuiver administratieve lichamen gedegradeerd; het quotenstelsel
werd afgeschaft, alle provinciale middelen werden in 's-Rijk's schatkist gestort. De kosten van het provinciale bestuur zouden voortaan door het Rijk
worden gedragen. De oude belastingen zouden blijven voortbestaan, maar
zo spoedig mogelijk door uniforme algemene belastingen worden vervangen.
Het zeer belangrijke stelsel van Gogel, tot stand gekomen onder de opvolgende regeringen van Schimmelpenninck en Lodewijk Napoleon, trad,
behoudens een uitzondering, in 1806 in werking en bracht grote verbeteringen: meer evenredige druk op aIle contribuabelen, eenvoud en zuinigheid
in invordering en beheer, afschaffing van gedwongen buitengewone heffingen
en het slechten van de provinciale tolunies.
De "beschreven middelen" die "hetzij rerel hetzij personeel, naar bepaalde
en vaste Aan- of Ornslagen volgens quotisatie daarvan ingevorderd" werden,
waren:
de versponding: die de stoot gaf tot de nieuwe kadasterindeling van het
Rijk;
b het personeel: geheven naar de huurwaarde van de woning;
c de mobilaire belasting : naar de waarde van de inboedel;
d belasting op de haardsteden;
e dienstbodengeld;
f paardenbelasting en landpassagegeld;
g landpassagegeld voor vreemdelingen en
h het runderbeestengeld.
De "onbeschreven middelen", welke "dadelijk bij het gebruik, den inslag,
uitslag, opslag, het vertier en wat dies meer is, der belastte voorwerpen gevorderde of bij het inkomen of uitgaan derzelve, in of buiten de Republiek"
geheven werden, bestonden uit:
a

a het recht van patent, een vergunningsrecht op de uitoefening van beroep
of bedrijf, het jagen en vissen en het dragen van gepoederd haar;
b het recht van klein zegel op enkele goederen, een soort omzetbelasting;
c belasting van binnenvaartuigen;
d accijnzen op zout vlees, broodgranen, vlees, turf, sterke drank en wijn;
e waaggeld;
f impost op de ronde maat;
g invoerrechten;
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h successierechten;
zegelrecht van acten e.d. en
j
het coIIectief zegel, een zegelrecht op de kwitantie van bepaalde accijnzen, proportioneei met het betaalde bedrag en aangeprezen als "een der
schoonste vindingen tot contrOle der middelen".
Hoewel het stelsel daartoe weI de mogeIijkheid bood werden geen nieuwe
eigen provinciale belastingen ingevoerd. Naast het recht op bepaalde eigen
belastingen werd de gemeente in de eerste plaats de hefting van opcenten
op rijksbeiastingen voorgeschreven, met als doel vereenvoudiging en bezuiniging in de invordering. Deze opcenten heffing kreeg ongetwijfeld een te
sterke nadruk, zij was kwantitatief belangrijker dan de belasting die als
grondslag diende.
Ondanks duidelijke gebreken was het stelsel van Gogei een grote verbetering ten opzichte van de voorafgaande toestand. Hoewel het niet lang gefunctionneerd heeft is het van zeer grote invloed geweest op de samensteIIing
van het belastingstelsel dat na de Franse overheersing tot stand kwam. Tijdens de inlijving ontstond onder invloed van de Franse belastingen een ongunstige verhouding tussen directe en indirecte belastingen, waardoor handel
en nijverheid werden belemmerd en een zware last werd gelegd op de gewone man.
In 1821 kwam een belangrijke verbetering : de wet die toen werd ingevoerd
is van fundamentele betekenis geweest voor de regeling van het belastingwezen gedurende vele tientaIIen jaren.
Daarom kan deze schets van de voorgeschiedenis worden afgesloten met
een kort overzicht van het stelsel van rijksbelasting, dat op grond van voornoemde wet op 1 januari 1823 in werking trad. De directe belastingen
omvatten:
a grondbelasting, onderverdeeld in belasting op de ongebouwde en de
gebouwde eigendommen;
b het patentrecht, een vergunningsrecht voor de uitoefening van beroep of
bedrijf;
c de personele belasting, een belasting naar uiterIijke tekenen van welvaart
volgens zes grondslagen:
1. de huurwaarde van het bewoonde huis,
2. het aantal deuren en vensters,
3. het aantal haardsteden,
4. de waarde van het meubilair,
5. het aantal dienstboden,
6. het aantal paarden.
Als directe belastingen werden aangeduid:
registratie-, zegel-, griffie- en hypotheekrechten;
b successierechten;
c accijnzen op zout, slachtvee, broodgraan, wijn, sterke drank, bier, azijn
en suiker, alsmede het met accijnzen geiijk gesteide coIIectief zegel, dat
reeds bij het stelsel van Gogel werd vermeld;

a
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in-, uit- en doorvoerrechten;
tollen op rijkswegen en -wateren;
het recht van waarborg op goud- en zilverwerk.

Naast deze middelen had het Rijk gedurende de door ons onderzochte
periode nog midde1en uit andere bronnen zoals de posterijen, de staatsIoterij, jacht en visserij, domeinen, verkopingen enz.
Daarnaast ontving de schatkist geldbedragen uit het buitenland, met name
uit Belgie een "vaste rente" en bedragen voor afkoop van de ScheidetoI, en
uit Nederlands Indie een soort vast bedrag voor rentebetalingen van ten
laste van de kolonien gevestigde staatsschuld, maar bovenal de batige sloten
van de Indische rekening.
In de hierna volgende hoofdstukken zal voor al deze middelen afzonderlijk
worden nagegaan wat hun verloop in de onderzochte periode is geweest.
Samenstellende komponenten van de inkomsten (vgl. Tabell)

1.1. Lopende inkomsten totaal
1.1.01 Lopende inkomsten uit het buitenland. Hieronder is de bijdrage
van de Oost-Indische geIdmiddelen de belangrijkste. Verder is er nog een
bijdrage uit Belgie, alsmede een enkele kapitaaloverdracht.
1.1.02 Lopende inkomsten uit Ned. Indie.
Bijdragen ten Iaste van de koIoniaIe geIdmiddelen zijn op verschillende
wijzen in de Nederlandse schatkist gevloeid. Er zijn schulden gevestigd ten
Iaste van de Indische geIdmiddeIen, waarvoor jarenlang 9,8 min gId. aan
rente werd getransfereerd. Vervolgens zijn er de batige saldi van de Indische
administratie voortvIoeiend uit het CuItuurstelsel, terwijI in de tach tiger
jaren zelfs Indische vlottende schuld basis is geweest voor bijdragen aan het
moederland.
De saneringsmaatregelen van Van Hall in 1844 brachten via conversie en
schuldvernieuwing aIle uitstaande Indische schulden in handen van de Staat
tegenover nieuwe schuld waarvan de rentebetaling voor rijksrekening kwam.
De Staat maakte aanspraak op een Indische bijdrage van 9,8 mIn gld. in
deze jaarlijkse rentebetaling. Na 1864 zag men af van afzonderlijke opvoering van batig saldo en rentebetaling. De bijdragen aan het moederland zijn
ontvangen van 1832 tot 1877.
1.1.03 Lopende inkomsten uit Beigii!

Na de Belgische afscheiding wilde de Nederlandse regering niet de
volle rentebetaling van de staatsschuld op haar begroting brengen, omdat
daarvan 8,4 min gId. ten Iaste van Belgie behoorde te komen. In 1839 werd
dit aandeel vastgesteld op 5 mIn gId., ter gedeeltelijke voldoening hiervan
werd door Belgie 160 mIn gid. 2t% Belgisch Grootboek aan Nederland afgestaan; deze aanspraken werden in 1844 te gelde gemaakt in het kader van
de conversie-operaties van minister Van Hall.
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Door de genoemde overdracht was de Belgische rentebetaling gereduceerd
tot [400.000 per jaar; deze rentebetaling werd in 1873 tegen 9 mIn gld. afgekocht.
Sedert 1842 werd door Belgie jaarlijks [60.000 bijgedragen in de kosten
van de afwatering van Belgisch Vlaanderen en het onderhoud van de kustverlichting op de Westerschelde. In 1866 werd hiervoor een nieuwe overeenkomst met Belgie gesloten, waarna de betaling niet meer in de middelenwet is vermeld.
In 1863 werd de Scheldetol afgekocht voor de somma van 17 mIn gld.
Inkomsten uit indirekte belastingen
1.1.04 Grondbelasting.
Ingevoerd in 1823. In de door ons beschouwde periode werden opcenten
geheven door Rijk, Provincie en Gemeenten; aileen de Rijksopcenten worden hier verder in de beschouwing genomen. In 1850 bedroegen deze 2%.
In 1865 vervielen de Rijksopcenten op de bebouwde eigendommen en in
1892 ook die op de onbebouwde eigendommen. Ben nieuwe regeling ontstond in 1870, waardoor er voortaan bestemmingswijzen van bebouwde
eigendommen tot uiting kwamen in de aansiagen. Ook werd in 1873 de
belastingopbrengst der bebouwde eigendommen herzien, hetgeen voortaan
iedere twintigjaar zou gebeuren; de volgende herziening had plaats in 1897,
werd in 1904 en 1907 gewijzigd en eerst in 1908 ingevoerd. De heffing op
onbebouwde eigendommen werd in 1892 herzien.
De nieuwe oms lag die werd ingevoerd was qua opbrengst bijna een miljoen
gulden lager dan de oude, hetgeen als tegemoetkoming aan de landbouw
bedoeld was. In 1850 was de opbrengst 10 mIn gId. Ais we hiermede de uitgaven van het Rijk vergelijken (totaal minus rente en afiossing van Staatsschuld) in voornoemde jaren, 34,4 mIn gld. resp. 117,7 mIn gId., dan is de
dekking hiervan door de grondbelasting van ongeveer 29% tot 10% gedaald.
Zij heeft dus sterk in belang ingeboet.
1.1.05 Zegelrecht.
Uitgangspunt is de wet van 31 mei 1824 waarvan het zegelrecht werd herzien; ingevoerd werd een nieuw tarief voor het formaatzegel, terwijl werd
voorgeschreven dat aile advertenties en medede1ingen in een nieuwsblad op
formaatzegel moesten worden gesteid. In 1869 voIgde afschaffing van het
dagbiadzegel.
In 1882 werd in verband met verlaging van de registratierechten (1.1.06)
het verlies aan inkomsten gecompenseerd door herziening van het zegeIrecht. Dit gebeurde door verlaging van het recht van [0,15 naar [0,05 voor
bedragen van [10 en meer nu echter met de verplichting dat de kwitantie
direct gezegeld diende te worden, en niet zoais voorheen aIleen ais zij ais
betaaibewijs moest dienen. De opcenten werden tege1ijkertijd verhoogd.
In 1885 werd het zegelrecht op effecten verhoogd, in 1897 opnieuw:meeropbrengst, 0,4 resp. 0,5 mIn gid.
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Verloop van de opbrengsten van het zegelrecht:
in 1850 : 1,7 mIn gld.;
in 1900: 3,9 mIn gid.
1.1.06 Registratie- en Gri/fierechten
Tegelijk met de herziening van het zegeirecht in 1824 werd het registratierecht herzien. In 1882 werden het obligatierecht, het recht op overbedeling
bij boedeischeiding, het recht op hypotheek-overschrijvingen bij overbedeling en het recht op boedelscheidingen afgeschaft.
In 1885 volgde een verhoging van het recht op overgang van effecten, die
ruim een miljoen gulden opleverde.
Met de invoering van de vermogensbelasting (1.1.15) in 1892 kwam een
vermindering tot stand van registratie- en hypotheekrechten voor een bedrag
van 4,3 min gid. Vit deze koppeling bIijkt dus dat deze rechten o.a. dienden
ais vermogensbelasting.
De griffierechten bleven gedurende de beschouwde peri ode vrijwel gelijk.
Zij werden in 1856 afgeschaft. Verloop van de bijdragen van deze componenten:
1850: 4,2 min gid.
1880: 11,1 min gid.
1900: 5,7 mIn gld.
lfypotheekrechten
1.1.07
Eveneens in 1824 herzien. Het recht op inschrijving werd vastgesteld op
1 %. van het hypotheekbedrag, terwijl het recht van overschrijving t% bedroeg. Verhoging van de opcenten in 1882 en wijziging in 1892 die reeds in
de vorige paragraaf (1.1.06) werd besproken.
Verloop van de bedragen:
1850: 0,4 min gld.
1880: 1,1 min gld.
1900: 0,6 min gld.
1.1.08 Accijnzen - Tabel 9
Het stelsel van Gogel naar de wet van 1821 kende accijnzen op gedistilleerd (1), gemaal (2), geslacht (3), zout (4), wijn (5), suiker (6) en bieren en
azijnen (7).
In 1832 aangevuld met zeepaccijns (8) en in 1833 met brandstofaccijns (9).
Om het verloop van deze componenten te kunnen bezien, zullen we de ontwikkeling van de accijnzen ieder afzonderlijk beschouwen.
(1) Gedistilleerd.

Aanvankelijk werd er bij de heffing verschil gemaakt tussen binnen- en
buitenlandse sterke dranken. Het binnenlands gedistilleerd was belast met
/12 per hI tegen /16 (later /20) per hI voor buitenlands gedestilleerd. In
1863 werd dit verschil opgeheven door vaststelling van een eenheidstarief
van /22 per hI. Het verloop van de heffing blijkt duidelijk uit de tabel;
de totaalopbrengst steeg van 4,7 min gld. in 1850 tot 27,6 mln gld. in 1900.
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Per hoofd van de bevolking is dit/l,52 resp.j5,13, waaruit een gemiddeld
jaarverbruik in de orde van grootte van 10 liter per persoon is af te leiden.
Jaar

AccijnshejJing per hI in fl.

1863
1864
1865
1869
1877
1884
1892
1909

22
35
50
53
57
60
63
90

(2) Gemaal.
In 1822 waren de tarieven/l,40,f0,50 en/0,40 voor iedere hectoliter te
malen tarwe, spelt en rogge. In 1829 werd deze accijns opgeheven op aandrang van de Belgische kamerleden. In 1833 werd zij weer hersteld met de
tarieven van /4, resp. /3,20 en /1,20 per 100 kg.
Deze accijns werd in 1855 definitief afgeschaft.
(3) Geslacht.
Dit was geen echte accijns maar een omzetbelasting van 10% op rund- en
schapenvlees en van 8% op varkensvlees. In 1852 werd de accijns op schapenen varkensvlees afgeschaft; inkomstenderving bij een miljoen gulden. In 1866
en 1884 werd de restitutie van accijns bij exportv an vlees wettelijk geregeld.
(4) Zout.
De zoutaccijns bedroeg aanvankelijk 6 cent per pond met vrijstelling voor
industrie en visserij . In 1859 werd in het kader van afschaffing van afzonderlijke berekening van opcenten en collectiefzegel het tarief verhoogd tot
9 cent per pond. In 1892 volgde een tariefsverlaging waarmee twee en een
half miljoen gulden gemoeid was.
(5) Wijn.
De accijns op wijn werd vastgesteld op /9 per hI buitenlandse en op
/1,40 per hI binnenlandse wijn. In 1829 werd het tarief van /9 verhoogd
tot/11,25. In 1859 wederom een verhoging, nu tot/20 per hI. In verband
met het vervallen van de gemeentelijke accijnzen in 1865 werden 40 opcenten
op wijn geheven; later verlaagd tot 30. In 1875 werd het maximum alkoholpercentage van 18 op 21 gebracht. Verdere wijzigingen van het tariefwerden
onmogelijk door een handelsovereenkomst met Frankrijk.
(6) Suiker.
In 1822 gesteld op/9 per 100 kg. In 1833 verhoogd tot/13,50 per 100 kg.
In 1852 en 1855 werden twee verhogingen doorgevoerd die ieder een meer-
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opbrengst van een half miljoen gulden met zich mee brachten. Bij de afschaffing van de opcenten en het collectiefzegel in 1859 werd het tarief gebracht op 111 per 100 kg. In 1865 tariefsverhoging tot 113,50 per 100 kg
droge witte broodsuiker, terwijl voor andere suiker naar kleur en hoedanigheid een lager tarief gold. Dit leverde een extra bijdrage van 1t min gld.
voor de schatkist op. Knoeierijen ontstonden door kleuring van suiker waarbij tariefsvoordeel te incasseren viel. In 1884 werd dit verhinderd door de
invoering van de suikergehaltebepaling, hetgeen tegelijkertijd een meeropbrengst voor de schatkist van 1,7 min gld. betekende. In deze peri ode evolueerde de suiker van luxe artikel naar gewoon gebruiksartikel, hetgeen mede
bijdroeg tot de stijging van de opbrengst van deze accijns.
(7) Bieren en azijnen.
Accijns werden geheven "per vat belastbare ruimte" van de brouwerijen
en fabrieken. Ret tarief werd vastgesteld op 10,70 en in 1859 verhoogd tot
11 per hI. Treub bepleitte opheffing van de bieraccijns ter bestrijding van
het jenevermisbruik. Of dit enig effekt gehad zou hebben valt echter te betwijfelen.
(8) Zeep.

In 1832 ingevoerd met tarief van 13,50 per 100 kg. In 1859 werd dit tarief
verhoogd tot 15. In 1892 afgeschaft waardoor ruim 2 mIn gulden werd
gederfd.
(9, 10) Brandstoffen.
In 1833 na de afscheiding van Belgie werd deze accijns ingevoerd. Voordien hadden de Belgische kamerleden de invoering van de voor de industrie
zo belangrijke accijns kunnen verhinderen. In 1857 kwam er een vrijstelling
voor de industrie; vijf jaar later werd de accijns geheel afgeschaft. In 1850
was de opbrengst bijna 2t mIn gulden, hetgeen overeenkomt met 10,78 per
hoofd van de bevolking.

1.1.09 In-, uit- en doorvoerrechten
Onder deze post zijn ook enke1e lasten ondergebracht die verband houden
met het grensvervoer zoals scheepvaartrechten op de grote rivieren, tonnegelden en vuur-, ton- en bakengelden.
V66r 1832 was de politiek er een van compromis tussen Noord- en ZuidNederland. De vrijhandelsgedachten en de industriele protectie waren moeilijk te combineren. De wet van 1821 bepaalt een maximum invoertarief van
6% behoudens uitzonderingen.
Goederen die niet met onze zelfgeproduceerde goederen concurreerden
werden met 3% be1ast. Voor de uitvoer waren gelijksoortige tarieven opgesteld, terwijl de doorvoer met 3% belast werd. Na de afscheiding van Belgie
werd deze tariefpolitiek herzien en kreeg zij een meer mercantilistisch karakter.
Vanaf 1835 werd de landbouw beschermd door invoerrechten op granen
die tegengesteld werkten aan de bewegingen op de markt van binnenlandse
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graanprijzen. Deze "schaalrechten" werden in 1847 vervangen door een laag
invoerrecht. In 1853 yond een verlaging plaats van 18 per last (30 hI) naar
10,10. Opbrengstderving bijna/400.000.
In 1862 werd dit tarief weer op 11,50 gebracht en in 1877 was de definitieve afschaffing een feit. Met de afschaffing van de accijns op zeep (1.1.08
(8» yond een wijziging plaats van de invoerrechten op dit artikel.
In 1877 werden tegelijk met de afschaffing van de rechten op granen, die
op hout, garens en machines afgeschaft. Formeel werden de invoerrechten
ad valorem geheven; aangezien de prijzen per eenheid van de belastbare
goederen in de tariefiijsten waren gefixeerd was materieel sprake van een
specifiek invoerrecht dat soms geen enkele relatie met de werkelijke waarde
van de ingevoerde goederen had. In 1895 werd deze regeling herzien, hetgeen
leidde tot een meeropbrengst van 1,8 min gulden. De tariefwet van 1822
kende naast uitvoerrechten ook uitvoerverboden. Deze bestonden hoofdzakelijk voor de als grondstoffen gebruikte goederen zoals lompen. In 1877
werd dit verbod afgeschaft.
De scheepvaartrechten op de grote rivieren werden tussen 1850 en 1863
afgeschaft. De laatste - die op de Schelde - werd door Belgie
afgekocht.
De tonnegelden hadden na de invoering van het loodswezen (1.2.03) in
1859 geen bestaansrecht meer en werden afgeschaft. In de gehele periode
werden de handelsbelemmeringen steeds minder; doordat het verhandelde
volume toenam kon de opbrengst uit deze rechten steeds groter worden.
1.1.10 Recht van waarborg op Gouden en Zilveren werken
Tariefvastgeste1d in 1807, herziening in 1852 waardoor het eerst geldende
matige tarief een werkelijke belasting werd. Boven de hoofdsom werd per
100 gram goud/12 en per 100 gram zilver 10,60 geheven, met een toeslag
van nog eens 15% voor de gehaiteproef. In 1859 werden de tarieven 115
resp. 10,75. In de verdere periode kwamen er geen noemenswaardige wijzigingen meer voor.
1.1.11

Rechten op jacht- en visakten

Het bedrag van deze retributie is vrijwel konstant in de beschouwde
periode.
1.1.12 Rechten op de mijnen
Het recht werd geheven op de particuliere mijnen en niet op de mijnen
die door de Staat geexploiteerd werden; het heffingsbedrag werd samengesteld uit een vastrecht vermeerderd met een proportionele heffing.

Inkomsten uit direkte belastingen en overige
1.1.13

Personele belasting

In 1822 werd deze belasting geregeld naar zes grondslagen, die achtereenvolgens zullen worden besproken. Voor de belastingplichtige subjekten golden vaste tarieven, zodat de belasting in dit opzicht geen regionale druk-
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verschillen ken de. Echter de vrijheid in het heffen van opcenten deed hier
weer afbreuk aan.
De grondslagen:
I. Huurwaarde. Verschuldigd was 5% - in 1833 - van de onzuivere
huurwaarde van aile gebouwen, erven, tuinen, etc., afgezien van uitzonderingen w.o. alle fabrieken en magazijnen. In 1869 yond een vermindering
plaats van het aantal vrijstellingen.
II. Belasting op de buitendeuren en vensters. Ingevoerd in de Franse tijd.
Tarief in 183510,44 in kleinere en 10,77 in grotere gemeenten per deur of
venster. Vrijgesteld waren deuren en ramen in gebouwen die niet voor
menselijke bewoning bestemd waren en in gebouwen die vrijgesteld waren
van de eerste grondslag.
III. Belasting naar het aantal haardsteden. Het tarief was in 1807 12
voor iedere haardstede die het aantal van twee - een voor verwarming en
een voor koken - per huisgezin te boven ging, waarbij men dus op het oog
had "gemak of weelde" te belasten. In 1833 werd het tarief progressief en
na herziening in 1843 werd 10,35 voor een enkele tot 15 per stuk bij tien
of meer haardsteden berekend. Deze Rijksbelasting drukte overal even zwaar.

IV. Belasting op de waarde van het meubilair. In 1822 werd 1% geheven
over de totale waarde van elke inboedel behoudens vrijstellingen, die gekoppeld waren aan vrijstellingen van de derde grondslag (belasting op het
aantal haardsteden). Wijzigingen van enige betekenis komen verder niet voor.
V. Belasting op het huispersoneel. Door de wet van 1843 werden er vijf
klassen onderscheiden : huispersoneel, tuinpersoneel, inwonende arbeidskrachten, stal-, tuin- en jeugdig huispersoneel en huisbewaarders waarvoor
de tarieven per hoofd vastgesteld werden, waarvan enige progressief. In 1896
verviel de belasting op het tuinpersoneel en die op de dienstmeisjes beneden
de 18 jaar, waardoor het aantal belasten met een derde terug liep.
VI. Belasting op paarden voor diverse doeleinden.
1.1.14 Patentbelasting / Bedrijlsbelasting

In 1821 was bepaald dat de patentbelasting spoedig herzien zou worden,
zodanig dat zij naast de winstgevendheid der beroepen en bedrijven het
maatschappelijk nut van de belaste productieve inspanningen tot grondslag
zou hebben. Tot de invoering hiervan is het echter niet gekomen tot de afschaffing in 1893, waarbij zij werd opgevolgd door de bedrijfsbelasting.
Gedurende haar bestaan zijn in de patentbelasting geen noemenswaardige
tariefswijzigingen voorgekomen. In 1850 bedroeg de opbrengst 2,8 min gld.,
hetgeen voorzag in een dekking van 8,5% van de gewone staatsuitgaven.
In 1875 en 1893 waren deze bedragen 3,8 min gulden 4,7% resp. 4,6 min
gulden en 4,5%.
De " Wet ter belasting van bedrijfs- en andere inkomsten" van 1893 had
een veel ruimere strekking dan de term "bedrijfsbelasting" doet vermoeden.
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Zij had tot doel belasting van aIle ingezetenen te heffen, voor zover dat nog
niet geschiedde uit hoofde van de vermogensbelasting.
De belasting gold zowel natuurlijke als rechtspersonen en is daarom de
voorloopster van zowel de rijksinkomstenbelasting als van de vennootschapsbelasting. Door vrijstelling van uitgekeerde dividenden moest dubbele belastingheffing van ondernemerswinsten worden voorkomen. Het onder dezelfde belasting brengen van zowel persoonlijke inkomens als die van onpersoonlijke ondernemingen maakte de tariefstelling tot een aanvechtbare
zaak: een redelijke progressie voor de eerste groep is voor de tweede groep
niet te rechtvaardigen. De wet heeft tot 1914 bestaan. In 1900 was het aandeel van de bedrijfsbelasting in de dekking van de gewone uitgaven 5%.
1.1.15 Vermogensbelasting
Ingevoerd in 1892. Tot die tijd werd vermogen aileen belast bij vererving.
In de beschouwde periode waren er geen wijzigingen van belang. De opbrengst was geraamd op 6,8 min gulden voor het eerste jaar; in 1900 was
dit bijna 7,4 min gulden hetgeen overeenkomt met een dekkingspercentage
van de gewone rijksuitgaven van 6,25%.
1.1.16 Successierechten
1.1.17 Successierechten in rechte lijn
In het stelsel van Gogel was dit een nieuwtje dat geen equivalent had in
de tijd van de Republiek. Het recht bedroeg 10% van het saldo van elke
nalatenschap met vrijstelling voor bedragen beneden 1300 en voor erfenissen in de rechte lijn, terwijl er voor vererving tot in de derde graad gereduceerde tarieven van kracht waren. Boven de successierechten werd nog
een recht geheven op het bezit van effecten door het saldo van iedere boedel
te verhogen met 50% van de waarde van de tot de boedel behorende buitenlandse effecten. In 1859 werd deze regeling op buitenlandse effecten vervangen door een oude overgangsregeling van 1% op aile effecten. In 1878 werd
het successierecht herzien door de effecten met 1% te belasten in de neerdalende lijn en met 3% in de opgaande lijn.
1.1.18 Inkomsten uit domeinen
De tollen op de rijkswegen en wateren werden geheven naar een Koninklijk
Besluit van 1833. In 1850 bedroeg de opbrengst ongeveer 1700.000 op het
totale bedrag voor deze rubriek van 1,3 min gulden. Na de afschaffing van
de rijkstollen in 1899 vertonen de domeinopbrengsten een daling van ongeveer hetzelfde bedrag.
1.1.19 De Hoge Raad van Adel
Rente van het 2t% Grootboek ingeschreven kapitaal t.n.v. Hoge Raad
van Adel.
1.1.20 Opbrengst uit leges
Deze opbrengsten worden vermeld als "leges aan de schatkist vervallen";
hierin komt nog tot uiting dat deze retributies vroeger ten bate van de ambtenaren werden geheven, echter later ten bate van het Rijk komen.

220
1.2.

FINANCIEN VAN DE NEDERLANDSE RUKSOVERHEID

1850-1914

Inkomsten uit bedrijven

De inkomsten zijn uitgesplitst naar bedrijven waarbij naar het lijkt verder
geen toelichting no dig is.
1.2.01

Staatsblad.

1.2.02 Posterijen en Rijkstelegraaf.
1.2.03

Loodsgelden.

1.2.04 Spoorwegen.
1.2.05 Nederlandsche Bank.
1.3. Buitengewone inkomsten

Toevallige inkomsten en de inkomsten die niet in een van de andere economische groepen geplaatst konden worden.
1.4.

Batige saldi

Batige saldi van het voorafgaande dienstjaar.
1.5.

Totaal kapitaal overdrachten

1.5.01

Verkoop van domeinen

1.5.02

Geldleningen

Uitkeringen uit de zuivere opbrengst van de door de Staat gesloten leningen en bijdragen van beschikbare middelen van vroegere dienstjaren, welke
tot dekking der tekorten bij afzonderlijke latere wet aan verschillende dienstjaren zijn toegevoegd.
1.6. Niet gesplitste ontvangsten
1.6.01

Consulaatrechten

Deze inkomsten bestonden uit de heffingen gedaan in havens waar onze
schepen geladen en gelost werden voor het verzorgen van de nodige formaliteiten. Zij werden belast naar volume van de te laden of te lossen lading.
De grote wijziging die in 1890 plaatsvond bestond hierin, dat vanaf die
datum de heffing niet meer door een volume werd bepaald maar een vast
bedrag werd.
1.6.02

Inkomsten van departementen

Deze bestaan uit inkomsten en baten, voortvloeiende uit inrichtingen of
instellingen ressorterende onder de departementen, of uit wetten en wettelijke verordeningen waarvan de uitvoering allereerst behoort aan de departementen.
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DE UITGAVEN DER RIJKSOVERHEID

In ons staatsbestel worden de rijksuitgaven voorgesteld door de Kroon,
gesanctionneerd door de Staten-Generaal en geverifieerd door de Rekenkamer. Zolang het Koninkrijk bestaat heeft dit systeem gegolden, aileen is
het zwaartepunt in de loop der jaren verschoven van de Kroon naar de
Staten-Generaal. Volgens artikel 40 van de Grondwet van 1814 had de
souvereine vorst het opperbestuur over de algemene geldmiddelen.
De geraamde uitgaven werden door de Koning op de begroting geplaatst.
In 1814 was bepaald dat dit een jaarlijkse begroting zou zijn, met dien verstande dat de eerste begroting in twee stukken zou zijn verdeeld. Het eerste
daarvan zou de jaarlijks terugkerende uitgaven bevatten en na eenmalige
goedkeuring door de Staten-Generaal voortaan voor elk jaar gelden. Het
tweede stuk zou de buitengewone uitgaven bevatten; dit deel zou jaarlijks
opnieuw worden opgesteld en worden onderworpen aan goedkeuring door
de volksvertegenwoordiging.
In 1815 had men reeds ingezien dat een eenmalig vastgestelde begroting
niet voldeed en men besloot deze te vervangen door een tienjaarlijkse begroting, waarbij tevens de middelen ter dekking zouden worden aangewezen. De eerste tienjaarlijkse begroting zou gelden voor de periode 1820-1830.
In de grondwet van 1815 was eveneens bepaald dat de begroting bestond
uit de totale bedragen van de hoofdstukken waaruit zij was samengesteld.
Aileen goedkeuring van het totale bedrag van ieder hoofdstuk was dus mogelijk door de Staten-Generaal, waardoor de regering de vrijheid behield
binnen deze ruimte bedragen van het ene naar het andere artikel te verschuiven.
Eerst in 1840 werd bepaald dat ieder hoofdstuk apart in een wet vervat
zou worden bij de Staten-Generaal. In dat jaar kwam tevens een einde aan
de splitsing gewone en buitengewone dienst. De begroting zou telkens voor
twee jaren worden opgesteld; in feite was dit niets anders dan het samenvoegen van twee jaarlijkse begrotingen die niet gelijk hoefden te zijn.
In 1848 werd overgegaan op een jaarlijkse begroting en werd het mogelijk
een hoofdstuk over meer dan een wet te verdelen. Hierdoor werd o.a. een
afzonderlijke behandeling van rente en afiossing der staatsschuld mogelijk.
Sedert 1815 bestond er naast de begroting een "huishoudelijke begroting"
voor intern gebruik. Ook deze begroting werd door de Kroon vastgesteld
en ter kennis gebracht van de departementen - als leidraad voor het financieel beheer - van de Minister van Financien en van de Rekenkamer voor
contr()Jedoeleinden.
Na 1840 werd deze specificatie opgenomen in de gewone begroting. Vanaf
1814 bestond de wettelijke verplichting van de Kroon verslag aan de StatenGeneraal uit te brengen betreffende de uitgaven. In 1840 werd dit uitgebreid
met de inkomsten. In 1848 werd bepaald dat het slot van de rekening door
een wet zou worden vastgesteld.
In 1887 werd deze bepaling weer verwijderd uit de grondwet en in plaats
hiervan werd het geven van voorschriften omtrent de rekening en verant-
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woording uitdrukkelijk aan de gewone wetgever opgedragen. Op grond hiervan werd geprobeerd een comptabiliteitswet tot stand te brengen, vergeefs
door Pierson en Van Gijn, met meer succes eerst in 1926 door Van Geer.
De Rekenkamer als controleapparaat werd in de grondwet van 1814 bestendigd. In 1840 werd bepaald dat de leden voor "het leven" zouden worden
benoemd. In 1841 kwam een nieuwe instructie voor de Rekenkamer tot
stand waarin bepaald werd dat aile ontvangsten zonder uitzondering moesten worden verantwoord, waardoor geheimhouding van middelen en onttrekking van de bestedingen aan de beoordeling van de voiksvertegenwoordiging buiten de wet werd gesteld. Richtlijnen werden opgesteld ter zake de
wettigheid van uitgaven en deugdelijkheid van bewijsstukken, terwijl een
termijn werd gesteld voor de vereffening van de uitgaven van een dienstjaar
en het indienen van de jaarrekening. Eerst in 1917 werd door een nieuwe
wettelijke bepaling voorkomen dat er uitgaven plaats vonden buiten de begroting om.
Na dit kort historisch overzicht voigt nu de bespreking van de ontwikkeling gedurende de voor dit onderzoek van belang zijnde periode. De in
tabel 2 gebruikte indeling in economische groepen leent zich niet voor een
bespreking van de ontwikkeling in details. De hierna volgende bespreking
zal dan ook de oorspronkelijke bron volgen waaruit bovengenoemde tabel
is samengesteld: de hoofdstukken van de begroting.
I. Huis des Konings

In 1848 werd het jaarinkomen van Willem II bepaald op 1 miljoen gulden.
In 1849 aanvaardde Willem III vanwege de benarde financiele situatie slechts
1600.000, hetgeen ook het jaargeld was voor Koningin Wilhelmina in de
door ons beschouwde peri ode.
Als tegemoetkoming in het onderhoud van de paleizen volgde nog een
bedrag van 150.000.
II. Hoge Colleges van Staat
Rieronder vallen de beide Kamers der Staten-Generaal, de Raad van
State, de Rekenkamer, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het Kabinet
van de Koning en de Roge Raad van Adel (tot 1853).
In 1848 werd de vergoeding voor de leden der Tweede Kamer vastgesteld
op/2000; het aantalleden gekoppeld aan de grootte der bevoiking (een lid
op 45.000 inwoners). Leden der Eerste Kamer kregen vergoeding van reisen verblijfkosten. In 1850: 140.000. De Raad van State had op de begroting
een post van 190.000 in 1849 en van 1105.000 in 1908. De Rekenkamer
kostte gemiddeld 1120.000. De Kanselarij der Nederlandse Orden vergde
een bedrag van ongeveer 110.000 in 1850 en 120.000 in 1900. Ret Kabinet
van de Koning kostte 130.000 resp. 135.000.
III. Buitenlandse Zaken

Tot 1870 schommelden de kosten van dit hoofdstuk om een half miljoen
gulden. Daama volgde een snelle stijging die vooral aan de uitbreiding van
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de werkzaamheden in het buitenland moet worden toegeschreven. De kosten
van het departement stegen van 1850 tot 1900 van resp. /519.000 tot
/855.000.
Het hoofdstuk was ingedeeld in vier afdelingen :
1. Departement - De kosten van het departement stegen van /65.000
tot/95.000; merkwaardig hierbij is het constant blijven van het salaris
van de ministers : /12.000.
2. Buitenlandse zendingen en consulaten - Het bedrag hiervoor is verdubbeld en bedroeg in 1910/696.000. Dit is in hoofdzaak toe te schrijven aan het verschil van opvatting van de taak van de overheid in de
handelsbemiddeling, die zich ontwikkelde van honorair consul tot beroepspersoneel in dienst van de overheid.
3. Diverse uitgaven - Hieronder vallen uiteenlopende zaken zoals reiskosten en subsidies aan vreemde instellingen t.b.v. buitenlanders.
4. Pensioenen en wachtgelden - Dit is de enige afdeling die in zijn totaIiteit achteruitging van /80.000 in 1850 tot / 35.000 in 1900, als gevolg
van bezuinigingen door het ministerie van Thorbecke.
IV. Justitie
In 1850 bestond de begroting uit 8 afdelingen, in 1900 waren het er 11.
De totale uitgaven beliepen in 1850 : 2,3 mIn gulden en stegen tot 5,9 mIn
gulden in 1900.
De belangrijkste afdeling was de uitgave voor de rechterlijke macht, in
1850: 1,2 mIn gulden; 1900: 1,7 mIn gulden, waarnaast apart de gerechtskosten nog vermeld werden die ± /289.000 resp. /370.000 bedroegen.
Hierbij kan nog het merkwaardige voorval vermeld worden dat, alhoewei in 1848 een wetsontwerp voor afschaffing van de lijfstraffen was verworpen, reeds in 1851 de gehele post van tractementen van scherprechters
en hun helpers van de begroting geschrapt werden. Het heeft echter tot 1870
geduurd voordat deze afschaffing van Iijfstraffen wettelijk geregeld werd.
Voor gevangenissen waren de benodigde bedragen in 1850: /800.000 en
in 1900 2,3 mIn gulden. De post die de belangrijkste stijging liet zien - van
/18.000 naar / 622.000 - was die van de algemene politie, veroorzaakt door
de oprichting van de Rijksveldwacht in 1856.
V. Binnenlandse Zaken en Waterstaat

Eerst in 1878 werd een afzonderlijk ministerie voor Waterstaat afgesplitst
zodat wij hier beide tezamen zullen beschouwen. De totale uitgaven beliepen
in 1850: 5 mIn gulden en in 1900 : 43 mIn gulden. De uitgaven voor verkeer
en waterstaat maakten hiervan deel uit voor 2,2 mIn gulden in 1850, 16 mIn
gulden in 1875 en 14 mIn gulden in 1900. De ontwikkeling van het spoorwegnet is de verklarende factor voor deze ontwikkeling.
De afdeling onderwijs had in 1850 een budget van 0,5 min gulden en in
1900: 10 mIn gulden. De belangrijkste stappen waren hier de wet op het
lager onderwijs van 1857 en het instellen van de H.B.S. in 1863. De telegrafie
samen met de posterijen had een budget van/230.000 in 1853 en van meer
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dan 12 mln gulden in 1900. De afdeling nijverheid liep van 1850 tot 1900 op
van/200.ooo tot/400.ooo; de afdeling was inmiddels uitgebreid tot handel
en nijverheid; de werkzaamheden bestonden uit enig toezicht en onderzoek
maar nog niet uit doelbewust regelend ingrijpen.
VI. Erediensten

De overheid verstrekte volgens de grondwet een bijdrage aan de "onderscheidene godsdienstige gezindheden of derzelver leeraars".
De uitgaven waren vrijwel constant en bedroegen 2 min gulden per jaar.
VII. De/ensie
Sarnengesteld uit de departementen van Oorlog en Marine. Bij de departementen is een scheiding gemaakt tussen militaire en civiele uitgaven. Verder
werden aile investeringsuitgaven als consumptief aangemerkt in dit onderzoek.
In 1850 bedroegen de totale marine-uitgaven 5 mln gulden, in 1900:
16 mIn gulden waarvan 4% resp. 17% civiele uitgaven waren. Bij de landmacht waren deze cijfers 11 min gulden en 24 min gulden met resp. 2% en
3% voor de civiele uitgaven. Het percentage dat deze defensie-uitgaven uitmaakten van het totale staatsbudget was in 1850: 22 en in 1900: 24.

VIII. Ko[onien
De grondwet van 1815 had het bestuur van de kolonien, zonder tussenkomst van de Staten-Generaal, in de handen van de Koning gelegd. In 1848
werd dit gewijzigd, maar eerst in 1860 kwamen zowel inkomsten als uitgaven
onder de goedkeuring van de Staten-Generaal te vallen. Ingaande 1862 werd
de begroting uitgebreid met vier hoofdstukken resp. voor de uitgaven t.b.v.
Nederlands Oost-Indie en de subsidies voor Suriname, Curac;ao en de kust
van Guinea. In 1869 verdween deze uitgave voor Oost-Indie weer van de
rijksbegroting. Praktisch maakte dit geen verschil, daar een wet van 1867
voorschreef dat de Indische begroting in haar geheel de goedkeuring van de
volksvertegenwoordiging behoefde.
Aan Suriname en de Antillen was in 1865 een zekere mate van zelfbestuur
toegestaan, die er op neerkwam dat de in deze gebieden in het leven geroepen vertegenwoordigende licharnen zelf jaarlijks hun begroting mochten
vaststellen onder goedkeuring van de Koning; goedkeuring van de StatenGeneraal was aIleen vereist indien er een beroep op de Nederlandse schatkist werd gedaan.
Vom Suriname was dit steeds het geval, Curac;ao daarentegen kon in een
aantal jaren veer 1895 zichzelf bedruipen.
De totale uitgaven van het departement stegen van 1850: /118.000 tot in
1900: 1,2 mln gulden.

IX. Financien
De begroting van dit departement bedraagt in 1850: 6 min gulden, in
1875: 20 min gulden en in 1900: 25 mIn gulden. Deze sterke stijging is veroorzaakt door het opvoeren van de uitkering van 80% van de personele
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belasting aan de gemeenten (1866), verder door de uitkeringen aan de erediensten van 2 min gulden en door de post van de posterijen en telegrafie
die eerst later onder Verkeer en Waterstaat kwamen (1900).
De uitgaven in engere zin zijn dan ook in voornoemde jaren slechts
5,6 min gulden, 7,6 min gulden en 9,7 min gulden. Het belangrijkste gedeelte van deze uitgaven komt voor rekening van de kosten van de administratie der belastingen en retributies, alsmede van de staatsloterij, het
geldelijk beheer van de wegen, het kadaster en de domeinen.
Tabel/en
1.
Inkomsten van het Rijk 1850-1910.
2.
Uitgaven van het Rijk 1850-1910.
3.
Mwijkingen van de begrotingscijfers t.O.V. de definitive uitgaven.
4.
Afwijkingen van de driejaarlijkse gemiddelden t.o.v. de voortschrijdende
negenjaarlijkse gemiddelden van de Rijksuitgaven.
5.
Uitgaven voor onderwijs door de Rijksoverheid.
6-8. Inkomsten en uitgaven van het Rijk naar economische groepen.
6.
Lopende transacties van het Rijk 1850-1910.
7.
Kapitaaitransacties van het Rijk 1850-1910.
8.
Saldi van de rekeningen van het Rijk 1850-1910.
9.
Opbrengsten van de Rijksaccijnzen 1850-1910.
Absolute bedragen en bedragen per hoofd der bevolking.
Gra/ieken
A.
Overzicht van de Rijksinkomsten en uitgaven en de Indische baten 1850-1910.
BI. Lopende inkomsten van het Rijk 1850-1910.
BII. Uitgaven onderwijs door het Rijk 1850-1910.
BIll. Uitgaven goederen en diensten door het Rijk 1850-1910.
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TABEL 1
1850
1.1
1.1.01
1.1.02
1.1.03
1.1.04
1.1.05
1.1.06
1.1.07
1.1.08
1.1.09
1.1.10
1.1.11
1.1.12
1.1.13
1.1.14
1.1.15
1.1.16
1.1 .17
1.1.18
1.1.19
1.1.20
1.2
1.2.01
1.2.02
1.2.03
1.2.04
1.2.05
1.3
1.4
1.5
1.5.01
1.5.02
1.6
1.6.01
1.6.02

Lopende
inkomsten
w.o. uit
buitenland
Ned. Indie
elders
w.o. uit indirekte
belastingen
grondbelasting
zegelreeht
registratiegriffie
hypotheek
accijnzen
in -, uit - en
doorvoer
goud - zilver
akten
mijnen
w.o. uit overige
belastingen
personele
belasting
patent- en
bedrijfsbelasting
vermogensbelasting
successie
successie
in reehte lijn
domeinen
hoge raad van
adel
leges
inkomsten uit
bedrijven
staatsblad
P.T .T.
loodsgelden
Ned.
Spoorwegen
Ned. Bank
Buitengewone
inkomsten
batig saldo
kapitaaloverdrachten
verkoop
domeinen
geldleningen
niet gesplitst
consulaten
departementen
Totaal

1860

1870

83.973

73.314
18.505

83.928
26.778

18.045
460

12.785
26.318
460

42.048

41.383

53.526

10.058
1.705

10.539
2.037

10.l34
2.056

4.156
350
20.054

5.696
475
18.049

7.435
669
27.927

4.806
156
98

4.891
250
110

4.894
288
121
2

--

I

l3.426

15.147

17.617

6.302

7.034

8.057

2.715

2.864

3.302

---

--

---

3.099

4.012

4.937

---

- - -

1.289

--

1.215

21

1.300

22

21

- -

--

1.746

---

3.140
421
1.325

5.222

--

409
2.239
492

413
3.236
929

---

---

--

644

45
1

12
4.665

868
2.127

987

217

493

987

217

--

1.431

I

12.385
400

77.524

1.412
--

--

1.431

1.412

I

93.419

493

--

--

2.242

-2.242

I

95.280

I
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mKO~N v ~ ~ =< 1850-1910 On f 1.000)

I

I

1880

107.109

95.798

3.994

--

--

--

--

1.854

4.082

3.994

74.646

82.182

103.578

10.747
2.156

12.145
3.436

12.682
3.953

14.672
5.826

11.117
1.110
39.452

8.150
980
43.970

5.669
574
49.236

6.978
721
61.410

4.721
319
416
3

5.587
237
136
5

9.591
323
139
15

13.333
461
163
14

26.027

30.609

37.880

49.365

9.847

11.259

8.742

11.566

4.118

4.699

5.956

10.404

--

--

7.912

9.292

7.395
10.911

10.109
12.082

2.579
1.550

2.799
2.465

2.654
2.014

3.356
1.643

21

23
72

29
179

28
177

--

~

156.937
4.082

--

69.771

8.538

1910

124.144
1.854

--

d

1900

1890

21 .556

14.550

30.506

481
5.016
993

664
8.106
1.327

654
12.379
2.155

653
19.875
3.107

2.048

3.319
1.134

4.456
1.912

4.188
2.683

---

7.041
160

338
2

--

8.123

7.434

482

688

2.587

267
7.167

378
7.745
3.062

.. 1 118 . 108

467
15
5.677

4.049
21
3.041

48
4.001
1 140.343

1.617

667
21
10.149
71
10.078

44
5.633
1152.199

1199.897

TABEL 2
1850-1910 (in/1.000)

UlTGAVEN VAN HET RlJK

1850
salarissen en lonen totaal
w.o. onderwijs
defensie
overige

bruto investeringen totaai
w.o. onderwijs
verkeer en waterstaat
overige

2.757

kapitaaloverdrachten totaal
w.o. om niet
afgeioste leningen
overheidsbedrijven
uitgaven
verrekeningen en
overboekingen totaal
w.o. aan iagere overheden
overige
totaal

373
8.180
3.097
7.483

2.702
55
40.929

703
15.232
9.448
10.856

11.650
119
2.701
2.551

1880
33.321
1.681
18.022
13.618
17.139

590
7.224
3.042
14.589

2.039
15.052
12.905
28.327

26.100

3.420
15.746
20.640
38.296

3.385
17.960
6.982

4.239
22.073
11.984
13.157

14.398

7
12.091
1.059

56
13.627
715

11
25.755
334
42.240

39.094

1910
39.806

3.554
14.427
16.011

1.453
13.653
9.807

112
16.648
560
34.094

1900

33.992

24.913

17.320

34.343

1890
29.966

1.444
10.794
4.901

98
14.238
253

7.219
264
41.327

53 .871

35.146

34.073

27.182

26.093

30.035

30.997

30.535

3.325
2.327
131

4.333
2.834
87

3.843
3.144
174

4.352
3.573
76

5.300
3.874
134

7.181
3.881
181

9.795
13.007
534

1.671

5.419

962

94
1 93.307

1 95.997

9.703
1.071
1117.331

4.669

4.104
23.306
27.930

17.918

25.561
2.369

17.522
396

11.369
459
1140.067

4.669

11 .833

11.828

10.774
6.782
1.312

2.367
5.520

3.924

8.094

94
10
268

4.104

2.367
758

400
2.332

2.635

278

758

400

115
5.305

1.671

1 71.266

25.383
431
15.044
9.213

400

5.371

1870

24.688
10.895
7.460

goederen en diensten totaal
w.o. onderwijs
defensie
overige

inkomensoverdrachten
totaal
w.o. rente op
overheidsschuld
pensioenen en
wachtgelden
subsidies
overige

1860

18.755

1 152.811

1 201.035
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TABEL 3
AFWIJKINGEN VAN DE BEGROTINGSCIJFERS T.O.V. DEFINITIEVE UITGAVEN

cijfers in procenten *)

------,------,-----IAfwijking I Gem.

------,-----~------

Jaar

1849
1850
1851
1859
1860
1861
1869
1870
1871
1879
1880
1881

Afwijking I Gem.
, afwijking
I
3,8
0,9
0,2
-14,6
- 5,0
-13,9
1,9
2,1
1,8
6,1
2,8
3,1

Jaar

afwijking

------~----~------6,9
1889
6,7
6,4
1890
6,7
1891
3,8
1899
1,3
2,4
1900
2,0
1901
2,2
1909
4,8
3,9
1910
4,8
1911

1,6
-11,2
1,9
4,0

*) Dit zijn de percentages waarmede de uitgave-begrotingscijfers zijn vermenigvuldigd om tot de werkelijke uitgave-cijfers te komen.

TABEL 4
AFWIJKINGEN VAN DE DRIEJAARLIJKSE GEMIDDELDEN T.O.V. DE VOORTSCHRIJDENDE
NEGENJAARLIJKSE GEMIDDELDEN VAN DE RIJKSUITGAVEN

Jaar

I

A:
3-jaarlijks gem.
in/1.ooo

B:
9-jaarlijks gem.
in/1.ooo

Afwijking in %
van A t.O.v. B

71.266
93.308
95.997
117.331
140.037
152.812
201.035

73.612
93.591
101.995
122.157
134.566
155.142
221.342

-3,19
-0,30
-5,88
-3,95
+4,07
-1,50
-9,17

1850
1860
1870
1880
1890
1900
1910

TABEL 5
UITGAVEN VOOR ONDERWIJS DOOR DE RIJKSOVERHEID

(in/1.ooo)

1 1850 11860 1 1870 1 1880 1 1890 1 1900 1 1910
lonen en salarissen
goederen en diensten
bruto investeringen
subsidies en
overboekingen
totaal

431
373

I 1.681

-

-

703
590
98

1.444
112

2.039
1.453
11

3.554
3.385
56

549

117

275

2.105

4.124

4.975 21.692

400
119

1 1.0681

3.420
4.239
7

921 1 1.6661 5.342 1 7.627111.970 129.358

In deze tabel is voor de jaren 1850 en 1860 een post onder subsidies, overboekingen en verrekeningen opgenomen die voortvloeit uit de Wet van 29 Nivose XIII.
De bedragen, resp. /543.000 en /11.000, bestonden uit subsidies aan kinderrijke
gezinnen voor de dekking van de kosten van het onderwijs. Deze Franse wet, die
reeds eerder was opgeheven, heeft er toe geleid dat als overgangsmaatregel nog
enige jaren bedragen voor dit doel op de begroting opgenomen werden.
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TABEL 6

1860

1850
Uitgaven
cons. bestedingen:
sal. en 10nen tot.
w.o. onderwijs
defensie
overige
goed. en diensten tot.
w.o.onderwijs
defensie
overige
renten
subsidies
inkomensoverdrachten
verr. en overb. tot.
w.o. aan lag. overh.
overige
overheidsbedrijven
saldo

totaal

I
24.126

36.239

36.338
18.755

24.688
10.895
7.460

5.371

590
7.224
3.042

34.073
2.834
4.431
94

27.182
3.144
4.017
8.094

--

10
268

6.782
1.312

94
I

2.635
12.797

I 76537

I 93202

18.505
41.383
13.426
1.746
1.476
1

26.778
42.048
15.147
3.140
1.424
4.665

76.537

10.856
373
8.180
3.097

35.146
2.327
3.999
278

I

703
15.232
9.448

11.650
119
2.701
2.551

962
9.699

25.383
431
15.044
9.213

400

Ontvangsten
ink. buitenland
indo belastingen
overige ink.
ink. uit bedrijven
ink. overdrachten
batige saldi

totaal

1870

I

93 .202

2.332
13.379

II

94387

I,

12.785
53.526
17.617
5.222
3.110
2.127

I

94.387

~

I

')

~

FINANCIEN VAN DE NEDERLANDSE RIJKSOVERHEID
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1880

1900

54.909
33.321

3.420
15.746
20.640

28.327
1.453
13.653
9.807

30.035
3.874
5.434
11.828

39.806
3.554
14.427
16.011

24.913
1.444
10.794
4.901

9.703
1.071
3.924

78.102
33.992

2.039
15.052
12.905

1.681
18.022
13.618

26.093
3.573
4.428
10.774

1910

62.319
29.996

17.139
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1850-1910 (inj1.000)
1890

50.460

1850-1914

38.296
3.385
17.960
6.982

30.997
3.881
7.362
17.918
11.369
459

4.239
22.073
11.984
30.535
13.007
10.329
27.930

17.522
396

25.561
2.369

10.733

5.520
21.309

11.833
17.407

23.306
16.000

1109.985

132.909

151.717

199.209

69.771
26.027
8.538
5.649

1.854
74.646
30.609
14.550
11.090
160

4.082
82.182
37.880
21.556
6.015
2

3.994
103.578
49.365
30.506
11.766

109.985

132.909

151.717

199.209
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TABEL 7
KAPITAALTRANSACTlES VAN RET RIJK

1850-1910 (in / 1.000)

1 1850 1 1860 1 1870 1 1880 1 1890 11900 1 1910
Uitgaven
investeringen
verrnogensoverdrachten
staatsschuld

totaal

2.757

1.671

7.483 14.589 17.320 26.100 14.398 13.157
115
5.305
400
758 2.367 4.104 4.669

1 4.428112.903 114.989 118.078 128.467 118.502 117.826

Ontvangsten
verkoop dorneinen
geldleningen
saldo

987
-

217

-

493
-

3.441 12.686 14.496

totaal

378
267
467
667
7.745 7.167
21
15
9.955 21.033 18.020 17.138

1 4.428 112.903 114.989 118.078 128.467 118.502 117.826

TABEL 8
SALOl VAN DE REKENrNGEN VAN RET RliK

1850-1910 (in/1.000)

1 1850 1 1860 1 1870 1 1880 1 1890 1 1900 1 1910
saldo lopende
transacties
saldo kap.
transacties
rek. cq.
begr. saldo

9.699

12.797

13.379

10.733

21 .309

17.407

16.000

- 3.441 - 12.686 -14.496 - 9.955 - 21.033 - 18.020 - 17.138
.7781

.2761-

.6131- 1.138

TABEL 9
OPBRENGSTEN VAN DE RUKSACCUNZEN

1850
Accijnzen in / 1.000 :
1. gedistilleerd
2. gemaal
3. geslacht
4. zout
5. wijn
6. suiker
7. bier en azijn
8. zeep
9. turf
10. steenkool
Totaal

4.658
4.503
2.398
2.146
1.249
863
472
1.264
1.508
993
20.054

1850-1910.

ABSOLUTE BEDRAGEN EN BEDRAGEN PER HOOFD DER BEVOLKING

1860

1870

1880

1890

1900

1910

22.361

24.192

26.405

27.581

3.'722
1.539
1.804
14.338
1.482

5.254
1.727
1.658
23.794
1.396

----

5.827

14.470

--

--

1.500
2.590
1.263
1.986
511
1.295
1.650
1.428

2.058
2.959
1.592
4.765
702
1.381

18.049

-2.847
3.290
2.057
6.301
910
1.686

-3.027
3.872
1.828
7.968
1.092
1.992

--

--

--

---

----

27.927

39.452

43.970

49.290

--

--

--

I

61.410

.,.,
52
>
z

~:
Z

~

otr1
Z

gJ

!a
~

z
o
CIl

tr1

Gem. bevolking
(in 1.000)

3.068

AccijnzenJhoofd der
bevolking in /:
1. gedistilleerd
2. gemaal
3. geslacht
4. zout
5. wijn
6. suiker
7. bier en azijn
8. zeep
9. turf
10. steenkool

1,52
1,47
0,78
0,70
0,41
0,28
0,15
0,41
0,49
0,32

Totaal

6,54

3.320

3.600

4.034

4.537

5.145

5.903

~

4,67

~

~

<

1,76

4,02

5,54

5,33

5,13

-

--

--

-

--

0,45
0,78
0,38
0,60
0,15
0,39
0,50
0,43

0,57
0,82
0,44
1,32
0,19
0,38

0,71
0,82
0,51
1,56
0,23
0,42

0,67
0,85
0,40
1,76
0,24
0,44

0,72
0,30
0,35
2,79
0,29

-- -

---

-

5,44

7,76

9,78

9,69

-

--

--

-0,89
0,29
0,28
4,03
0,24

--

--

---

9,58

10,40

6.....
00
Vl

l'
.....
.....

\D

"""
tv

w

w

234

FINANCIEN VAN DE NEDERLANDSE RIJKSOVERHEID

1850-1914

GRAFIEK A
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OVERZICHT VAN DE RIJKSINKOMSTEN EN UITGAVEN EN INDISCHE BATEN 1850-1910

GRAFIEK B
160

mln. guldens

40

mln. guldens

40

mln. guldens

140
120

30

100

overboekingen

80

subiIdies

I

20

I

I

60

40

Igoederen10

20

r

J. "lonen
en diensten
en

~.......
1850 '70 '90 1910
I

f!;';

overige

onderwijs

salarisse::.n.\-~......,...:;::::;:...:::.-~_

1850 '70 '90 1910

1850 '70 '90 1910

Lopende inkomsten
van het Rijk

II
Uitgaven onderwijs
door het Rijk

III
Uitgaven goederen en diensten
door het Rijk

1850-1910

1850-1910

1850-1910

v
EEN LANGDURIGE CONTROVERSE
TUSSEN AMSTERDAM EN ROTTERDAM OVER
DE POSTVERBINDING MET HAMBURG 1)
door
Dr. E. A. B. J. TEN BRINK

Een van de dingen, die de Amsterdamse en de Rotterdamse postgeschiedenis gemeen hebben, is dat zij geen van beide nog beschreven zijn. Dit valt
zeer te betreuren, aangezien ons daardoor niet aileen de kennis onthouden
blijft van de ontwikkeling van het postwezen in onze belangrijkste koopsteden en het merkwaardige particularisme, dat daarin ook na de centralisatie van de posterijen in Holland en Wesfriesland in 1752 bleef heersen,
maar ook in het algemeen van de betekenis der postale bronnen voor de
economische geschiedschrijving.
Een kenmerkend voorbeeld hiervan is de langdurige strijd van Rotterdam
met Amsterdam om bespoediging te verkrijgen in de door laatstgenoemde
stad beheerste postverbinding met Hamburg en het ontbreken van zelfs maar
een zinspeling hierop in Dr. Joh. de Vries' boekje Amsterdam-Rotterdam,
rivaliteit in economisch-historisch perspectieJ 2 ).
Volgens oude afspraken tussen Amsterdam en Hamburg, reeds uit het
begin van de 17e eeuw, liep de hele post van Holland alsmede de via Holland
gaande Engelse correspondentie met Hamburg en de Noordse landen over
het Hamburgse kantoor - na 1755 over het Hamburgse (en Keulse) departement van het generale postkantoor - te Amsterdam, via welk kantoor
de andere steden van Holland verplicht waren hun Hamburgse brieven te
verzenden en te ontvangen, waardoor zij de belangrijke Hamburgse beursen handelsberichten vaak aanmerkelijk later ontvingen en vroeger moesten
beantwoorden dan Amsterdam. Tweemaal per week, op maandag- en vrijdagochtend, arriveerde de Hamburgse post te Amsterdam, waar zij werd
gesorteerd en naar de andere Hollandse steden doorgezonden. De retourpost
moest zo tijdig in Amsterdam zijn, dat zij dinsdag- en zaterdagavond van
daar weer met de Hamburger postiljon kon vertrekken 3).
Te Lingen, waar Holland een entrepostkantoor had, werden de malen van
Amsterdam en Hamburg gewisseld. Tot Lingen was het rit voor rekening
1) Uitgewerkte tekst van een voordracht, gehouden voor het Historisch Genootschap De Maze te Rotterdam op 1 februari 1964.
2) Bussum, 1965.
3) Vgl. Mr. Dr. J. C. Overvoorde, Geschiedenis van het postwezen in Nederland
vaar 1795 met de voornaamste verbindingen met het buitenland (Leiden, 1902),
biz. 181 vgl. en 314 vlg.
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van Amsterdam. Het werd aanbesteed in twee delen : Amsterdam- Weesp's-Graveland-Hilversum-Soestdijk-Amersfoort en Amersfoort-NijkerkPutten-Zwolle--Hardenberg-Uelsen-Lingen, met entreposten te Amersfoort,
Putten, Elspeet, Zwolle en Hardenberg op Nederlands grondgebied en te
Uelsen en Neuenhaus in het graafschap Bentheim, waarvan Uelsen nog
diende voor een groot gedeeJte van het kwartier van Twenthe. De Utrechtse
brieven kwamen per postkar naar Amersfoort. Het gehele rit AmsterdamHamburg duurde onder normale omstandigheden 56 uur.
Vooral Rotterdam ondervond de nadelen van de bestaande regeling. In
de praktijk, vooral gedurende de wintermaanden, gebeurde het maar al te
vaak, dat de Hamburgse brieven te laat in Amsterdam arriveerden, waardoor het voor de kooplieden van de Maasstad onmogelijk werd de retourpost tijdig te verzorgen, zodat deze op dinsdag- en zaterdagavond v66r het
vertrek van de Hamburger maal in Amsterdam kon zijn. Reeds vroeg was
Rotterdam dan ook begonnen met pogingen om van Amsterdam bespoediging van de Hamburgse correspondentie te verkrijgen. Waar aanvankelijk
het postwezen hier echter een stedelijke aangelegenheid was en Amsterdam
de door de afspraken met Hamburg verworven monopoliepositie, die tevens
belangrijke indirecte voordelen opleverde, niet wilde prijsgeven, hadden die
pogingen nooit resultaat gehad.
De centralisatie van het postwezen in Holland en Westfriesland die op
1 juli 1752 als de zgn. Statenpost in werking trad - onder een provinciaal
bestuur, een college van vijf Commissarissen, waarvan er twee te Amsterdam zetelden, twee in Den Haag en een in Rotterdam - scheen de kans
voor Rotterdam te vergroten. Reeds op 18 april 1753 kwam dan ook bij
Commissarissen een verzoek binnen, ondertekend door 28 Rotterdamse
kooplieden, om verbetering in de bestaande toestand. Door de van kracht
zijnde regeling waren zij een hele postdag ten achter en het zou aan Commissarissen niet onbekend zijn, "dat de differentie van een geheele postdag
een merkelijke praejuditie aan de commercie is toebrengende, waarom zij
meijnen, dat daar tegen (onder reverentie) behoorde te worden voorzien, en
dat sulx, onder correctie, zoude cunnen geschieden met het pacquet voor
Rotterdam appart te Hamburg en Bremen in de male te laaten doen en het
selve op een seekere hoogte, het sy te Amersfoort of andere convenabele
plaats daar uit te doen ligten en het selve van daar direct of over Utrecht
na Rotterdam te doen expedieren ... " 4).
Het verzoek werd voor advies in handen gesteld van de twee in Amsterdam
zetelende Commissarissen Van Collen en Schellinger. Dezen vroegen op hun
beurt de consideratien van het Hamburgse kantoor te Amsterdam, dat verklaarde dat aan het verzoek niet voldaan kon worden, een en ander adstruerend met een tiental argumenten, die nog geheel de oude particularistische geest ademden:
1. Het verzoek was geschreven op een zegel van drie stuiver, hetgeen in
strijd was met de ordonnantie op het klein zegel, die er een van zes stuiver
voorschreef.
') Aig. Rijksarchief, Arch. Posterijen no. 24, notulen 18 april 1753.
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2. De bestaande "usantie" dateerde al van de oprichting van de postverbinding met Hamburg en was steeds gehandhaafd, niettegenstaande in
vroeger tijd wei meer zulke verzoeken gedaan waren.
3. Hetzelfde "faveur", dat de Amsterdamse kooplieden met het vroeger
ontvangen van de Hamburgse brieven genoten, hadden de kooplieden van
Rotterdam altijd met de Engelse brieven, die dinsdags en vrijdags arriveerden.
4. Het verzoek van de Rotterdamse kooplieden bepaalde zich slechts tot
de brieven van Hamburg en Bremen, zodat aileen die kooplieden, die op
genoemde twee steden handel dreven, van het "gei'magineerde" voordeel
zouden genieten, terwijl al de anderen, die op Altona, Neuburg, Hannover,
Brunswijk, Leipzig, geheel Saxen, geheel Oostfriesland, Oldenburg, Lingen
en een groot aantal andere plaatsen en streken handel den, daarvan verstoken zouden blijven, aangezien hun brieven over het Amsterdamse kantoor
zouden moeten blijven lopen.
5. Indien echter de Rotterdamse kooplieden onder de brieven van Hamburg en Bremen tevens die van al de andere genoemde streken en plaatsen
verstonden, zouden er ten minste twintig afzonderlijke brievenzakjes aileen
voor Rotterdam in de "klappen" 5) van het valies geborgen moeten worden,
waartoe het gebruikte model veel te klein was. En dat al die zakjes niet
zonder abuizen en vertraging op de verschillende stations gewisseld zouden
kunnen worden, was gemakkelijk te begrijpen.
6. Mocht het integendeel de bedoeling van Rotterdam zijn om aileen de
Hamburger en Bremer brieven in aparte zakjes te doen en onderweg af te
geven en al de overige op de gebruikelijke wijze te laten verzenden, dan
moest noodzakelijkerwijze verwarring ontstaan in de wederzijdse verrekening tussen postmeesteren van Hamburg en het Amsterdamse kantoor, "die
met den anderen gecombineert en als een comptoir te considereren zijn",
aangezien het ene gedeelte van de Rotterdamse briefporten dan te Amsterdam en het andere te Rotterdam ontvangen zou worden.
7. Het viel licht te begrijpen, dat "het gemeene land" (Holland en Westfriesland) door de voorgestelde vemieuwing aanmerkelijk schade zou Iijden
en dat de opbrengsten der Rotterdamse brieven lang niet hoog genoeg konden zijn om het land daarvan een expresse post - al was het maar van
Amersfoort af - op Rotterdam te doen aanleggen en onderhouden. Immers
het port van aile Rotterdamse brieven, die tot dan toe over het Amsterdamse
kantoor waren verzonden, haalde in een heel jaar niet meer dan 11000 of
ten hoogste 11200, en dat van de Hamburger en Bremer brieven tezamen
nauwelijks 1600.
8. Werd het verzoek van Rotterdam ingewilligd, wat reden was er dan
om ook Den Haag, Leiden, Haariem, Delft, Schiedam, Enkhuizen en andere
steden niet eveneens rechtstreekse verzending op dezelfde voet toe te staan?
En welk een groot aantal inconvenienten en wat een schade voor het gemene
land zouden daaruit dan niet voortvloeien, "buijten en behalven dat daar
5) De brievenmaien werden aan het postkantoor van vertrek gesioten. Onderweg
ontvangen post werd in de kiep van het va lies geborgen.
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door de geheele maniantie van de Hamburger Posterije zoude verandert, en
zekerlijk verslimmert worden"?
9. Bij de bestaande regeling werden de Rotterdamse brieven evenals de
Amsterdamse in goed gesloten dikke leren waterdichte valiezen verzonden,
die pas te Amsterdam, na controle van het aanhangende slot, werden geopend. Werd daarentegen het verzoek van de Rotterdamse kooplieden ingewilligd, dan zou men hun brieven in linnen zakjes in de kleppen van het
valies moeten bergen, welke zakjes slechts met een touwtje konden worden
dichtgebonden, zodat de Rotterdamse brieven op de bestaande wijze "oneindig secuurder en veel beter geconserveert" getransporteerd werden.
10. Merkwaaardig en een scherper licht werpend op de feitelijke achtergrond van deze kwestie is een tiende punt, dat in een ander handschrift
- van een der beide Amsterdamse Comrnissarissen? - aan bovengenoemde
administratief-technische bezwaren is toegevoegd: "Soude nog in cons ideratie koomen, of diergelijke notabele verandering van rith niet volgens de
instructie van Heeren Commissarissen eerst aan H. E. G. Mog. ter kennisse
soude moete gebragt werden 6) en of dan de kooplieden van Amsterdam niet
eerst haar consideratie soude gevraagt werden, die sulx sekerlijk als een
avantagie hebben geconsidereert, na daar soo lang van gejouisseert, en dus
in eens van soude gepriveert sijn" 7).
Deze consideratien van het Amsterdamse kantoor werden eerst nog naar
Rotterdam gezonden om de kooplieden daar in de gelegenheid te stellen er
hun aanmerkingen bij te geven. Het puntsgewijze antwoord van de Rotterdammers klinkt nuchter en is kort en bondig, waaraan enkele feitelijke onjuistheden weinig afdoen:
ad 1. Door een zegel van 6 stuiver om het verzoek te vouwen "is die objectie uijt de weg".
ad 2. Geheel aansluitend bij de gewijzigde omstandigheden sinds de vestiging van een gewestelijk Hollands postwezen is de argumentatie onder dit
punt belangrijk genoeg om hier letterlijk aangehaald te worden: "Usantien
zijn geen wetten. Bij de erectie dezer posterijen was er, in verre na, die correspondentie met Rotterdam niet, die er nu is. Als de tijde veranderen, veranderen de zaken. 't Verzoek can in vorige tijden weI verkeert gedaan zijn,
doe was het incoome aan Amsterdam en nu aan 't gemeene Land; doe kan
het door jaloezij geweijgert zijn en nu het aan 't gemeene Land comt, wagt
men het gemeene best. En de vraag is niet wat er van ouds gedaan is, maar
wat er nu behoort gedaan te worden, ten nut van 't gemeenen best der ingesetene".
ad 3. Wat die Engelse brieven betrof, de Rotterdamse kooplieden genoten
8) Artikel 19 van de instructie voor Commissarissen, vastgesteld door de Staten
van Holland op 25 mei 1752, luidde: "Aan devoorschreeveCommissarisseneenige
saaken voorkoomende, waar door sy souden meenen dat de Posterijen gebeneficeert of meerder menage souden kunnen werden geintroduceert, soo sullen sy daar
van aan Ons kennisse moeten geeven, om daar op na bevindinge te werden geresolveert ..."
7) Alg. Rijksarch., Arch. Post. no. 63, bij de minuut-notulen van 21 nov. 1753.
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daarmee geen voordeel "anders als de natuur en naderbij gelegentheijd hen
geeft". De brieven van Engeland naar Amsterdam werden nergens opgehouden en maakten geen omweg, doch gingen met de grootste spoed van
Hellevoetsluis naar Amsterdam, terwijl de brieven van Hamburg en Bremen
voor Rotterdam van Amersfoort eerst naar Amsterdam liepen, hetgeen een
hele omweg betekende, en in Amsterdam bleven liggen tot de avondpost
om 9 uur afreed, dus dikwijls vele uren daar werden opgehouden. De vergelijking ging aan beide zijden mank en bovendien werden toch ook de brieyen met bestemming Den Haag direct van Amsterdam met een "expres"
paard doorgezonden 8).
ad 4. De brieven van Zweden, Noorwegen en Denemarken kwamen aile
franco tot Hamburg, evenals die van Altona, Maagdenburg, Harburg en
Berlijn - "zo die wille" - dus gingen en kwamen al die brieven met dezelfde post van en naar Hamburg. En wat de andere genoemde steden betrof,
hun brieven liepen over Emmerik 9) en waren in de Amsterdamse consideratien "mal a propos gemeld, om 't werk maar difficiel te maken, anders
was het de requiranten aangenaam dat er veele, ja aile cooplieden nut van
hadde".
ad 5. "Dit obstakel is uijt de weg", aangezien al die brieven onder de
brieven van Hamburg "als een hooftplaats" begrepen werden. En indien
aile brieven, die nu over Amsterdam gingen en kwamen, van en naar Rotterdam zouden gaan en komen, zo zouden zij niet meer plaats in het Amsterdamse valies innemen dan zij nu deden. Immers te Amersfoort of een andere
geschikte plaats zouden de Rotterdamse brieven aile in het Amsterdamse
valies gesloten en in omgekeerde riehting er uit genomen en in het Rotterdamse valies overgeladen kunnen worden, zonder dat men in die valiezen
enige verandering behoefde te maken.
ad 6. De ongegronde vrees voor verwarring op het Amsterdamse kantoor
zou zeer gemakkelijk te voorkomen zijn, indien de postmeester te Hamburg
zowel met het kantoor te Amsterdam als met dat te Rotterdam rekening
hield.
ad 7. Het gemene land zou door de gevraagde regeling geen schade ondervinden, doch integendeel voordeel. Immers 7/8 der Rotterdamse brieven
voor Hamburg en Bremen gingen nu onder couvert naar Amsterdam, terwijl weI de helft van de brieven voor Rotterdam uit Hamburg en Bremen
op dezelfde wijze naar Amsterdam gezonden werd 9 a). Daardoor verloor
het gemene land nu op elke brief 3 stuiver. Indien echter de Rotterdamse
brieven rechtstreeks over Amersfoort zouden gaan en komen, zou zulke
insluiting niet plaats vinden en profiteerde het gemene land van al die porten.
Duidelijk zou dan bovendien blijken, dat die inkomsten vrij wat hoger
8) Er was een speciaal rit Amsterdam-Den Haag voor het afhalen en bezorgen
van de Hamburgse brieven; vgl. Overvoorde, a.w., bIz. 322.
9) De route van de Pruisische post.
9a) Het kwam vaak voor, dat men ter vermijding van hoge portokosten in een
brief aan een correspondent elders een aantal brieven ter verdere doorzending
insioot.
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waren dan de kosten voor een afzonderlijk postrit tweemaal per week, aangezien de correspondentie van Rotterdam op Hamburg en Bremen en de
plaatsen, naar welke via Hamburg verzonden werd, nogal aanzienlijk was
en heel wat groter dan het Hollandse postbestuur meende. Daarenboven zou
zij door de voorgestelde wijze van verzenden nog aanmerkelijk toenemen.
Indien het postbestuur goed kon vinden een en ander voor een jaar of twee
te proberen, zou dat weI blijken en zo dit niet het geval was en het porto
iets verhoogd moest worden om die extra kosten goed te maken, zou niemand zich daaraan onttrekken, "alzo het nadeel dat nu geleeden word dikwils creant is".
ad 8. De rekwestranten hadden geen reden om andere "binnensteden"
van het voordeel van deze verzending te beroven, integendeel, het was hun
wens, dat het allen wei ging. Haarlem en Enkhuizen konden hun brieven het
snelst via Amsterdam krijgen, maar voor de steden rond Rotterdam was de
voorgestelde regeling beter, terwijl Den Haag ofwei het gemene land de onkosten voor het paard, dat nu de brieven van Amsterdam daarheen bracht,
door zulk een regeling konden uitsparen, "zodat die conc1usie dat de maniantie der posterijen daardoor zou verandert en zekerlijk verslimmert
worde, een paralogismus is en het tegendeel sekerlijk blijken zal".
ad 9. "Onder correctie en submissie aan een betere directie" zou men
willen vragen, of de brieven van Rotterdam naar Amersfoort niet in dito
goed gesloten dikke leren zakken, evenals door Amsterdam gebruikt, vervoerd konden worden. In Amersfoort zouden ze dan in het valies van Amsterdam, "dat zo wei verzorgt is", kunnen worden overgeladen. Hetzelfde
zou in omgekeerde richting kunnen geschieden.
ad 10. Het rit zou niet veranderd worden, aileen zouden de brieven voor
Rotterdam en omliggende steden te Amersfoort of elders uit het Hamburgse
valies worden gelicht, waarop de postiljon naar Amsterdam kon doorrijden.
"Omdat die van Amsterdam zo lang die avantage genoote hebbe, dat hun
niet misgunt word, zo wenschen de supplianten haar niet te benadelen, maar
ook tegelijk, dat zij, hetgeen de natuur ons geeft, ons niet onthoude, maar
dat elke stad in den zijne arbijde om de quijnende negotie door aile weegen
op de beuren, om zo het gemeen lands welweeze niet door particuliere jaloezij
tegen te gaan, maar met ter zijde stelling van het eijgene dat te bevorderen,
waar toe deze verandering zekerlijk veel contribueeren zou". Men zou veel
voorbeelden kunnen aanvoeren dat kooplieden, hun brieven dinsdags en
's zaterdags ontvangende, expresse paarden hadden gehuurd om hun antwoorden nog diezelfde avond in Amsterdam ter post te bezorgen, ten einde
geen aanzienlijke schade te lijden, hetgeen door de voorgestelde oplossing
voorkomen kon worden 10).
Le Jeune, de ontvanger van het Hollandse postbestuur, een van de knapste vakmensen op het gebied van het postwezen, die een belangrijk aandeel
had gehad in de oprichting van de gewestelijk Hollandse Posterijen, kreeg
10) Het Rotterdamse antwoord, evenals het daama genoemde rapport van Le
Jeune eveneens in Alg. Rijksarch., Arch. Post. no. 63, bij de minuut-notulen van
21 nov. 1753.
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op 19 oktober opdracht over beide stukken te rapporteren. Op 21 november
werd zijn rapport in het College behandeld.
Gesteld al eens, zo luidde het, dat de bezwaren van Amsterdam uit de
weg te ruimen zouden zijn en het voorstel van Rotterdam verwezenlijkt kon
worden, zo stond het in ieder geval vast, dat de kosten daarvoor veel hoger
zouden zijn dan het rendement van het briefport, terwijl ook dan de brieven
nog pas in Rotterdam konden zijn maandag- en vrijdagmiddag om 2, 3 a
4 uur. Die kosten zouden nog hoger zijn, doordat in Amersfoort iemand
aangesteld zou moeten worden om de Rotterdamse brieven van de Amsterdamse te scheiden. "Edog, Edele Mogende Heeren, de motive van het verzoek van de suplianten sijn soe billik en voor haer soo pregnant, op te maeken uijt verschijde particuliere omstandigheeden aen den ondergeschreeve
gedetailleerd en waer door sij in haere commercie sulcke importante nadeel
koomen te lijden, dat bij aldien geen andere swarigheeden subsisteerde alles
aengewent soude dienen te werden om de voorgestelde obstacles 't aplaneeren, als sijnde het indusputabel dat de negotie in 't generael, dog in 't
bijzonder in een seekere tak merkelijk voor Rotterdam daer door komt te
lijden en mitsdien het gemeene welweesen". Toch zou het verzoek, zolang
de bestaande postcontracten van kracht waren, niet ingewilligd kunnen
worden.
Le Jeune legt dan de vinger op een aantal feitelijke onjuistheden in de
aanmerkingen van Rotterdam. Inderdaad kwamen de brieven van Zweden,
Noorwegen, Denemarken en Altona franco Hamburg; echter niet die van
Maagdenburg, Harburg en Berlijn, die met de Pruisische post via Emmerik
liepen. Dat de brieven van Hannover, Brunswijk, Leipzig, Saxen, OostFriesland, Oldenburg, Lingen, enz. over Emmerik kwamen, was ook niet
juist: die gingen over Wilshausen, behalve die van Oost-Friesland en Lingen,
die rechtstreeks op Amsterdam gezonden werden. "Nu is deese cours der
brieven niet geschickt naer eijge sinnelijkhijt, maar is gefondeert seekerlijk
op oude en vastgestelde conventien en tractaten, die, soo gesien wort, door
die van Rotterdam niet bekent sijn, en dus daer op argumenteeren a tout
hasart".
Zou Holland al gaan splitsen, dan was het nog niet zeker, dat de retouren
op dezelfde wijze zouden komen. Usantie en tractaten hadden bepaald, dat
de Hamburger maal tussen die stad en Amsterdam nergens mocht geopend
worden "sonder een notoire infractie aen die tractaten toe te brengen". Men
zou daarom eerst al die landen en steden om goedkeuring moeten verzoeken,
maar aileen in Hamburg - "en daer het meest op aenkomt" - zou men al
grote tegenkanting ontmoeten. Zulke onderhandelingen zouden bovendien
zoveel tijd vergen, dat het te bezien was" of de suplianten bij haer leef tijd het
genot daer van soude berijken: sijnde het (onder verbeetering) een groote
erreur te denken dat men de verschicking der correspondentien in vreemde
landen en staeten soo facil kan uijtwerken als in de provintie van Holland".
Nochtans achtte hij het een harde zaak voor Rotterdam, dat de brieven
van die stad zo lang te Amsterdam moesten blijven Jiggen bij gebrek aan
een regeling om ze onmiddellijk door te zen den, zoals geschiedde met die
EcoN.-HIST. JAARBOEK XXXII
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voor Haarlem, Leiden en Den Haag. Na rijp beraad had hij echter niets
anders kunnen uitdenken dan het volgende, vertrouwende "dat dit ongemak
hier in ons eijge landt seer faciel en immediaet soude kunnen verholpen
worden". Aanstonds na aankomst van de Hamburger post in Amsterdam
- 's zomers om 9 a 10 uur in de ochtend - zouden de Rotterdamse brieven
evenals de Haarlemse, Leidse en Haagse gesorteerd, als afzonderlijk pakket
in een zak gesloten en met de Haagse postiljon tot Leiden meegegeven moeten worden. Vanuit laatstgenoemde stad zou men een afzonderlijk rit naar
Rotterdam moeten aanleggen voor deze brieven, die daar dan's maandagsen vrijdagsavonds tussen 5 en 7 uur konden arriveren. Dezelfde postiljons
moesten dan dinsdag- en zaterdagmorgen om 10 uur weer van Rotterdam
afrijden met de Hamburger brieven om zo tijdig in Leiden te zijn, dat zij
daar aan de Haagse Hamburger postiljon konden worden overgegeven voor
Amsterdam, om van daar met de avondpost om half 7 te vertrekken. Op
die wijze zou Rotterdam na de ontvangst van de Hamburger brieven 15 a
16 uur tijd hebben om ze te beantwoorden en dus geen postdag verliezen.
De kosten van dit geheel nieuwe rit schatte Le Jeune op niet meer dan [500
a[600 per jaar.
Nadat het postbestuur een der Commissarissen tezamen met Le Jeune
eerst "onder de hand" nog eens naar de werkelijke kosten van zulk een rit
had laten informeren 11) werd op 5 maart 1754 definitief besloten het bij wijze
van proef voor een jaar aan te besteden. Voor het geval de postiljon uit
Leiden niet tijdig genoeg in Rotterdam mocht zijn om de Hamburger brieven
naar Leiden te brengen, moest de aannemer van het rit zorgen, dat in de
Maasstad een paard beschikbaar was om het Hamburger pakket op tijd naar
Leiden te rijden. Het rit werd aanbesteed voor [600 12).
Ofschoon de proef na het eerste jaar telkens met zes maanden werd verlengd, bleek toch op den duur, dat het rit niet geheel beantwoordde aan het
beoogde doe!. Speciaal gedurende de maanden oktober-maart was het praktisch van geen nut, omdat de toestand van de wegen dan meestal grote
vertraging in het Hamburger rit veroorzaakte. Met het oog op de kosten
besloot men daarom het rit na september 1757 aIleen gedurende de maanden
april-september te doen uitvoeren, waarbij de brieven voortaan tot de
Haagse Schouw zouden worden gebracht, een en ander voor /300 13). In
1768 verklaarde de aannemer het voor deze som niet langer te willen doen,
waarop het in 1769 voor /396,75 14) aan een ander werd gegund 15).
") Alg. Rijksarch., Arch. Post. no. 24, not. 21 nov. 1753.
12) Alg. Rijksarch., Arch. Post. no. 25, not. 5 maart 1754. Het werd aanbesteed
aan de posthouder C. van Gent te Leiden. Voor kleding, posthoorns en mutsen
voor de postiljons werd / 33,50 per twee halve jaren betaald.
13) Alg. Rijksarch., Arch. Post no. 26, not. 30 aug. 1757. Overvoorde, a.w.,
biz. 189, motiveert aileen met "wegens de kosten", hetgeen misleidend is.
14) Waarbij inbegrepen /16,75 voor kleding en posthoorns voor de postiljons.
Overvoorde, t.a.p., is hier niet juist.
1') Aan Jean Joseph Sinnes, tot dan toe brievenbesteller aan het Leidse postkantoor, waar hij /5,- per week verdiende, waarbij enige emolumenten. Zie Alg.
Rijksarch., Arch. Post. no. 32, not. 13 dec. 1768 en 7 maart 1769. Later trad als
posthouder op J. G. Kesting.
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Na de bezwaren van het Amsterdamse kantoor had Le Jeune een nieuw
element aan de argumentatie toegevoegd: de bindende bepalingen der "oude
en vastgestelde conventien en tractaten". Men is na al het voorgaande benieuwd, wat het tractaat met Hamburg, waaraan men zo angstig vasthield
en dat nu door Rotterdam met zulk een "notoire infractie" bedreigd werd,
wei inhield.
Het blijkt echter, dat zulk een tractaat in het geheel niet bestond. De
correspondentie tussen Amsterdam en Hamburg berustte grotendeels op
"mondelinge afspraken en onderlinge briefwisselingen tussen de respective
Heeren Postmeesteren in der tyd genomen en gehouden, zynde de contracten
of conventien die 'er gevonden worden van zeer ouden datum, gantsch onvolledig en geheel verschillende met de tegenwoordige practycq en usantie".
Aldus de premissen van de hierna nog te noemen conventie van 12 december 1760 '6 ).
Uit niets blijkt, dat de door de centralisatie van 1752 gewijzigde binnenlandse d.w.z. gewestelijk-Hollandse verhoudingen aanleiding voor het postbestuur zijn geweest om zich op deze zaak te bezinnen of dat het dit gemis
van een duidelijke tekst in de nieuwe omstandigheden als een zwak punt
gevoeld heeft in zijn argumentatie tegenover Rotterdam. Het was kennelijk
overtuigd van de onaantastbaarheid van de opvatting, dat het postwezen in
de eerste plaats een bron van inkomsten was voor "het land", om welke
reden de stemhebbende steden immers in 1747/48 hun posterijen hadden
afgestaan. Had het gewest de zittende postmeesters niet uitgekocht, ten
einde spoediger van deze nieuwe bron van inkomsten te kunnen genieten
en was het daarom niet de taak van het nieuwe gewestelijke postbestuur er
voor te waken, dat deze inkomsten niet onnodig in gevaar werden gebracht?
Met als aangename bijkomstigheid in het onderhavige geval handhaving van
het reeds van v66r de centralisatie daterende voordeel voor Amsterdam?
Men kan zich zulk een gedachtengang bij Commissarissen voorstellen
- waarbij het kempunt natuurlijk lag in de vraag: wat is onnodig? - zich
tegelijkertijd er over verwonderend, dat men geen enkele maal de stem van
de Rotterdamse Commissar is verneemt om voor de belangen van zijn stad
te pleiten.
Karakteristiek voor de instelling van Commissarissen en tevens voor de
tijd is, dat het postbestuur wei onmiddellijk gealarmeerd werd, toen van
buitenlandse zijde een aanval op deze zo belangrijke en voordelige postverbinding werd gedaan, als gevolg waarvan t6ch, juist in deze jaren, een nieuw
posttractaat met Hamburg tot stand kwam.
Wat was namelijk het geval?
De aanwezigheid van de Hollandse entreposte te Lingen, die zich geleidelijk aan ook met het expedieren van brieven van en naar de plaatsen iangs
de route zowel op Nederlands als op Duits grondgebied was gaan bezig
houden, was reeds geruime tijd een doom in het oog van de achtereenvolgende beheerders van het Pruisische postkantoor aldaar. Verscheidene malen
16)

Achter dit artikel als bijlage opgenomen.
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hadden zij dan ook reeds pogingen aangewend om het beheer van de Hollandse entreposte in handen te krijgen. In februari 1760 nu wendde de Pruisische postmeester Bauer zich opnieuw tot het Amsterdamse postkantoor
"om de gehele directie en expeditie der maal te verzoeken" 17).
Mede in verband met de hoge leeftijd - 74 jaar - van de entreposthoudster Zur Eyk, wier familie reeds sinds 1676 het beheer had gehad, meende
het Hollandse postbestuur, dat het nu hoog tijd werd de nodige voorzieningen te treffen, ten einde in geval van een spoedig overlijden het beheer
over het entrepostkantoor en de passage door het graafschap Lingen yeilig
te stellen. In juni 1760 had te Lingen een conferentie plaats tussen Le Jeune,
aan wie de nog nader te noemen A. van Beem, toen tweede commies aan
het Hamburger departement van het Amsterdamse postkantoor, was toegevoegd, en Daniel Poppe, een der Hamburgse postmeesteren. Bij die gelegenheid werd alles besproken en overwogen, wat kon bijdragen "tot maintien
van de oude usantie, regt en beheeringe van dit Postweesen tussen Holland
en Hamburg, het welke al 't seedert den jare 1673 direct tussen de respective
steeden van Holland en Hamburg, sonder tussenkomst van ymand, vice
versa en tot Lingen is bereeden en gedirigeert geweest" 18). Waarbij het opvalt, hoe de naam Amsterdam in deze formulering ontbreekt.
Vervolgens had Poppe voor nadere besprekingen nog enige tijd in Amsterdam vertoefd, bij welke gelegenheid een plan de campagne werd opgemaakt, dat o.a. het streven inhield om bij de onderhandelingen over een
algemeen posttractaat, dat Holland van plan was met het Pruisische Postofficie te gaan sluiten, tevens te bereiken, "dat de beheeringe der maale altoos
buyten aIle Pruyssise beheeringe konde blyven, om eens voor al te evitteeren
aIle nadeelige gevolge, die daar uyt scheynen te moeten resulteeren, en daar
door eyndelyk dit transit te brengen op een vast en erkende voet, en steets
onder de beheeringe van Holland en Hamburg te behouden" 19).
Poppe en het Hollandse postbestuur hadden kennelijk begrepen, dat voor
zulke onderhandelingen de oude "mondelinge afspraken en onderlinge briefwisselingen" tussen Amsterdam en Hamburg een weinig geschikte basis
vormden. Beide partijen achtten het dan ook no dig "de correspondentie en
berekening der Postcomptoiren in de twee meer genoemde steden, zoo als
dezelve thans geconstitueert is en geuseert word" in een contract vast te
leggen, waartoe bij dezelfde gelegenheid een concept werd opgesteld. Op
12 december 1760 tekenden Le Jeune en Poppe namens hun opdrachtgevers
dit contract 20).
1") Brief van 26 febr. 1760 aan de Eerste Commies van het Hamburger departement Bouman. Vgl. Alg. Rijksarch., Arch. Post. no. 28, not. 11 maart 1760 en het
rapport van Le Jeune, ibidem, not. 14 juli 1760.
18) Alg. Rijksarch., Arch. Post. no. 28, not. 8 mei en 14 juli 1760, in welke laatste
het uitvoerige rapport van Le Jeune.
19) Zie bovengenoemd rapport van Le Jeune, alsmede not. 15 juli 1760.
20) In de zomer van 1761 werd het geratificeerd door Commissarissen der Posterijen van Holland en Westfriesland en door Burgemeesteren en Raad der stad
Hamburg. De tekst als bijlage achter dit artikel. Zie voor de moeilijkheden met
Pruisen Mr. J. C. W. Le Jeune, Het Brieven-Postwezen in de Republiek der Ver-
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Artikel 2 bepaalde, dat de in gebruik zijnde postroute nooit verlegd of
gewijzigd zou mogen worden, tenzij na wederzijds overleg en goedvinden en
niet anders dan "in de uyterste noodzakelykheid", zoals in geval van belegering van steden, van verhindering door legers, van besmettelijke ziekte
of van moeilijkheden met het transitrecht. Had Le Jeune, kenner als geen
ander van de internationale postale verhoudingen, bij de redactie van dit
artikel ook aan het verzet van Rotterdam gedacht? Vit niets in de notulen
van het postbestuur blijkt dit, terwijl het bovendien ook hier ten slotte aankwam op de interpretatie van "in de uyterste noodzakelykheid". Dat het
Hollandse postbestuur echter juist in deze tijd bijzonder bang was om zijn
kwetsbare positie in het Lingense door interne moeilijkheden te verzwakken,
schijnt zonder meer duidelijk. Eveneens, dat v66r de totstandkoming van
deze overeenkomst de tegen Rotterdam aangevoerde argumenten op lang
niet zulke concrete contractuele bepalingen gebaseerd waren, als Commissarissen het hadden doen voorkomen. Terwijl er ten slotte de aandacht op
gevestigd dient te worden, dat Holland zich hiermee als contractant geruis100s in de plaats van Amsterdam gesteld had 21). Dat desondanks ook nadien
wapen en naam van Amsterdam op de rijpassen, adviesbrieven e.d. gehandhaafd bleven, wijst er op hoe veel er het Hollandse postbestuur aan gelegen
was tegenover derden de schijn te handhaven, alsof alles bij het oude bleef.
Wat hiervan zij, men hoort in lange jaren niets meer van de zaak, totdat
in 1793 de commies-generaal l'Honore - een functie, in 1773 bij het Hollandse postbestuur ingesteld met een in hoofdzaak controlerende taak in het verbaal naar aanleiding van zijn jaarlijkse inspectie der verschillende
kantoren in 1792 ook de Rotterdamse kwestie weer ter sprake brengt. De
kooplieden uit de Maasstad hadden hem kennelijk aangekiampt "nopens
een korter en eenvoudiger expeditie der Hamburgsche brieven".
Vit l'Honore's verslag blijkt, dat sedert vele jaren de Hamburger post
maar een enkele keer op maandag- of vrijdagavond, overeenkomstig de
regeling van 1754/57, in Rotterdam was gearriveerd. En dan nog z6 laat, dat
ze niet v66r dinsdag- of zaterdagochtend besteld kon worden, zodat de toen
getroffen maatregelen geen effect sorteerden en de Hamburger brieven, evenals gedurende de winter, ook 's zomers meestal met de gewone nachtpost
van Amsterdam naar Rotterdam gereden werden. Wat de retourpost betrof
eenigde Nederlanden. Eene bijdrage tot de staatshuishoudelijke geschiedenis van dat
tijdvak (Utrecht, 1851), biz. 7 vlg. Op 3 juni 1775 kwam het tractaat tussen Holland

en Pruisen tot stand, waarin Pruisen het transit voor het Hamburger rit uitdrukkelijk toestond, echter op voorwaarde, dat de Hollandse commies te Lingen geen
brieven zou inzamelen voor de stad en het graafschap Lingen. In Duitse monografieen zoals Hamburg, seine Postgeschichte, Postwertzeichen und Poststempel en
Christian Piefke, Die Geschichte der Bremischen Landespost (resp. Hamburg 1935
en Bremen 1947), wordt over het contract Holland-Hamburg van 1760 niet gesproken.
21) Mogelijk ligt hierin ook de verklaring van het feit, dat bij besprekingen over
een klacht van Altona in maart 1808 Amsterdam niet over het contract met Hamburg bleek te beschikken. De inspecteur, onder wie Amsterdam ressorteerde, werd
toen officieel voorzien van een afschrift.
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bleek de praktijk te zijn, dat de brieven van Rotterdam niet naar de Haagse
Schouw, maar naar Den Haag werden gebracht.
L'Honore stelde nu voor de aankomende brieven steeds per gewone nachtpost van Amsterdam naar Rotterdam te zenden en in omgekeerde richting
het gehele jaar door het valies op dinsdag en vrijdag, zoals nu, om 10 uur
in de morgen te sluiten en de postiljon vervolgens z6 snel te doen afrijden,
dat de brieven om 12 uur op het postkantoor van Den Haag konden zijn,
om van daar met de Hamburgse post van die stad naar Amsterdam verzonden te worden. Zulk een regeling zou voor de Rotterdamse kooplieden
van veel meer nut zijn. De posthouder J. H. Heegen Jr. te Rotterdam zou
dit voor 1400 willen aannemen, zodat men voor 13,25 meer de corresponden tie kon bespoedigen en genoegen geven aan de Rotterdamse Beurs 22).
Op 17 december 1793 besloten Commissarissen conform dit voorstel 23).
Dan komt de revolutie van 1795. AI heel spoedig worden de uit het regentenpatriciaat stammen de leden van het Hollandse postbestuur afgezet en
vervangen door vijf nieuwe "burger"-Commissarissen. Voor Amsterdam
werden benoemd Dirk Claus, oud-burgemeester van Monnikendam en in
januari 1795 tot Provisioneel Representant van Holland gekozen, in welke
functie men echter weinig van hem hoort, en Zacharias Anne Eekhout, een
bekend koopman uit Amsterdam en oud-directeur van de Levantse Handel
aldaar. De bezetting van de Rotterdamse Commissaris-plaats verliep bijzonder moeilijk 24). Eerst op 13 mei werd tot Commissaris aangesteld Mr.
Abraham Gevers en kon het College zijn werk in de geest van de revolutie
onder de enthousiaste leiding van zijn voorzitter Mr. Jacob George Hieronymus Hahn beginnen. Wat bracht dit voor de zo omstreden zaak van de
Hamburger correspondentie tussen Amsterdam en Rotterdam?
Men mocht er tegen de achtergrond van de nieuwe ideeen omtrent de
gelijkheid grote verwachtingen van koesteren! Was het niet juist Hahn, op
wiens voorstel de leuze der Franse revolutie: Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap werd omgezet in Gelijkheid, Vrijheid en Broederschap, "naardien
de Vryheid haaren grond in de gelykheid vindt" ?25)
Hoe geheel anders pakte het uit! Het oude particularisme, dat zich tijdens
de Staten post op zoveel punten had weten te handhaven, bleek ook nu
moeilijk te overwinnen. Trouwens aanvankelijk werd als gevolg van het
nieuwe bondgenootschap met Frankrijk de normale correspondentie met
Engeland en Duitsland helemaal onmogelijk 26). Het enige, dat Rotterdam
inmiddels tegenover Amsterdam wist te bereiken, bestond hierin dat, nu de
22)
23)
2<)

Het verbaal in Alg. Rijksarch., Arch. Post. no. 82.
Alg. Rijksarch., Arch. Post. no. 39, not. 17 dec. 1793.
Zie Dr. E. A. B. J. ten Brink, Geschiedenis van het Nederlandse postwezen

1795-1810. Het ontstaan van een rijksdienst onder de Bataafse Republiek en het
Koninkrijk Holland (Den Haag, 1950), biz. 24-25.
25) Aig. Rijksarch., Arch. Post. no. 40, not. 14 maart 1795. Een jaar later, in de

eerste zitting van de Nationale Vergadering, werd eveneens op voorstel van Hahn
besloten ook daar die woorden in deze volgorde te gebruiken, bij welke gelegenheid bovenaangehaalde motivering werd gebezigd.
26) Ten Brink, a.w., bIz. 17 vlg.
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postverbinding met Engeland was verbroken, de jaarlijks aan het Engelse
departement van het Amsterdamse postkantoor verschuldigde som voor het
transport der Engelse brieven voorlopig niet meer betaald hoefde te worden,
in afwachting "welke schikkingen, 't zij door eene Nationale Conventie of
anderzints omtrent 's Lands Posterijen zullen gemaakt worden" 27).
Voorlopig gebeurde er echter niets. Slechts in het algemeen ging het
College, toen de intussen tot stand gekomen Nationale Vergadering ook de
centralisatie van de posterijen bij de beraadslagingen over een constitutie
betrok, hoe langer hoe meer rekening houden met een spoedige regeling van
deze aangelegenheid. In afwachting daarvan namen Commissarissen in verschillende hangende kwesties dan ook voorshands geen beslissing, ook niet,
toen de Dordtse en Rotterdamse kooplieden, nu bij monde van de plaatselijke
Comites van Koophandel en Zeevaart en blijkbaar speculerend op "de
gelukkige ommezwaai", in december 1796 opnieuw verzochten de brieven
van Hamburg rechtstreeks, bijvoorbeeld vanuit Amersfoort, te mogen ontvangen 28).
In zijn uitvoerige schrijven van 22 december wijst het Dordtse Comite op
de belemmering, die de bestaande regeling al vele jaren aan handel en correspondentie van de stad heeft veroorzaakt, daarbij een beroep doende op
de ijver van Commissarissen voor het welzijn van hun "mede inwoonders
van dit thans maar al te zeer geschokt en geslingerd werden de Gemeenebest" .
In de zomer en indien de Hamburgse post op maandag en vrijdag vroeg
genoeg arriveert, ontvangen de kooplieden hun brieven dinsdags en's zaterdags. Maar gedurende de winter of in het voor- en najaar, als de wegen
slecht zijn, kunnen zij hun brieven niet voor woensdag en zondag ontvangen,
waardoor zij niet aileen de gelegenheid missen om ze op tijd te beantwoorden, maar tevens in de onmogelijkheid verkeren de meestal met de transporten verbonden assurantie (voor dekking waarvan men thans zo goed als
aileen op Amsterdam was aangewezen) op het juiste tijdstip te doen sluiten
en zodoende te voorkomen "de schadens en rampen, die hun daar door
dagelijks voor de deur staan".
Want daar het in de winter en vooral bij ijsgang voorkomt, dat de brieven
pas laat in de middag aankomen en de post om 5 uur en soms vroeger weer
vertrekt, kunnen de met de transporten verbonden verzekeringen op de dag
van aankomst der brieven nauwelijks behoorlijk worden gespecificeerd en
opgegeven. Nog moeilijker is het bijgevolg deze verzekeringen op tijd te
Amsterdam te doen onderbrengen.
In die tussentijd komt dan een tweede Hamburger post in Amsterdam,
die berichten brengt van evenementen, aan het een of andere door de Sont
27) Alg. Rijksarch., Arch. Post. no. 40, not. 5 aug. 1795.
28) Overvoorde, a.w., geeft hierbij als bron: Arch. Post., not. 22 en 27 dec. 1796,

bIz. 319. Dit is onjuist. Het rekwest van Dordrecht is van 22 en dat van Rotterdam
van 27 dec.; de ontvangst wordt gemeld in de notulen van resp. 23 en 28 dec.,
beide in Arch. Post. no. 41. Ook de opgegeven bladzijde van het notulenboek is
niet juist: dit moet zijn bIz. 871-872 en 953-954.
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gepasseerde of uit de Elbe of andere noordelijke haven vertrokken schip
overkomen, waardoor het te laat en dus onmogelijk is de voorgenomen verzekering te doen sluiten en de ongelukkige koopman derhalve verhinderd
wordt zich tegen schade en verlies te vrijwaren.
Daarbij komt nog, dat bij voorgenomen verzendingen naar elders en aan
Amsterdam gegeven instructie tot dekking der met het transport inherente
verzekering - "en zo als het nu helaas maar al te meenigwerf gebeurd" deze verzekering 6f in het geheel niet 6f slechts tegen enorm hoge premies
en minder acceptabele condities te plaatsen is, aangezien de kooplieden, die
daarover eerst advies van hun correspondenten moeten afwachten, meestal
een postdag, soms zelfs twee, te laat zijn om die verzekering tijdig aan Hamburg te kunnen opgeven. Intussen wordt de wind gunstig, de schepen vertrekken, krijgen een ongeluk of worden door de vijand genomen en opgebracht, en de kans tot dekking der verzekering is derhalve nihil 29).
Zou dit alleen al voldoende zijn om aan Commissarissen verbetering te
verzoeken, zo was er nog een tweede en voor hen niet minder ongelukkige
omstandigheid, "die aan meer als eenen hunner reeds bekommernissen, zo
geen aanzienIijke schade veroorzaakt heeft", nl. het feit, dat zich in de
Noordse en Hamburger brieven veelal remises of traites, hetzij op Amsterdam zelf hetzij op Frankrijk, bevonden. Want niet aIleen konden zij van het
al of niet accepteren of betalen der wisseIs - waaronder er zich soms bevonden die al vervallen waren of waarvoor het vervaldag was - aan hun
remittenten pas twee postdagen later bericht geven, maar soms was ook de
tijd om te protesteren verlopen, waardoor zij tegenover hun Noordse vrienden in de grootste ongelegenheid konden geraken.
Zo was het ook met de hun ter hand komende wisselbrieven of handelsberichten betreffende expedities, enz., waarvan zij steeds pas een postdag
later dan hun Amsterdamse medeburgers bericht konden geven of de verzending bezorgen, hetgeen hun onophoudelijk en onberekenbaar nadeel berokkende.
Om deze en nog vele andere redenen wendden zij zich tot Commissarissen
ten einde hun bezwaren "door gepaste middelen, hoe eer zoo beter, te verhelpen; aangezien de correspondentie van en naa het Noorden wei nimmer
zo belangrijk voor deze Gewesten als wei thans geweest is ... "
Op 27 december schreef het Rotterdamse Comite een korte brief ter ondersteuning van die van Dordrecht. Zowel Rotterdam als Schiedam hadden
'9) Ter toelichting nog het volgende: het criterium was destijds natuurlijk altijd
de mogelijkheid van het ongedekt zijn van een transportverzekering, indien aan
de expedient de gelegenheid ontbrak zich voldoende wetenschap te verwerven omtrent gegevens, die voor de assuradeur noodzakelijk zijn ter beoordeling van het
risico, als gevolg van het nadelig tijdsverschil tussen het tijdstip van aankomst dier
gegevens per brief en de vertrekdatum van het schip. Tegenwoordig is die mogelijkheid van ongedekt zijn zoals boven omschreven ondervangen door het sluiten van
een zgn. ,open contract', waarbij de exporteur dan meestal gedekt is voor een termijn van 12 maanden van al zijn transporten met een bepaald maximum per gelegenheid op vastgestelde condities en premies, op voorwaarde dat hij, zodra hij
daartoe in de gelegenheid is, assuradeuren op de hoogte steit der gegevens omtrent
de aard der goederen, te verzekeren bedrag, enz.
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dezelfde bezwaren aan te voeren. Het Comite wilde zich daarom slechts
bepalen tot het voldoen aan de sterke aandrang van de commercierende en
de wisselhandel bedrijvende ingezetenen van Rotterdam om zijn verzoek
bij dat van Dordrecht te voegen, ten einde de Hamburger post direct van
Amersfoort of een andere tussenliggende plaats toegezonden te krijgen, met
sortering te Hamburg zelf of te Amersfoort. De betrokkenen in Rotterdam
verklaarden zich gaarne bereid een aan de gevraagde regeling evenredige
verhoging van porten te aanvaarden 80).
De Amsterdamse Commissarissen kregen oPdracht op beide verzoeken
van advies te dienen. Het werd een zeer uitvoerig stuk, van de hand van
Eekhout, dat voor het eerst wat dieper inging op de vaak met zoveel geheimzinnigheid omgeven postale verhouding tussen Amsterdam en Hamburg 31).
Heeft Eekhout gevoeld, dat hij als Amsterdams koopman de schijn van
partijdigheid tegen zich had? Men zou het kunnen opmaken uit een soort
principiele verklaring, die aan het advies voorafgaat: "Wij zeggen dat wij
in de eerste plaats onze consideratien aan UL. zullen meededeelen, en daar
wij ons verzeekerd hebben, dat wij allen, als Commissarissen der Posterijen
van Holland, zonder eigen of der onzer, noch plaatselijk belang voor te
trekken, ook in deezen, volgens onzen Eed, aileen het meeste nut voor den
Lande, voor zoo verre dit niet met het algemeen nut der ingezeetenen strijdig
is, zoeken te behartigen: schroomen wij niet in eenige details te treeden,
welke niet oirbaar zouden zijn dat daar aan eenige publiciteit gegeeven wierd,
maar integendeel, tot groote praejuditie van's Lands Posterijen en 't Amsterdammer Postcomptoir te Hamburg zouden strekken".
Zij moesten hier en daar wat breder uitweiden, maar Commissarissen
zouden daardoor beter in staat zijn om over het gewicht der zaak te oordelen en het zou hun de overtuiging geven, "dat over den aard deezer correspondentie geene de minste geheimhouding nog verborgenheeden voor UL.
plaats hebben".
Na in het kort te hebben uiteengezet, hoe het Hamburger rit zich uit de
oude bodediensten had ontwikkeld en hoe tussen Amsterdam en Hamburg
wederzijds werd afgerekend, stelden de adviseurs vast, "dat de Postmeesteren van andere Moogendheeden op de onderscheidene stations in zekeren
zin niet anders zijn als onze Commizen, en niet meer trekken als eene zeekere
provisie, maar anders alles wat voor Porten en Franqueeringen betaald
wordt aan 't Amsterdamsche postcomptoir te Hamburg, of aan 't Hamburgsche postcomptoir te Amsterdam, moeten uitkeeren".
Men behoefde weinig inzicht in het werk der Posterijen te hebben, betoogde Eekhout - want zonder twijfel is hij het die hier spreekt en mag het
aandeel van Claus verwaarloosd worden - "om niet te gevoelen hoe veel
ornzigtigheid er nodig is, om eene correspondentie van zoodanigen aard als
deeze is, bij zijne primative inrichtingen te houden, - daar de jaloesie en
intrigues van zoo veele Postdirectien van andere Mogendheeden zeedert
80) De beide verzoeken van Dordrecht en Rotterdam in AJg. Rijksarch., Arch.
Post. no. 87.
31) Alg. Rijksarch., Arch. Post. no. 42, not. 25 en 28 febr. 1797.
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veele jaaren niets onbeproefd gelaaten hebben, en als nog niet slaapen, om
ons valies niet alleen in hunne magt te krijgen, maar ook meede in de directie
en de voordeelen te deelen 32), en waaraan men moet toeschrijven, dat Postmeesteren in der tijd 33), en ook onze praedecesseuren, zoo zorgvuldig gewaakt hebben om geene de minste verandering in de wijze van expeditie te
admitteeren; gelijk zulks uit de retroacta blijkt". Met aile plaatsen, die via
het Hamburgse rit verzonden, zoals Altona, Bremen, Neuenburg, Hannover,
Leipzig, Oldenburg, het Munsterse, het Pruisische Postampt te Lingen,
Oost-Friesland, enz., waren conventies aangegaaan, "en het zou veel gevraagd zijn, aan dezelve eenige verandering voor te slaan".
Ten slotte vatte hij alles uit deze "premissen" nog eens samen in zijn
oordeel, "dat de geheele Postdirectie van Hamburg op Amsterdam is gecombineerd, en dat den een buiten weeten en consent van den ander geene
veranderingen kan maken of daarstellen". Waaraan hij dan meteen toevoegde er zeker van te zijn, dat postmeesteren van Hamburg, "bijzonder in
deezen tijd der verwarring van de Postcoursen, daar iedereen alles zoekt aan
te wenden om een stuk of brok aan zich te trekken", nooit enige verandering
zouden toestaan in de sedert de opricbting van deze posterij gebruikelijke
en "wei gedirigeerde" wijze van expeditie.
Hiermee was eigenlijk de bele zaak gesteld en de argumenten, die hij vervolgens nog aanvoerde om ook de technisch-administratieve onuitvoerbaarheid aan te tonen, vormden in feite nog slechts een bijkomstigheid en waren
bovendien weinig overtuigend. Veel nieuws na het reeds vroeger naar voren
gebrachte bevatten zij niet, al bieden zij hier en daar nog wei interessante
gegevens over bet bandelsverkeer tussen Amsterdam en bet noorden. Zo,
waar Eekhout meedeelt, dat in die maal vaak, altbans in bet voorafgaande
jaar, voor aanzienlijke sommen aan preciosa vervoerd werd ter waarde van
/50.000 tot/80.000, "ja! tot over de tonne gouds". Zou men zulke zakken,
waarin zich ook de brieven bevonden, door anderen laten openen? Indien
men het begeerde effect wilde bereiken, zouden alle handelingen, zoals die
nu in Amsterdam plaats vonden, te Amersfoort of eiders moeten geschieden,
waar men dan wei een kantoor met een bezetting als in Amsterdam zou
nodig hebben 34). Bovendien zou men dan te Amsterdam twee a drie uur,
zo niet langer, moeten wachten op de aankomst der brieven ...
"Dan, indien de voorzichtigheid ons niet verbood ons in diergeIijke details met de Commercie van Dordrecht en Rotterdam in te laten, vertrouwen
wij dat dezelve des geinformeerd, zoo veel zoude gevoelen, dat dit niet uit
32) VgI. de kwestie met
33) Bedoeid worden de

Lingen, hiervoor bIz. 243-244.
Amsterdamse postmeesters v66r de centralisatie van het
postwezen in Holland en Westfriesiand.
34) De bezetting van het kantoor te Amersfoort bestond uit het kantoorhoofd
(hoofdcommies) en een besteller; het Hamburger departement van het Amster~
damse postkantoor bestond uit een hoofd (hoofdcommies), twee ondercommiezen,
vier assistenten, zes bestellers en twee jong-bestellers. Het hoofd van het Amersfoortse kantoor kreeg jaarlijks een toelage van het Hamburger kantoor te Amsterdam voor zijn werk voor het Hamburgse rit; hij moest o.a. tweemaal per week
's nachts tot half twee opblijven voor de Hamburger post.
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te voeren is. Maar welligt zouden zij, gelijk hen niet kwalijk te neemen is,
als geene dan oppervlakkige denkbeelden omtrent de Posterije en de directie
derzelve hebbende, zeer vlug een ander expedient bij de hand hebben". Bedoeld werd de suggestie om de brieven voor Dordrecht, Rotterdam en
Schiedam - "en waarom moet er dan Utrecht, Leijden, Den Haag, Gouda,
Delft, waarmeede Amsterdam ook directe correspondeert niet meede bij?"
- niet in het valies van Amsterdam, maar in aparte zakjes te doen, die in
de klep van de maal te bergen, in Amersfoort er uit te nemen en per expresse
post verder te zenden.
"Maar mogen wij UL. vraagen, zuBen Postmeesteren te Hamburg, zoo
zij al altijd in de mooglijkheid waren, daar zij soms en vooral in de winter
al zeer dikwijls, door het laat aankomen der Noordse brieven, naauwlijks
de tijd hebben dezelve, zoo als 't nu geschied, te expedieeren, zich dit laten
welgevallen? Zoo er al geene andere reedenen van meerder belang waren,
die hun zoude te rugge houden?" Kon men het wagen, waar hun eigenlijke
naam toch was "Amsterdammer Postmeesters", zo vele kleine "bij-Posterijtjes" te maken en er toe meewerken om langs de route bij al die vreemde
postdirecties zulke veranderingen voor te slaan? De post zou er bovendien
wei acht uur vertraging door ondervinden.
Zeker zouden Hamburg zowel als Amsterdam bij de Beurs te rade gaan
en "niet verre in de Cijfferkunst gevorderd behoeven te zijn om niet te kunnen bereekenen, dat niets anders als hunne en onze schade de gevolgen
zouden zijn, en weBigt de zoo wei ingerichte als voordeelige correspondentie
op deeze routte geheel den bodem zou ingeslagen worden". Om nog maar te
zwijgen van de gevaren van zoveel kleine pakjes! Het zouden er bij elkaar
ver over de honderd worden. En hoe zou het met de afrekening gaan?
Rapporteurs wilden er niet aan denken, dat Rotterdam enige bezwaren
zou zoeken uit de weg te ruimen met te zeggen, dat het hun alleen om de
brieven uit Hamburg ging, "om aldus eerst eens voet te krijgen en daarop
verder te zoeken door te dringen". Altona en Bremen waren ten aanzien
van de assurantie van niet minder betekenis voor Rotterdam - van beide
plaatsen kwamen althans voor de Maasstad dagelijks 25 a 30 brieven aan en voor die steden golden dezelfde bezwaren als voor Hamburg.
Het wordt wei moeilijk aan Eekhout's zakelijke objectiviteit te gel oven,
als hij uitroept: "En nu willen wij weI gevraagd hebben, wat reeden is er
voor om daar nu verandering in te vragen, daar het alto os zo geweest is?"
De afzenders kenden de loop der brieven en regelden er dus hun correspondentie naar, en nog nimmer was door hen of uit het noorden daarover geklaagd.
Vroeger, toen de brieven geringer in aantal waren en de valiezen zo klein,
dat ze nog per paard vervoerd konden worden, zou het in de zomer misschien mogelijk geweest zijn. Nu de valiezen echter veel groter waren en er
vaak twee kwamen, was het ondoenlijk en - zolang deze toestand bleef
bestaan en de valiezen met karren gereden moesten worden - niet te voorzien, dat ze zo vroeg als voorheen zouden arriveren.
De bewerking op de stations zou groot oponthoud veroorzaken. "En dan
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vragen wij al wederom, of het nu selfs de moeyte waardig is, om maar eens
van Dordrecht te spreeken, dat men om 5900 brieven, so als in het geheele
jaar 1796 vice versa geexpedieerd zijn, aIleen f 1800 extra rijloon zou spendeeren, 't geen op sess stuyvers verhoging van ieder brief uytkomt?"
.. Men vraagd, waarom moet Amsterdam zo veel vooruyt hebben? Wij
vragen weerom, waarom moet Dordt, Rotterdam, etc. zo veel vooruyt
hebben, toen de Engelse brieven nog de gewoone cours hadden 36) en de
Rotterdammers veeltijds hunne orders al gegeven, eer de brieven nog te
Amsterdam waaren ... ?" 36) Zo ook wat betrof de Franse brieven. Die had
men te Rotterdam niet slechts acht uur vroeger dan in Amsterdam, maar
men was er altijd op dinsdag en vrijdag in staat die brieven te beantwoorden,
waartoe men te Amsterdam geen gelegenheid had. Zo kon men daar, indien
de correspondenten het begeerden, de assurantie aIleen opvangen "en nimmer nog is er een Amsterdamsch koopman geweest, die hen zulks benijd
heeft" . En zoals Rotterdam een vorige maal als argument hiertegen had
aangevoerd, dat dit voortsproot uit de aard van zijn ligging, verklaarden
rapporteurs omtrent het Hamburger rit, dat dit voortsproot uit de aard der
correspondent ie, de oprichting van die posterij en de conventies met de
vreemde mogendheden. In Altona had zich destijds een zelfde kwestie voorgedaan, naar aanleiding waarvan de Deense Agent aldaar de nodige stappen
ondemomen had . ..Dan deze een koopman zijnde, daar men reeden meede
gebruyken konde, is er weinig moeijte geweest, hem te overtuigen, dat het
na den aard der correspondentie niet anders kon nog moest, en de saak was
in eens afgedaan".
Het advies van de rapporteurs luidde ten slotte het verzoek, zoals het lag,
van de hand te wijzen en zich over geen der vorengenoemde details met de
commercie in te laten, maar ze zorgvuldig voor zich te houden, ten einde
"aan geene verkeerde manoeuvres blootgesteld te worden en de Posterije
het grootste nadeel te berokkenen". Zij zouden echter aan de weigering
willen toevoegen, dat het postbestuur steeds bereid was alles in het werk te
stellen, wat de handeldrijvende ingezetenen der RepubJiek .. behoudens de
goede order" tot gemak en genoegen kon strekken. Hiervan uitgaande wilden zij aan Rotterdam en Dordrecht voorstellen een expresse post voor het
vervoer der Hamburgse brieven voor die steden en Schiedam aan te leggen,
die onmiddellijk afgezonden zou worden, nadat die brieven te Amsterdam
gesorteerd en geboekt waren, waarmee twee uur gemoeid was en waarvoor
men te Amersfoort minstens wei drie uur nodig zou hebben. Door zulk een
maatregel zou men de brieven 's zomers altijd 's avonds te Rotterdam hebben; en al kwamen ze de volgende morgen, zo zou men ze toch nog kunnen
bean two orden, indien men er aparte bestellers voor nam, verondersteld dat
men in zeven uur van Rotterdam naar Amsterdam kon rijden en men op
dinsdag en zaterdag die expresse post voor Hamburg weer om 11 uur afzond.
35) V66r het bondgenootschap met Frankrijk tegen Engeland en de stopzetting
van de paketbootdienst tussen Harwich en Hellevoetsluis in 1795.
86) Reeds eerder had Rotterdam er op gewezen, dat deze vergelijking mank ging;
vgl. hiervoor biz. 238-239.
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Zij twijfelden er niet aan, of de commercie zou bereid zijn om met zodanige
verhoging van port in te stemmen als de extra onkosten nodig zouden maken.
En zij vleiden zich ten slotte met de hoop, dat het postbestuur na deze
ouvertures conform hun advies zouden besluiten, "maar ook dat deese saak
selve daarmeede sal afgehandeld zijn".
Het College vroeg echter eerst nog de aanmerkingen op dit rapport van
Gevers en Dekker, de Rotterdamse en de Dordtse Commissaris 37), welke
laatste - voordien hoofd van het Dordtse postkantoor - de enige vakman
was in het postbestuur.
Nuchter en droog gaven zij hun mening over de administratief-technische
bezwaren van hun beide Amsterdamse collega's. Tot hun leedwezen moesten
zij verkiaren, dat zij "met gem. rapport zo als 't zelve is leggende niet gaaf
kunnen instemmen. Daar de vraag der requestranten respe te eenvouwig is
en zich tot te weinig bepaald, om daar teegen zoo veele swaarigheeden te
opperen, en als 't waare aan 't vergunne van dat verzoek te accrocheeren het
verlies van de voordeele door deeze administratie aan den Lande opkoomen de" . Het ging rekwestranten aileen om de Hamburger brieven, zodat
het argument, dat in Amersfoort een administratie als in Amsterdam zou
nodig zijn en de brieven zes a acht uur zouden worden opgehouden, geen
steek hield. De veronderstelling, dat het Rotterdam eerst om Hamburg te
doen was om vervolgens te trachten verder door te dringen, kwam hun zo
overtuigend niet voor.
De Amsterdamse Commissarissen hadden de kosten voor de aan te leggen
ritten op /4400 gesteld. Maar Gevers en Dekker rekenden voor, dat ze
maar /2400 behoefden te bedragen, waarvan men dan nog moest aftrekken
hetgeen bij de bestaande regeiing voor het extra rit van Amsterdam naar
Rotterdam werd betaald, nl. /600 a/ 800.
Echter in aanmerking genomen de tijdsomstandigheden en de waarschijnlijkheid, dat spoedig een constitutie ook eenheid in het postwezen zou brengen en men dus nu misschien schikkingen zou beramen, waarvan de uitvoering door de nieuwe regeling van straks overbodig zou worden, aarzelden
zij niet om aan het postbestuur voor te stellen aan beide Comite's "in weinige dog veelbeduidende woorden" te schrijven, dat het hun na rijp beraad
was voorgekomen, dat "het in deeze conjuncture van tijden het geschikst
zoude zijn geene veranderingen in deeze te onderneemen". Doch dat zij
alles in het werk zouden stellen om de Hamburger brieven met de grootst
mogelijke spoed in Amsterdam en van daar in Rotterdam en Dordrecht te
doen arriveren.
In deze geest werd inderdaad besloten, zonder melding te maken van het
voorstel van de Amsterdamse Commissarissen om een expresse post naar
Rotterdam aan te leggen.
Zo ging een aantal jaren voorbij. Maar toen in 1799 ten slotte aile posterijen van de RepubJiek nationaal werden verklaard, had dit voorlopig weinig
37) Sinds de omzetting in 1795 zetelden niet meer - zoals sinds 1752 had plaats
gehad - twee Commissarissen in Den Haag, doch resideerde er een in Den Haag
en een in Dordrecht.
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invloed op de gang van zaken, aangezien het nog vier jaar duurde, voordat
- op 1 januari 1803 - een nationaal postbestuur in functie trad, dat toen
pas een aanvang kon gaan maken met het opstellen van een nationaal organisatieplan. In afwachting daarvan werd na 1799 in de dienst niet veel gewijzigd.
In mei 1801 diende een aantal "voorname Commercianten" van Rotterdam naast andere klachten opnieuw bezwaren in tegen het feit, dat de gehele
Hamburgse en Noordse post via Amsterdam liep en daar eerst gesorteerd
moest worden, ditmaal bij de Agent van Nationale Oeconomie Goldberg,
op 31 mei 1799 aangesteld en sindsdien - tot ergernis van het Hollandse
postbestuur - bij de besprekingen over de bestuursvorm van de nationaal
verklaarde posterijen in het Vertegenwoordigend Lichaam herhaalde malen
genoemd als de aangewezen man om het door de staatsregeling aan het
Uitvoerend Bewind opgedragen toezicht op de Posterijen uit te oefenen.
Goldberg zond een extract uit deze brief, op de postzaken betrekking hebbend,
naar Commissarissen om advies, daarbij opmerkende, dat hij inderdaad het
nuttige, noodzakeJijke en billijke voelde dat er voor Rotterdam en andere
handelssteden in gelegen was om, zo spoedig mogelijk, verbetering in de
bestaande toestand te brengen.
In nog fellere bewoordingen dan voorheen, geprikkeld ook door de "kwijnende commercie", uitten de Rotterdarnmers hun vrevel. Zij noemden de
bestaande regeling niet aIleen onbillijk en onrechtvaardig, "maar ook tegens
het sijsthema van gelijkheid aandruijssende". Want hoe was het daarmee
te verenigen, dat men aile brieven voor het voormalig gewest Holland te
Amsterdam wilde ontvangen, sorteren en verder zenden, waardoor die voor
Rotterdam, indien de nachtpost van Amsterdam naar Alphen al vertrokken
was of gereed stond om af te rijden, 24 uur op het Amsterdamse postkantoor
bleven liggen en de koopman zijn brieven pas de volgende postdag beantwoorden kon?
Door de omweg, die de brieven van Rotterdam over Amsterdam te maken
hadden, moest de postiljon reeds's morgens om 10 uur uit de Maasstad
vertrekken, zodat de kooplieden aldaar, "wanneer men al eens door de
goedgunstigheid van Amsterdam" zijn brieven dinsdags en's zaterdags kon
ontvangen, nauwelijks tij d over had om ze te lezen, laat staan om ze te beantwoorden, terwijl daarvoor in Amsterdam altijd, zelfs in de winter, een
hele dag beschikbaar was.
Amsterdam beriep zich weI op een contract met Hamburg, maar indien
men bereid was geweest tot de gevraagde oplossing mee te werken, had men
daarin gemakkelijk kunnen slagen bij de Senaat van de stad, waarin vele
kooplieden zitting hadden "en die dus ook aanzienlijke connextien in onze
stad hebben" . Dat was trouwens niet eens nodig: het Rotterdamse Comite
van Commercie had, na daarover met de postmeester van Amersfoort gecorrespondeerd te hebben, eenvoudiger middelen aan de hand gedaan, die
simpelweg daarin bestonden de brieven in die stad te laten sorteren en met
een apart rit naar Gouda, Dordrecht en Rotterdam te doen brengen. De
kosten daarvoor zouden uit verhoging van het port goedgemaakt kunnen
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worden. De Amsterdammers zouden hun brieven daardoor geen kwart uur
later en Rotterdam en de andere steden daarentegen de hunne een dag vroeger ontvangen hebben "en onze Commercie en wissel operatien zouden daar
door buiten prejudicie van andere, van een groot beletsel ontheeven zijn geworden. Dit is Burger Agent aan Commissarissen der Posterijen voor eenige
jaaren reeds voorgedragen, ja met nadruk door onze Beurs ondersteund
geworden, dan het schijnt, dat de gelijkheid zulk eene verandering nog niet
heeft gedoogd, schoon men nogthans wei heeft geweeten grootere en minder
nuttige veranderingen te maken" ...
Het antwoord van Commissarissen aan Goldberg was koel en hooghartig.
Een nieuw element van meer politieke aard speelde hierbij ongetwijfeld een
rol, nu de Hollandse Commissarissen reeds twee en een half jaar met ongeduld en wrevel de slepende debatten in het Vertegenwoordigend Lichaam
over het te benoemen nationale postbestuur volgden en achter de schermen
voortdurend fel gevochten hadden om niet ondergeschikt te worden gemaakt
aan een der Agenten 38). Het is of Commissarissen over de hoofden der
belanghebbenden heen een politiek duel voeren met Goldberg als zij in hun
advies vol duidelijke zinspelingen op diens brief antwoorden: "Dezelve betreft niet minder dan 't veranderen van den vastgestelden voet van correspondentie tusschen Rotterdam en Hamburg. Er is zelfs zeker stuk bij, 't we1k
Gij ons zegt een Extract te zijn ener Missive van voomame Commercianten
te Rotterdam. Tis waar: dit stuk is niets dan een louter afschrift, en onvoorzien van enige blijken van authenticiteit. Evenwel daar 't in Uwen brief
gesloten was, moeten wij 't voor echt houden zodanig als 't is; en Uwe goede
intentie ten voorde1e van den Lande is ons te wei bekend, Burger Agent!
dan dat wij enige verdere aanmerkingen zouden maken, het zij dan op den
inhoud en bewoordingen, het zij op de form van het aan U geadresseert en
door U aan ons medegedeeld stuk".
Volgen dan in het kort de bekende tegenargumenten. De gang van zaken
berustte op het contract met Hamburg en in de aard en geschiedenis van de
zeer bijzondere Hamburgse correspondentie waren steeds gewichtige redenen
gezien om daaraan niet te tomen dan op een gunstig ogenblik. Naar hun
mening was het tegenwoordige moment dat zeker niet. "Laat ons u mogen
herinneren, Burger Agent! dat 'er nog geen Bataafsch Postwezen bestaat dan
op papier". Het decreet tot nationaalverklaring had bepaald, dat voorlopig
alles op de oude voet moest blijven. Zij zouden dus eigenlijk niet eens mogen
beraadslagen over een verandering als door Rotterdam bedoeld. Werd er
eindelijk eens een nationaal postbestuur aangesteld, dan zou men goed doen
zich met deze en dergelijke klachten daarheen te wenden. En ook dan zouden er nog vele gewichtige bezwaren te berde te brengen zijn, terwijl zonder
de wetgever daarin te kennen in geen geval aan verhoging van porten kon worden gedacht. "Dit is altijd in ons Land aangemerkt als gelegen buiten den kring
der uitvoerende magt". En ook ditmaal was deze zaak hiermee afgedaan 39).
Zie hiervoor uitvoerig Ten Brink, a.w., biz. 104 vlg.
Alg. Rijksarch., Arch. Post. no. 46, not. 23 juni 1801; de brief van Goldberg
aan het College, waarbij het extract van Rotterdam, is van 11 mei 1801.
38)
39)
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Men krijgt meer dan eens de indruk, dat Mr. Gevers niet de meest sterke
verdediger van de Rotterdamse beJangen binnen het Hollandse postbestuur
was, die men zich in de gegeven omstandigheden kan voorstellen. Idealist
en theoreticus bleek deze jurist niet opgewassen tegen de nuchtere zakelijkheid van de koopman, die Eekhout was, bij wie de Amsterdamse belangen
beter geborgen waren. Een karakteristiek voorbeeld hiervan vindt men bij de
besprekingen over het herstel van de postverbinding met Engeland, nadat
in oktober 1801 de vredespreliminairen tussen dit land en Frankrijk getekend waren. Ook toen was het de argumentatie van Eekhout, die de doorslag gaf 40).
Reeds spoedig na het optreden van het eerste nationale postbestuur evenals dat van de vroegere Statenpost een College van Commissarissen
(nu zeven), waarin zowel Eekhout als Gevers gecontinueerd waren - openbaarden zich tussen deze beiden weer scherpe tegenstellingen, die echter
nooit ernstige gevolgen hadden. Ook nu ging het weer om de postverbinding
met Hamburg. In juni 1803 herhaalde namelijk de pas opgerichte Kamer
van Koophandel, Zeevaart en Fabrieken van Rotterdam op haar beurt de
reeds zo vaak geuite klacht over de vertraagde ontvangst van de Hamburger
brieven, waardoor Amsterdam een groot voordeel had bij de beantwoording.
Gevers, die hierover rapport uitbracht, sprong nu in de bres voor zijn stad
en achtte de klachten alleszins gefundeerd. Dekker, destijds Commissaris te
Dordrecht, en hij hadden er voordien altijd zo over gedacht 41), maar hun
moeite om deze wijziging tot stand te brengen was steeds vruchteloos gebleven, aangezien de rest van het College telkens weer de schromelijkste
gevolgen in het vooruitzicht had gesteld van zelfs de kleinste verandering in
het contract tussen Amsterdam en Hamburg. De route, die deze volgde,
aldus Gevers, was geheel onnatuurlijk en aileen het gevolg van een contract,
dat sedert lange jaren niet meer had behoren te bestaan: "Een contract naamelijk, tussen Hamburg en Amsterdam en niet met Hollandsch Posterij bestaande, is een monster, om welke reden dan ook in stand gehouden, en kan
niet geadmitteerd worden".
De formulering van Gevers dwingt tot de merkwaardige conclusie, dat
hij het contract van 1760 niet kende. Niet minder merkwaardig is dat hij,
vaststellend dat het nu de tijd niet was voor een onmiddellijke wijziging, veel
minder nog voor een algehele herziening van het contract, oordeelde dat
ook politieke redenen hun verboden deze zaak thans ter hand te nemen.
Want waarom drongen de kooplieden juist nu, nu de oorlog opnieuw was
ontbrand, zo zeer aan op bespoediging van deze postverbinding? Enkel en
aIleen om vlugger uit England bericht te krijgen! "En ik vraag alsnu, zoude
het in de tegenwoordige omstandigheeden eene houding hebben, zulke cor40) Zie Ten Brink, a.w., biz. 150 vlg.; een samenvatting daarvan in diens "The
complications relevant to the re-establishment of the postal communications between England and The Netherlands after the Amiens peace treaty", in Bulletin of
the Postal History Society, nov./dec. 1965, biz. 85 vlg.
(1) Dekker was niet in het nieuwe nationale postbestUUf overgenomen, maar
gepensioneerd.
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respondentie met den vijand te favoriseeren, terwijl men diverse voorstellen
om eene journaliere 42) op Frankrijk te introduceren, uit voorgeeven onder
anderen der kostbaarheid, van de hand wees?" 4 3
Ten slotte werd overeengekomen, met biIlijking van de gefundeerdheid
der klachten, de zaak bij de op handen zijnde organisatie te betrekken en
in afwachting daarvan, wanneer de Hamburgse post te laat in Amsterdam
arriveerde om nog per gewone nachtpost te worden doorgezonden, de brieyen voor Rotterdam tot Den Haag samen met die voor het gouvernement
te vervoeren en van daar per estafette naar Rotterdam te doen brengen 44).
Op 8 oktober besloot men voor Dordrecht insgelijks te handelen.
Bovendien wist Gevers, daartoe aangezocht door enige voorname huizen
van negotie uit Rotterdam, te bereiken dat de uit Engeland komende voor
hen bestemde zeebrieven of ship-letters - met willekeurige schepen aldaar
gearriveerde en doorgezonden brieven - niet meer zoals gebruikelijk over
Amsterdam geexpedieerd werden, waardoor ze veelal 24 uur later in Rotterdam aankwamen dan de gewone Engelse post, maar rechtstreeks vanuit
Brielle. Kort daarop werd deze maatregel tot de gehele Republiek uitgebreid 45).
De vraag blijft inmiddels: heeft Eekhout zich bij het bepalen van zijn
standpunt laten bernvloeden door specifiek stedelijk-Amsterdamse belangen?
Men krijgt de indruk van niet, indien men hem be1uistert bij de besprekingen
in 1804 binnen het nieuw opgetreden nationale postbestuur over het al of
niet invoeren van dagelijkse postverbindingen over het gehele land. Ofschoon
juist bij die gelegenheid duidelijk naar voren komt, hoe hij binnen het postbestuur meer dan eens aileen blijkt gestaan te hebben tegenover zijn medeCommissarissen.
Toen namelijk een commissie uit het postbestuur onder voorzitterschap
van Gevers opdracht ontving om de uitvoering van een in beginsel goedgekeurd organisatieplan voor het nu nationale postwezen verder voor te bereiden, was zij van oordeel, dat een nader onderzoek behoorde plaats te
hebben omtrent de in eerste instantie aanvaarde vestiging van journalieres
door de gehele Republiek. Alvorens hierover definitief te beslissen moest
men zich op de hoogte stellen van de wensen van het publiek en speciaaI van
de handel in de voornaamste plaatsen ten aanzien van deze dagelijkse postverbindingen c.q. van uitbreiding van het aantal postdagen, terwijl men
tevens enigszins de aIgemene opinie diende te peilen, in hoeverre de meerdere kosten, die zulk een uitbreiding zou meebrengen, door een grotere ontvangst zouden kunnen worden goedgemaakt. Ieder der Commissarissen zou
in zijn departement een onderzoek hiernaar instellen.
42) Dagelijkse postverbinding.
43) Alg. Rijksarch., Arch. Post. no. 48, not. I juli 1803; vlg. Ten Brink, a.w.
(4) Vgl. Kamer van Koophandel en Fabrieken Rotterdam 1803-1928. Gedenkboek

(Rotterdam, 1928), bIz. 64-65.
45) Alg. Rijksarch., Arch. Post. no. 48, not. I en 4 april 1803. Hetzelfde gold
voor de bezwaarde brieven of lettres chargees (aangetekende brieven met geldswaarde). De afrekening bleef via Amsterdam geschieden.
ECON.-HIST. JAARBOEK XXXII
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Toen twee maanden later de antwoorden binnen waren, bleken er twee
lijnrecht tegenover elkaar staande meningen te zijn: de ene vertegenwoordigd door aIle Commissarissen behalve Eekhout, de andere aIleen door deze
laatste.
Volgens eerstgenoemde groep verlangden de ondervraagde kooplieden, in
het bijzonder ook in die gedeelten van het land, die twee postdagen per week
hadden - de postverbindingen in de andere gewesten waren geregeld naar
de markt- en beursdagen - niet meer dagelijkse postverbindingen dan reeds
bestonden. Bovendien was men bijna algemeen van oordeel, dat de inkomsten de meerdere onkosten niet zouden dekken, "immers zolang er gelegenheid zal zijn door middel van schepen, schuiten en wagens te corresponderen". En het College had het vooralsnog onraadzaam en ondoenlijk geacht
dat te beletten in een land als het onze, met zijn veelvuldige gelegenheden tot
vervoer, vaak meermalen per dag en op andere uren dan waarop het vertrek
van de post was bepaald. ZoJang er meerdere gelegenheden tot verzending
zouden zijn, door welke het brievenvervoer bovendien meestal goedkoper
kon geschieden dan door de post, kon volgens deze groep een aigemene
dagelijkse postverbinding de kleine handel niet begunstigen, was de burgerij
daarmee niet geriefd en werd de administratie "oneindig" veel omsiachtiger
en kostbaarder, zonder dat het praktisch enig nut opleverde. Hetgeen niet
wegnam, dat daarom niet aile vermeerdering van postdagen behoefde te
worden afgeraden: in de gebieden, die slechts twee postdagen per week hadden, was herhaaldelijk zelfs dringend om een derde postdag verzocht (6).
Eekhout daarentegen, die blijkbaar overleg gepleegd had met Van Beem,
inmiddels hoofd van het Amsterdamse postkantoor geworden (7), was er van
overtuigd, dat het invoeren van een dagelijkse postverbinding over de geheie
Republiek een van de belangrijkste punten was van de nieuwe organisatie,
het hoofddoel van hun werk. De mogelijkheid om via de post dagelijks met
aIle plaatsen in het land te corresponderen kon voor het overgrote deel van
de bevolking niet anders dan aangenaam en van beiang zijn. Van het begin
van de nationaalverklaring af had hij die wens van verschillende personen
"van aansien en kunde" vernomen. De dagelijkse verkoop-annonces in de
kranten van landgoederen of huizen in dorpen en gehuchten, waarin veelvuldige gelegenheid tot verzending van brieven als een aanbeveling werd
genoemd, spraken hier een duidelijke taal. En de talloze brieven die, zoals
ieder wist, met schepen en wagens verzonden werden op de dagen, waarop
de post niet reed, bevestigden die overtuiging. Hij had in Amsterdam geen
iniichtingen ingewonnen, omdat men naar zijn mening in de handeissteden
de kooplieden daarover niet ondervragen moest. Dezen bevonden zich immers weI bij de bestaande regeling: zij waren zeif dagelijks in de gelegenheid
46) Reeds in een preadvies van de cornrnissie van 30 sept. 1803 had deze dezelfde
bezwaren tegen journalieres naar voren gebracht omdat, zoals werd geconstateerd,
noch het gerief van de handel, noch de correspondentie van en voor het gouvernement, noch het gemak van de burgerij zulks vorderde; zie voor een en ander uitvoerig Ten Brink, a.w., bIz. 193 vlg.
47) Vgl. hiervoor bIz. 244.
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te corresponderen en te weten wat er in Holland, toch nog steeds het voornaamste handelscentrum, omging, terwijl zij als het ware beter hun monopoliepositie tegenover de kleine handel in de overige gewesten konden handhaven, indien deze niet van de dagelijkse veranderingen op de markten onderricht werd, vooral in de tegenwoordige tijd, "waarin so veel financieele
handel daarbij gedreeven word" 48).
Dit standpunt getuigt van een grote objectiviteit, doch men dient m.i. wei
te bedenken, dat in het geval van de journalieres verdediging van dit standpunt veel minder risico voor Amsterdam meebracht, aangezien het hier de
verhouding van de gezamenlijke Hollandse bandelssteden tot die der overige
gewesten betrof, waarbij de onderlinge concurrentiepositie tussen Amsterdam en Rotterdam niet in het geding kwam.
Het was ook bij deze gelegenheid, dat Eekhout die merkwaardige uitspraak deed, die ons in staat stelt wat dieper in de verhoudingen binnen het
College door te dringen: "Ik ben wei verre er van af, om so als mij meermalen alhier toegevoegd is, mijne en des Burgers van Beems gedachten,
tegen die der sess leeden te willen doordringen; den Burger van Beem,
schoon bijna vijfftig jaaren in het comptoir van Amsterdam, van Ondercommies aan, niet sonder vlijt werkzaam geweest, en aan wiens kunde en
eerlijkheid niemand die dien man kent, twijfelt, bekende meermalen scbriftelijk nog te leeren en gevolgelijk te kunnen dwaalen. Ik heb wei meermaalen
hier betuigd met hem te raadplegen, maar so verre ik weet nooijt meer begeerd dan aileen de vrijheid mijne gedachten ongehinderd te moogen voordraagen en in de Notulen daardoor te doen blijken, dat niet personele blinde
vooringenoomenheid, maar gebrek aan overtuiging dat ik dwaale, mij bij
dezelve doen volharden".
"So als mij meermalen alhier toegevoegd is": ook naar aanleiding van
zijn houding tegenover Rotterdam in de kwestie der Hamburger correspondentie? Het schijnt Diet onaannemelijk.
Inmiddels vormde de regeling van 1803 DOg slechts een gedeeltelijke tegemoetkoming aan de wensen der Rotterdamse kooplieden. En ook in het op
1 mei 1806 goedgekeurde organisatieplan, waarin bovendien uitdrukkelijk
werd bepaald, dat nooit enig postrit verlegd zou mogen worden dan met
machtiging van het gouvemement, bleef de kwestie onopgelost. WeI had
het postbestuur geadviseerd formatie en bezoldiging van de ambtenaren in
Arnhem en Amersfoort slechts als voorlopig te beschouwen, aangezien nog
niet vastgesteld kon worden welke nieuwe schikkingen men daar in verband
met de buitenlandse correspondentie zou moeten treffen. Wat Amersfoort
aanging gold dit uitstel met name "tot na de bepaling over de Hamburger
Correspondentie" 49).
Kennelijk hadden Commissarissen begrepen dat zij, wanneer eenmaal de
nationale organisatie zou zijn tot stand gekomen, niet meer met de oude
argumenten konden werken, en rekening gehouden met een oplossing over48) Alg. Rijksarch., Arch. Post. no. 49, not. 28 maart 1804.
49) Alg. Rijksarch., memorie van Commissarissen aan het Staatsbewind van

1 dec. 1804, gedrukt exemplaar in de Collectie Dassevael, biz. 24 en 30.
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eenkomstig de wensen van Rotterdam. Maar geheel andere zaken vroegen
kort daarop hun aandacht en de elkaar snel opvolgende politieke gebeurtenissen maakten, dat het hele organisatieplan van 1 mei 1806 al spoedig op
losse schroeven kwam te staan. Reeds een maand later werd de Bataafse
Republiek omgezet in het Koninkrijk Holland en moest raadpensionaris
Schimmelpenninck bet veld ruimen voor koning Lodewijk Napoleon. En
nauwelijks was opnieuw een maand verstreken of laatstgenoemde gaf te
kennen, dat bij voornemens was bet collegiale bestuur van Commissarissen
op Frans voorbeeld te vervangen door bet eenhoofdige bestuur van een
directeur-generaal, bijgestaan door een permanente Raad, terwijl de administratie der Posterijen deel zou uitmaken van het ministerie van Financien.
Met dit als uitgangspunt kreeg een commissie, waarin bet hele postbestuur
zitting had, tot taak een ontwerp voor te leggen voor een algebele en gedetailleerde organisatie, met als afzonderlijk punt de verbindingen met bet
buitenland 60). Behalve wat Frankrijk betrof gaf de commissie in haar rapport van april 1807 echter geen gedetailleerde opsomming van de bestaande
verdragen met het buitenland "qui n'ont ete maintenu jusqu'ici que par respect pour leur anciennete"; de meeste konden bij de bestaande politieke
situatie toch niet gewijzigd worden.
In oktober 1807 verschijnen dan de koninklijke decreten, waarbij de
nieuwe organisatie van het postbestuur wordt vastgelegd en de nieuwe leden
worden benoemd. Het controlerend gedeelte van het bestuur werd nu gescheiden van het regulerend gedeelte; het eerste kwam in handen van inspecteurs, het laatste werd opgedragen aan een directeur-generaal als permanent voorzitter van een Raad, die uit drie leden bestond en waarin slechts
twee van de voormalige Commissarissen werden benoemd. De overigen,
waaronder Eekhout, werden als inspecteurs naar het tweede plan geschoven
Totdat de instructie voor de inspecteurs gereed was, bleven zij de voordien
onder hen als Commissarissen ressorterende kantoren controleren 51).
De nieuw benoemde postdirectie zou zich dadelijk bezig houden met het
voorstellen van definitieve bepalingen omtrent al hetgeen er nog in de binnenlandse postinrichting te verbeteren viel, omtrent de buitenlandse postverbindingen en omtrent de Paardenposterij. In februari lS0Sliet de koning
ecbter weten, waarscbijnlijk in verband met bet politieke aspect van deze
zaak, dat al betgeen de buitenlandse correspondentie betrof in de gevraagde
memorie achterwege diende te blijven, daar bij dit slechts in eigen persoon
met de directeur-generaal wilde behandelen.
Intussen had Rotterdam in deze reorganisatieplannen onmiddellijk een
nieuwe mogelijkheid gezien om de zo lang gewenste versnelling in de postverbinding met Hamburg te verkrijgen. Op 10 november 1807 verzochten
wethouderen van de Maasstad, gesteund door een zelfde verzoek van de
landdrost van Maasland, ook voor Dordrecht en Schiedam, dat bij de or50) Koninklijke decreten van 7 juli lS06, no. IS, 20 nov. lS06, no. 13 en 17 jan.
IS07, no. 3S.
51) Konink!jjke decreten van 2 okt. IS07, no. 26 en 10 okt. 1807, no. 4; de instructie werd gearresteerd op 21 dec. 1807.
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ganisatie der Posterijen ook zou worden voorzien in de reeds zo vele malen
gevraagde verbetering.
Geprikkeld schreef Eekhout, die reeds in zijn advies van meer dan tien
jaar geleden de hoop had uitgesproken "dat deese saak ... daarmeede sal
afgehandeld zijn" 52), aan de directeur-generaal, dat het Rotterdamse verzoek geen enkel verband hield met de op handen zijnde postorganisatie, daar
het niet de binnenlandse maar de buitenlandse correspondentie betrof en
een contract, dat niet eenzijdig gewijzigd kon worden. Vol bedekte zinspelingen luidt het verder: "Dat de inconvenienten zeer vele zijn, die bij eenige,
en speciaal bij de nu verzogte veranderingen, zouden plaats hebben; en,
daar dezelve nu niet voor de eerste maal te berde gebracht worden, maar
iterative reizen opgewarmd dezelve ook telkens met bondige redenen gerefuteerd zijn, kunnen wij ter bekorting ons refereren tot de retroacta dien
aangaande ter Secretarij der Posterijen te vinden, bijzonder tot die stukken,
waarvan de kopijen van de ondergeteekende nog in Uw Hoog Ed: Gestr:
handen zijn".
Hij stelde voor aan wethouderen en landdrost te antwoorden, dat bij de
op handen zijnde postorganisatie vooralsnog geen veranderingen in de buitenlandse correspondentie zouden of konden plaats hebben, aangezien die
op uitdrukkelijke last van de koning provisioneel op de oude voet moest
blijven. En dat men bij het sluiten van nieuwe contracten niet zou nalaten
aandacht te schenken aan de gedane verzoeken en na te gaan of en in hoeverre daaraan zou kunnen worden voldaan.
Nadat enkele leden van de Raad hierover op hun beurt advies hadden
uitgebracht, luidde het definitieve antwoord aan de Rotterdamse wetho!lders
en de landdrost van Maasland wat milder: de zaak was het voorwerp van
ampel onderzoek, na afloop waarvan zij so spoedig mogelijk zouden worden
ingelicht, terwijl voor de landdrost hieraan nog werd toegevoegd, dat de
directeur-generaal alsdan zeer gaarne eerst met hem een bespreking zou
hebben 53).
Het verzoek van Rotterdam had wei op geen ongelukkiger moment bij
het postbestuur kunnen binnenkomen. De voormalige Commissarissen zullen nauwelijks bekomen zijn geweest van de schrik over het benoemingsbeleid van Lodewijk bij de samenstelling van het nieuwe postbestuur, waarbij
vier van hen - onder wie zoals reeds gezegd Eekhout - als inspecteurs
naar het tweede plan waren geschoven met aIle onaangename aspecten vandien. Eekhout had dan ook onmiddellijk een verzoek ingediend om in een
andere functie geplaatst te worden of, indien dat niet mogelijk was, tot in52) Vgl. hiervoor bIz. 253.
53) Aig. Rijksarch., Arch. Post. no. 52, not. 16 en 30 nov. 1807; vgl. Kamer van

Koophandel en Fabrieken Rotterdam 1803-1928, bIz. 65. Mr. G. J. van Oostveen
wijdt op bIz. 60 van zijn De economische ontwikkeling van Dordrecht 1795-1945.
Gedenkboek uitgegeven bij gelegenheid van het 150-jarig bestaan der Kamer van
Koophandel en Fabrieken te Dordrecht (Dordrecht, 1946), enige woorden aan deze

kwestie en steIt, na vermeId~te hebben, dat het Dordtse verzoek in 1796 werd afgewezen, ten onrechte: "Eerst een tweede poging, gedaan in 1808, bracht het gewenste succes".
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specteur van het tweede arrondissement te worden benoemd met standplaats
Den Haag, hetgeen werd toegestaan 54). Bovendien miste Rotterdam nu zijn
verdediger in het postbestuur, daar Gevers, lid van de Wetgevende Vergadering van het Koninkrijk Holland geworden, met ingang van 1 juli 1807
ontslag had gekregen bij de Posterijen.
Maar zwaarder dan dit alles woog het feit, dat de oude angst voor buitenlandse inmenging nieuw voedsel had gekregen door de oprichting van het
Groothertogdom Berg en Kleef, waarin Lingen nu gelegen was. Dat dit een
grote dreiging inhield voor het beheer van het Hamburgse rit bleek spoedig
genoeg. De groothertog richtte in zijn nieuwe gebied zijn eigen post op
- waardoor o.a. de Rijkspost (Thurn en Taxis) er ophield te bestaan en kreeg toestemming van de Hanzesteden om aldaar postinrichtingen te
vestigen, een en ander overeenkomstig de intenties van Napoleon om zodoende de correspondentie met Engeland beter te kunnen verhinderen 65).
Nadat bovendien reeds in december 1806 door de Commissaris der Posterijen van Berg aan generaal Michaud, gouverneur der Hanzesteden, was
voorgesteld de Hollandse kantoren in Hamburg en Bremen hun post voor
de Hanzesteden en het no orden voortaan aan de aldaar gevestigde kantoren
van Berg en Kleef te doen afleveren, begonnen in oktober 1807 onderhandelingen tussen de Senaat van Hamburg en de Franse gezant om de Hollandse Posterij in die stad tegen een jaarlijkse vergoeding aan de groothertogelijke Posterijen af te staan 56).
Ben en ander resulteerde in de conventie van 8 december 1807 tussen het
Groothertogdom en Hamburg, waarbij de regering van laatstgenoemde stad,
door de omstandigheden genoodzaakt, de posterijen aan het groothertogelijke postbestuur afstond. De overeenkomst was aangegaan voor 25 jaar,
ingaande 1 januari 1808 57). De Bergse directeur-generaal wilde vervolgens
komen tot een algemeen posttractaat met Holland, in afwachting waarvan
in Hamburg de gang van zaken ongewijzigd zou blijven. Ais interessante
bijzonderheid dient hierbij nog vermeld te worden dat het postbestuur hievan bericht gevend aan de Amsterdamse inspecteur, hem opdracht gaf te
zorgen, dat vanaf genoemde datum "geen stedelijk wapen of stedelijke benamingen op de rijpassen, advisbrieven en dergelijke gevonden worden,
54) Het voorheen aan hem ondergeschikte hoofd van het Haarlemse postkantoor,
Donker van der Hoff, was tot derde lid van de Raad benoemd en dus zijn meerdere
geworden. Na de overplaatsing van de regeringszetel naar Amsterdam, in mei 1808,
werd Eekhout toch nog lid van de Raad. Op 25 juli 1808 stierf de hiervoor enige
malen genoemde A. van Beem, hoofd van het Amsterdamse postkantoor.
55) Vgl. de zinspeling op deze correspondentie door Gevers biz. 256-257.
56) Reeds in februari waren in Hamburg op bevel van Napoleon de kantoren
van Pruisen, Thurn en Taxis, Hannover, Brunswijk en Mecklenburg opgeheven en
met het Bergse kantoor verenigd. Het Amsterdamse kantoor was er nog buiten
gebleven, maar, schreef Hahn toen reeds aan Gogel, "de storm schijnt daar te
naderen ... " (Arch. Gogel, no. 117).
57) Hoe men in die tijd dit alles zag kan blijken uit een brief van postmeesteren
te Hamburg aan de directeur-generaal, waarin zij schreven, "dat hun nog eene
flaauwe hoop overbleef na dien tijd weder in het bezit te treden ..." (Arch. Post.
no. 52, notulen 21 dec. 1807).
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maar, blijvende het wezen der correspondentie provisioneel op den ouden
voet, de opgenoemde zaken nogtans veranderd worden overeenkomstig den
geest der Monarchie" 58). Had men gedurende het bestaan van de Statenpost - ook na de totstandkoming van het contract van 1760! - en tijdens
de eerste jaren van het nationale postwezen om postpolitieke redenen de
oude opschriften gehandhaafd, zo meende men met deze wijziging blijkbaar
zijn positie te versterken tegenover de groothertog van Berg en Kleef, die
nu als verdragspartner in de plaats van Hamburg getreden was. Hetgeen overigens niet wegnam, dat de Bergse postdirectie al spoedig de Hollandse
postiljons belette verder te rijden dan Venebrugge, terwijl met ingang van
1 december 1809 op verzoek van Berg het wisselen der malen AmsterdamHamburg ook daar niet meer plaats had, doch te Hardenberg. De notulen
van het postbestuur uit deze tijd staan trouwens vol met berichten omtrent
strubbelingen van allerlei aard tussen Berg en Holland over het Hamburgse
rit. Tot een posttractaat tussen beide landen is het echter niet meer gekomen 59).
Het is weI duidelijk, dat het Koninklijke Hollandse postbestuur in de gegeven omstandigheden er niets voor voelde zich door een wijziging in het
rit aan extra moeilijkheden met Berg bloot te stellen. Men kan zich intussen
afvragen hoe lang dit alles nog geduurd zou hebben, indien ons land niet
in 1810 was ingelijfd bij het Franse keizerrijk. De Fransen voerden hier hun
systeem van grenskantoren in, waarbij Deventer grenskantoor werd voor de
noordse corresponentie. Te Utrecht kwam nu de gehele post van Holland
voor het noorden bijeen om van daar over Deventer en Almelo naar Lingen
gezonden te worden, terwijl langs dezelfde weg de noordse brieven in de
avond te Utrecht arriveerden. Van daar werden ze met de gewone binnenlandse nachtpost doorgezonden, zodat de volgende morgen niet alleen in
Amsterdam, maar ook in alle andere steden van Holland de bestelling kon
plaats vinden. Deze regeling bleef ook na de bevrijding het uitgangspunt
voor aanvullende overeenkomsten van Nederland met Hamburg en Bremen
naar aanleiding van een op 18 januari 1815 tussen Hamburg en Hannover
gesloten postverdrag 60).
BIJLAGE

Contract van correspondentie, op 12 december 1760 gesloten tussen Jacques

Alg. Rijksarch., Arch. Post. no. 52, not. 24 dec. 1807. Vgl. hiervoor bIz. 245.
Vgl. voor dit alles uitvoerig Ten Brink, a.w., bIz 259 vlg. In een uitvoerig
artikel van Vogt, "Das Postwesen im Konigreich Westfalen, Grossherzogtum Berg,
in den Departements der deutschen Nordseegebiete und im Grossherzogtum Frankfurt (Main) wiihrend der Fremdherrschaft von 1806 bis 1813", in het Archiv fiir
Post und Telegraphie, 1939, bIz. 93-109, wordt veel aandacht besteed aan de moeilijkheden tussen Berg en Thurn en Taxis, echter praktisch niets gezegd over de
strubbelingen met Holland over het Hamburger rit.
60) De aanvullende bepalingen voor Bremen zijn van 9 en 24 febr. 1815, die voor
Hamburg van 5 en 24 febr. 1815; de teksten in Alg. Rijksarch., Arch. Post. na
1813, omsiag no. 2.
58)
59)
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Le Jeune namens Commissarissen der Posterijen van Holland en West-Friesland, en Daniel Poppe namens Postmeesteren van het Hollandse postkantoor
te Hamburg 61)

Worden de vooraf, tot beter verstand van de volgende articulen gepremitteert, eerstelyk dat de geheele correspondentie, niet aileen van de provincie van Holland maar ook van de gantsche RepubJicq der Vereenigde
Nederianden, als meede van het Koningryk van Engeland, op Hamburg en
de Noordse Koningryken en Staten, rouleert over en gedreven word door
het Postcomptoir binnen Amsterdam op Hamburg 62), zoo als de correspondentie van die ryken en staten op Holland, de geheele Republicq en Engeland aileen en in 't geheelloopt over 't Amsterdamse Postcomptoir te Hamburg; weshalven al het geene hier na gezegt en gestipuleert word aileen
relatief is tot de correspondentie tussen de twee genoemde steeden van
Amsterdam en Hamburg.
Ten anderen, dat de erectie der correspondentie tussen die twee steeden,
al in 't begin van de vorige eeuw een aanvang genomen heeft, met reisende
koopmans boden, waar van een gelyk getal door ieder van die twee steeden
aangesteld zyn geworden, welke eerst in persoon met Postkarren en wagens
de koopmanschappen en brieven transporteerden, maar vervolgens omtrent
den jaare 1650 met postpaarden aileen de brieven malkanderen over en
weeder te gemoet bragten, of door Postillons lieten brengen, omtrent welke
tyd men vind dat het getal der gemelde bodens of Postmeesteren heeft bestaan in ses persoonen van ieder stad, die beurtelings tegen elkanderen over
reisden, of de brieven toezonden, zoo als thans ook nog binnen Hamburg
ses Heeren Postmeesteren bevonden worden.
En ten derde dat de voorschreeve correspondentie ten grooten deele berust op mondelinge afspraken en onderiinge briefwisselingen tussen de
respective Heeren Postmeesteren in der tyd genomen en gehouden, zynde
de contracten of conventien die 'er gevonden worden van zeer ouden datum,
gantsch onvolledig en geheel verschillende met de tegenwoordige practycq
en usantie.
Om welke redenen van wederzeide nodig geoordeeld is, de correspondentie
en berekening der Postcomptoiren in de twee meer genoemde steden, zoo
als dezeive thans geconstitueert is en geuseert word in dit contract te bevatten, op de voigende wyze.
Art.l.

Men zal van weederzeide aile devoiren aanwenden om de tegenwoordige
correspondentie te maintineeren, en zoo veel mogeiyk is, te doen acresseeren
Tekst naar Arch. Post. no. 28, notulen 15 juli 1760.
Na de samenvoeging van de zes Amsterdamse postkantoren in 1755 als gevolg van de centralisatie van het postwezen in Holland en West-Friesland zou hier
eigenlijk moeten staan: het Hamburger departement van het generale postkantoor
te Amsterdam. Is de formuliering in de tekst bewust gekozen?
61)
• 2)
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en ten dien einde behoorlyke attentie neemen, zo op het soigneus conserveeren en wei doen bestellen van de brieven, als op 't prompt expedieeren
der posten en zorge dragen dat de brieven precies van Amsterdam en Hamburg vertrekken op de thans vastgestelde uuren, te weten Dingsdag en Saturdag s'avonds te 7 uuren van Amsterdam en dingsdag en vrydag s'nagts ten
11 uuren van Hamburg.
2.

De tegenwoordige postroute, by de thans in gebruyk zynde pas cedullen
(waar aan gerefereerd word) uytgedrukt, zal nooit mogen verlegt of verandert worden, als met wederzeits over leg en goetvinden, en niet anders als
in de uyterste noodzakelykheid, als van belegeringen van steeden, belet van
leegers, besmettende ziekte, of turbatie in de possessie van 't transitus.
3.

Terwyl van ouds af de verwisselplaats te Lingen geconsidereert is, als
circa op de helft van de weg tussen Amsterdam en Hamburg te leggen, word
dezelve nu ook voor de volgende tyt gefixeert tot het middelpunt van wederzeids directie over de ritten; dienvolgende zullen de aansteIIinge van Posthouders en het besteden der ritten, met de ab en dependentien van dien,
tussen Amsterdam en Lingen en vice versa door het Postofficie van Holland,
en van Lingen af tot Hamburg toe en vice versa door het Postcomptoir in
Hamburg moeten gedaan en bekostigt worden, zonder aanschouw te neemen of de onkosten van de eene kant meerder of minder mogt belopen, als
van de andere kant.
4.

Ieder zal van zyne zyde zorge moeten dragen dat de Posthouders, PostilIons en verdere bedienden, met goede Instructien voorzien zyn, dat die wei
en na behooren geobserveert en nagekomen worden, en ieder zyn pligt betragt, zullende in 't byzondere van weeder zeide wei zorge gedragen moeten
worden dat de PostilIons hunne aangenomene ritten binnen de gestipuleerde
tyd afieggen, en by manquement van dien gehouden wesen telkens als dezelve daar in manqueeren behoorIyk onderzoek na de reden van 't retardement te doen.
5.

Ten einde de contracten met de Posthouders en andere bedienden, reets
gemaakt, of nog te maken, wei agtervolgt en de brieven en valiesen na behooren behandeIt mogen werden, zal men jaarlyks of zoo dikwils als 't met
gemeen overieg goetgevonden word, van weederzeide, ieder op desselfs route
ten zynen kosten de ritten en al het geen tot de maniantie der brieven en
valiesen behoord, doen nagaan en opneemen.
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6.

Het Postofficie van Holland en 't Postcomptoir te Hamburg zullen gehouden wezen ieder van hunne zyde, zig te maintineeren in de possessie van
't vrye transitus en onverhinderde cours der Posten, door de landen en
plaatsen, alwaar dezelve thans passeeren, en daar toe de gerequireerde concessien moe ten bezorgen, zo egter dat de passagie door de stad en 't graafschap van Lingen als een gemeene zaak zal worden geconsidereert: belovende
des niet te min van weederzeide om malkanderen, by opkomende zwarigheeden, aile mogelyke hulp en adsistentie met raad en daad toe te brengen,
en in alles dienaangaande communicatief te handelen.
7.

Aangaande de berekening en liquidatie der brievenporten en franqueergelden, zal alles blyven op den ouden voet en zoo als dezelve altoos tussen
de wederzeids Postmeesteren in der tyd plaats gehad heeft, namentlyk in
deser voege,
§ 1. De collectie der briefporten en franqueergelden zal t' Amsterdam en
Hamburg, beurtelings, te weten de eene week door 't Postofficie van Holland
en de andere week door 't Postcomptoir te Hamburg, geprofiteert en genoten
worden, en zoo altoos week om week; van welke gecollecteerde porten en
franqueergelden, om de andere week, na 't afiopen van ieder beurt wederzeids een liquidatie opgemaakt en overgezonden zal moeten worden; waarby
de wederzeids Postcomptoiren, volgens usantie, aan of ten laste van malkanderen, zullen mogen brengen en bereekenen, den 8- Penning van de Porten
der aangekoomene brieven, of zoo genaamde kaarten, en den 16- penning
van de franqueergelden der afgaande brieven, of zoo genaamde reisen. Zullende de Heeren Postmeesteren tot Hamburg over 't geen volgens die berekening zoo weegens tot Hamburg gedaan verschot van bovenporten als
anderzints bevonden word t' Amsterdam meer ontfangen te weesen, per wissel mogen disponeeren.
§ 2. Postmeesteren te Hamburg zullen ingevolge 't oude gebruyk gehouden weesen aile hunne ontfangene brievenporten en franqueergelden te verantwoorden en bereekenen in swaar of Hollands courant geld, en de reductie
der Hamburger specie zal by 't opmaken der voornoemde liquidatie als
voor heen geschieden, met 't bereekenen van 3 mark tegen een Rijksdaalder
Hollands courant.
§ 3. Onder de aankoomende brieven zullen weI meede begreepen wesen
de Porten der ongefranqueerde brieven die uyt Breemen naar de respective
steden afgezonden en aldaar ontfangen worden dog de porten welke den
Postmeester aldaar collecteert van de brieven derwaarts afgezonden wordende, benevens de franqueergelden van de Engelse en andere brieven, zullen, zoo als voor heen, door de gemelde postmeesters aile ses maanden
volgens rekening en specificatie, aan de respective Postcomptoiren geremitteert worden; te weeten het zuyver provenue der oneffe maanden, als January,
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Maart, Mey, July, September en November aan 't Postcomptoir 1'Amsterdam, en 't zuyvere provenue der effe maanden als February, April, Juny
Augustus, October en December aan 't Postcomptoir te Hamburg.
§ 4. De briefporten en franqueergelden, welke door den Postmeester te
Altona gecollecteert en ontfangen worden, zullen door dezelve als van ouds,
aile drie maanden aan 't Postcomptoir l' Amsterdam geremitteert en overgemaakt, en door 't zelve by de na meldene jaarlykse rekening verantwoord
en in ontfang gebragt worden.
§ 5. Het Postcomptoir t'Amsterdam zal jaarlyks by reekening moeten
verantwoorden de eene helft van de porten en franqueergelden die in 's Gravenhage en de verdere Hollandsche steden van de afgaande en aankoomende
Hamburger, Bremer, etc. andere brieven gecollecteert worden, als meede
van de Groninger brieven 't geen te Zwol ontfangen word, benevens de geremitteerde penningen van Altona en eyndelyk de franqueergelden van de
Engelse brieven die over de route van Hamburg opgezonden worden; van
welke helfte egter zal moeten gekort, en ten profyte van 't Postcomptoir
t'Amsterdam afgetrokken worden, een somma vanf2400:- volgens de respective conventien van den jaare 1728 en 1736, waar en tegen by dezelve
rekening in uytgave gebragt en geleeden zal moeten worden 1° de een halve
helfte in 't rit van Amsterdam op 's Gravenhage en vice versa, 2° de eene
helfte in 't geen door 't Postcomptoir l' Amsterdam aan 't Postofficie van
Hanover volgens contract tussen de Postofficien van Hanover en Holland
op den 2 augustus 1754 gesloten zal bevonden worden betaalt te wesen voor
de saldos der reekeningen van de brieven die franco Brunswyk en franco
Leypzig opgezonden en de franqueergelden van de Engelse en andere brieyen die van daar afgekomen zyn, en 3° den 12- penning van 't beloop der
eene helfte van de bovengemelde briefporten en franqueergelden, naar aftrek van de voom. /2400:-:-.
(Dit verdrag werd op 12 juni 1761 geratificeerd door Commissarissen der Posterijen van Holland en Westfriesland,
nadat dit voordien reeds door Burgemeesteren en Raad der
stad Hamburg geschied was.)

VI
DE ARCHIV ALIA OP HET GEBIED
VAN DE NEDERLANDSE SPOOR- EN TRAMWEGBEDRIJVEN
door
Dr. H. J. A. DUPARC en dr. ir. A. D. DE PATER

1. Inleiding.
Ongeveer acht jaar geleden verscheen een belangrijke publikatie [1] over
de invloed van Frankrijk op de economische ontwikkeling van Europa in
de periode 1800-1914. In dit boek wordt een belangrijke plaats ingenomen
door beschrijvingen van de Europese spoorwegmaatschappijen die met behulp van Frans kapitaal tot stand kwamen. In de bijlagen bevinden zich
interessante beschrijvingen van Franse en andere Europese archivalia, o.a.
op spoorweggebied.
Vit het boek blijkt dat het werk de schrijver sterk bemoeilijkt werd doordat zeer vele archivalia niet (meer) beschikbaar waren voor historische
onderzoekingen. In de bijlagen geeft de schrijver een overzicht van de belangrijkste documenten die hij weI heeft kunnen opsporen en bestuderen
(hetgeen hem bijna twee jaar werk kostte); hierin worden ook enige Nederlandse archieven genoemd.
In tegenstelling tot Frankrijk staat de toestand op archiefgebied in Oostenrijk. Tien jaar geleden werd een uitvoerig overzicht van de inventaris van
het "Verkehrsarchiv" te Wenen [2] gepubliceerd. Vit dit overzicht blijkt dat
een belangrijk gedeeJte van de archivalia op het gebied van de Oostenrijkse
spoorwegen in dit archief is bijeengebracht, hetgeen de bestudering van de
geschiedenis van deze bedrijven ten goede komt.
In het onderhavige artikel zal een overzicht gegeven worden van de toestand waarin de belangrijkste archivalia op het gebied van de Nederlandse
spoor- en tramwegbedrijven zich bevinden. Daarbij is niet naar voIledigheid
gestreefd, maar de schrijvers zullen het zeer op prijs stellen mededelingen
omtrent niet in dit artikel genoemde archivalia te vernemen, opdat binnen
afzienbare tijd een soortgelijk overzicht als de genoemde Oostenrijkse publikatie opgesteld zal kunnen worden. Voorts hopen zij dat door het publiceren
van het onderhavige artikel het teloorgaan van belangrijke archivalia op het
gebied van de Nederlandse railvervoerbedrijven zal worden tegengegaan.
Deze archivalia zuIlen onder meer van grote betekenis zijn bij de verwezenlijking van een toekomstig technisch museum in Nederland.
De in het artikel gebruikte afkortingen komen met . die van Sluiter [3]
overeen, en zijn vermeld in bijlage 3.
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2. Gedrukte publikaties.

Alvorens een overzicht te geven van archivalia in de eigenlijke zin des
woords noemen wij eerst enige belangrijke gedrukte publikaties.
Een zeer belangrijke bron voor de geschiedenis van de Nederlandse spooren tramwegen is de verzameling van wetten, besluiten enz. van Van Citters
en Van Roosendaal [4]. Deze bestrijken de periode van 1832-1943. Verscheidene Nederlandse bibliotheken en particulieren bezitten vrij complete
series van deze bundel. Voorts vindt men veel statistische gegevens in de
statistieken op het vervoer van de spoorwegen en tramwegen in Nederland [17].
Daamaast zijn natuurlijk de jaarverslagen van de verschillende bedrijven
van groot belang. Vrijwel steeds zijn deze in druk verschenen. Van vrij veel
verslagen is nog slechts een enkel exemplaar bewaard gebleven.
Aan de hand van de bovengenoemde bundel van wetten enz. en jaarverslagen en van aanvullende gegevens uit diverse bronnen stelde J. W. Sluiter
zijn overzicht van de Nederlandse spoor- en tramwegbedrijven [3] samen. Dit
geeft een beknopte maar volledige en zeer overzichtelijke beschrijving van
aile bedrijven, die in Nederland spoor- en/of tramlijnen in eigendom hadden
en/of exploiteerden.
Reeds in 1907 publiceerde Jonckers Nieboer een boek over de geschiedenis
van de Nederlandse spoorwegen [5]; daarvan verscheen in 1938 een tweede
geheel herziene en aangevulde druk [6]. Hierin worden verscheidene belangrijke gedrukte publikaties en andere archivalia aangehaald.
De overheidsbemoeienis met het vervoer werd door Van Marie beschreven
in twee publikaties [7, 8], die hoofdzakelijk op de periode na 1920 betrekking hebben.
In de loop van de tijd, maar vooral na 1945, zijn allerlei boeken en tijdschriftartikelen verschenen over afzonderlijke bedrijven en over de technische onderdelen (rollend materieel, weg en werken, seinwezen) van Nederlandse railvervoerbedrijven. Wat de spoorwegen betreft, vormen zij een welkome aanvulling op het boek van Jonckers Nieboer. Veel publikaties zijn
verschenen in het tijdschrift De Locomotief [16], het tijdschrift Spoor- en
Tramwegen [9] en het Maandblad van de NVBS [10]. Door deze vereniging
wordt een serie van monografieen op het gebied van de spoor- en tramweggeschiedenis uitgegeven.
Tenslotte dient nog te worden opgemerkt dat het te betreuren is dat in
Nederland geen "depot legal" van gedrukte stukken bestaat, noch ooit bestaan heeft, waardoor in de loop van de tijd ongetwijfeld van verscheidene
in druk verschenen publikaties aile exemplaren verloren zijn gegaan.
3. Overzicht van de archivalia volgens hun herkomst.

Bij het opstellen van een indeling van archivalia kan men van drie verschillende gezichtspunten uitgaan :
a) de oorsprong van het stuk;
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b) de huidige bewaarplaats van het stuk;
c) de organisatie van het betreffende bedrijf.
In het onderhavige hoofdstuk is van de gezichtspunten a) en b) (die vaak
identiek zijn) uitgegaan.
In bijlage 1 vindt men een ontwerp voor een indeling volgens oorsprong
en bewaarplaats, en in bijlage 2 een ontwerp voor een indeling volgens de
organisatie van het betreffende bedrijf. In de deelhoofdstukken 3.1-3.7 wordt
verwezen naar het overeenkomstige onderdeel van de bijlage 1 .
Ter verduidelijking van het hieronderstaande dient te worden opgemerkt
[11] dat het toezicht op de spoorwegen tot 6 november 1877 ressorteerde
onder de Minister van Binnenlandse Zaken, en met ingang van die datum
onder de Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid (naderhand Waterstaat z.m.). Bij de wet van 21 augustus 1859 (Bepalingen omtrent het gebruik
der spoorwegen) werd een Raad van toezicht op de spoorwegdiensten ingesteld, die hoofdzakelijk voor het dagelijks toezicht zorg droeg. Op 1 januari
1923 werden vele bevoegdheden die tot die datum aan de Minister of aan
de Raad van toezicht voorbehouden waren, voor wat de Nederlandse Spoorwegen (NS) betreft aan de directie van dit bedrijf overgedragen. Ingevolge
de wet van 23 juni 1923 (staatsblad no. 285) werd art. 10 van de Spoorwegwet van 1875 gewijzigd en werd de collegiale vorm van het toezicht vervangen
door een eenhoofdige leiding. In het daarop gevolgde KB van 2 juli 1923
(Staatsblad 339) tot vaststelling "van regelen omtrent het toezicht" werd
bepaald dat de leiding van het toezicht berust bij een HoofdinspecteurGeneraal der spoor- en tramwegen, aan wie het toezicht op de NS (voorzover nog nodig) en dat op de buiten de NS vallende spoorwegen en tramwegen werden opgedragen; deze Hoofdinspecteur-Generaal kon door een
oftwee Inspecteurs-Generaal worden bijgestaan. Op 1 januari 1937 is hieruit
de Rijksverkeersinspectie ontstaan. In 1923 werd bij het KB van 13 maart
van dat jaar (staatsblad 66) tevens een Spoorwegraad ingesteld, die nog
steeds bestaat.
3.1. Ministerie van Binnen/andse Zaken/ Waterstaat (Bij/age 1 no. I A 3-4).

In het Rijksarchief zijn aanwezig het archief van de 11 e afdeling ("spoorwegen") van het Min. van Binn. Zaken, die in de periode 1861-1877 bestond, de archieven van B. H. Goudriaan en J. A. van der Kun, en het
archief van de onderafdeling B van Waterstaat van de periode 1878-1899.
Het archief van de periode 1900-1940 bevindt zich in het depot Rijswijk
Plaspoelpolder, en dat van 1940 tot heden in het gebouw van het Ministerie.
In de Plaspoelpolder zijn ook de concessies, stukken aangaande de mijnspoorwegen, en keuringsrapporten {lOrn) aangaande tramweglocomotieven.
Het archief van Roentgen (die omstreeks 1840 als adviseur voor de regering optrad bij de aanleg van de H.S.M. enz.) bevindt zich in het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief te 's-Gravenhage.
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3.2. Raad van toezicht / (Hoofd)Inspecteur-Generaal van het verkeer / Rijksverkeersinspectie (Bij/age 1 no. I A 1).

Het op de spoorwegen betrekking hebbende gedeelte van het archief van
de periode 1860-1899 is omstreeks 1923 aan de NS overgedragen, en daar
in de loop van de tijd met medewerking van het Ministerie van Waterstaat,
doch in strijd met de archiefwet, grotendeels vernietigd.
De lotgevallen van het overige gedeelte van het archief (notulen van de
vergaderingen van de raad e.d., het op de spoorwegen betrekking hebbende
archief van de periode van 1900 af, en het op de tramwegen betrekking
hebbende gedeelte) zijn slechts onvolledig bekend. Van Marie, die gedurende
lange tijd Inspecteur-Generaal van het verkeer was, maakt in zijn publikaties [7, 8] in het geheel geen melding van de Raad van toezicht. Het bureau
van de (Hoofd)Inspecteur-Generaal en van de Rijksverkeersinspectie bevond
zich tot omstreeks 1931 in het perceel Lange Voorhout 38 (l2&], van omstreeks 1931 tot 31 juli 1943 in bet perceel Koningskade 25 [12 b ], van
1 augustus 1943 tot 31 december 1946 in bet perceel Bezuidenhoutscbe weg
187- 189 [12c], van 1 januari 1946 tot 31 augustus 1949 uitsluitend in het
perceel Bezuidenhoutsche weg 187 [l2 d ], en van 1 september 1949 af in het
gebouw van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat op het Binnenhof
[12"]; steeds in Den Haag. In 1944 is bij een van de bombardementen op
bet Bezuidenhout het archief bescbadigd.
In elk geval zijn op zeker ogenblik na 1945 de arcbiefdelen die op toen
niet meer bestaande bedrijven betrekking hadden, opgeruimd. Archivalia
aangaande de toen DOg wei bestaande bedrijven zijn aanwezig in het depot
Rijswijk Plaspoelpolder van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.
Van de uitvoerige (gedrukte) verslagen van de Raad van toezicht zijn gelukkig vrij veel exemplaren bewaard gebleven.
3.3. Dienst voor het stoomwezen (Bij/age 1 no, 1 A 6).

Deze instantie dient vermeld te worden omdat voor het onderzoek naar
de geschiedenis van de stoomtractie van de registers van het ketelonderzoek
van stoomlocomotieven van belang zijn. Op het hoofdbureau te Den Haag
van deze dienst bevinden zich vrijwel aile ketelregisters van ca. 1850 af. Bij
enige districten zijn nog verdere gegevens (ook tekeningen) aanwezig.
Samen met de onder 3.1 genoemde keuringsrapporten zijn deze archivalia
van belang voor de geschiedenis van de tramwegen, van niet voor openbaar
vervoer ingerichte spoorwegen (rnijnspoorwegen en andere industriele spoorwegen) en van locomotieven die in het bezit van aannemers zijn (deze machines zijn vaak tweedehands van spoor- of tramwegbedrijven overgenomen).
Het stoomwezen ressorteert sinds omstreeks 1945 onder de Minister van
Sociale zaken en Volksgezondbeid en is een onderdeel van bet DirectoraatGeneraal van de Arbeid van dit Ministerie. Mogelijk bevinden zicb in de
archieven van dit ministerie, en van de ministeries (o.a. dat van Economische
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zaken) waaronder het stoomwezen vroeger ressorteerde, nog archivalia die
op het stoomwezen betrekking hebben.
3.4. Provincie en gemeente (Bij/age 1 no, I B-C).

Het laat zich aanzien dat zich bij provinciale griffies, bij provincialewaterstaatbureaux en in gemeentearchieven vele belangrijke archivalia op
het gebied van de spoor- en tramwegbedrijven bevinden. Voor de gemeentelijke vervoerbedrijven is dit zeker het geval (zie hiervoor onder 3.5.3); overigens heeft nog geen inventarisatie van deze archieven plaats gehad.
3.5. Spoor- en tramwegbedrijven (Bij/age 1 no. II).

Uiteraard zijn de belangrijkste archivalia tot stand gekomen bij de bedrijven zelf. Hieronder vindt men een - nog zeer onvolledig - overzicht
van een aantal bedrijven met een opgave van de huidige bewaarplaatsen der
archivalia. De bedrijven die in ieder geval hoofdspoorwegen in eigendom
hadden of geexploiteerd hebben, zijn onder 3.5.1 genoemd, en de overige
onder 3.5.2 voorzover ze in ieder geval zich met lokaalspoorwegen bezighielden, en onder 3.5.3 voorzover dit niet het geval is. Bedrijven waarvan de
plannen niet tot uitvoering zijn gekomen, vindt men onder 3.5.4.
3.5.1. Hoojdspoorwegen.

SN. Zie onder 3.1.
HSM. De belangrijkste archivalia bevinden zich bij de NS. Van 19201940 is het archief geleidelijk aan op onsystematische wijze uitgedund en
achteruitgegaan; zo is omstreeks 1935 een gedeelte van het archief van
F. W. Conrad vernietigd. In de periode 1938-1940 wilde de toenmalige
directie het grootste gedeelte van hetgeen er nog over was, laten verdwijnen.
Gelukkig heeft de Heer H. Asselberghs, toentertijd directeur van het Nederlands Spoorwegmuseum, dit kunnen voorkomen, en naderhand werd dit
gedeelte (ca. 500 ingebonden stukken, portefeuilles en dozen) overgedragen
aan het museum [13]. Omstreeks 1955 zijn echter de notulen van de Raad
van Administratie en de indices hierop (tezamen 53 delen) in bruikleen naar
de NS teruggegaan, zodat thans de belangrijkste stukken bij de NS (secretariaat) berusten, en andere archivalia in het Nederlands Spoorwegmuseum;
van de overige archivalia zal hieronder bij NS nog melding gemaakt worden.
SS. Het bestuur van dit bedrijf was veel meer gedecentraliseerd dan dat
van de HSM, zodat het centrale archiefwaarschijnlijk van geringer omvang is
geweest. De belangrijkstearchivalia berusten thans nog bij de NS (secretariaat).
NS. Op 1 januari 1917 gingen de HSM en de SS een belangengemeenschap aan onder de naam van NS. In de periode van 1917-1923 zijn de
administraties van de beide bedrijven geleidelijk aan samengevoegd. Op
1 januari 1938 werden de HSM en de SS opgenomen in de op 2 augustus
1937 opgerichte "N.V. Nederlandsche Spoorwegen".
ECON.-HIST. JAARBOEK XXXII
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Ook van de NS bevinden zieh de belangrijkste arehivalia (afkomstig van
de directie) bij het secretariaat. Daamaast zijn interessante arehieven, tot
stand gekomen bij de diverse diensten, thans nog aanwezig, o.a.:
verzamelingen overeenkomsten (bij het secretariaat);
het personeelsarehief (met gegevens van al het personeel van de HSM, NRS
en SS van de opriehting af);
grootboeken van de HSM, SS en NS (andere finaneiele stukken zijn aan
het Nederiands Spoorwegmuseum overgedragen; bewaring ervan heeft zin
Lv.ro. het gebrek aan andere arehivalia);
het arehief van weg en werken (waarin naast technisehe ook administratieve
arehivalia aanwezig zijn);
het arehief van tekeningen van het rollend materieel (gedeeltelijk reeds eigendom van het Nederlands Spoorwegmuseum).
Daarentegen is een bijzonder interessant fotoarehief, waarin zich vele
negatieven bevonden, vrijwel geheel teloorgegaan in de jaren vijftig. Het
restant is omstreeks 1962 aan de NVBS gesehonken, en wordt door de
tweede sehrijver van dit artikel beheerd.
Bij het secretariaat waren verseheidene arehivalia die op in de loop der
jaren door de HSM, SS en NS overgenomen spoorwegen betrekking hebben,
aanwezig. In 1960 zijn deze aan het AR overgedragen, waarbij de Algemene
Rijksarehivaris de toezegging deed dat, indien het te zijner tijd wenselijk
rooeht blijken een deel van het arehief naar een provinciaal depot over te
brengen, hij daaraan gaame zijn medewerking zou verienen. In het overige
gedeelte van het onderhavige deelhoofdstuk 3.5 zijn de desbetreffende bedrijven afzonderlijk genoemd; tevens zijn in 1960 nog enige arehivalia van
de HSM en de SS (in totaal 3t m) aan het AR overgegaan.
NRS. Arehivalia in het AR (l3m).
NCS. Arehivalia in het AR (4m).
NBDS. Arehivalia in het AR (1 pak).
AS. Arehivalia in het AR (2m).
NWS. Van deze maatsehappij zijn geen arehivalia bekend.
LW. Arehivalia in het AR (1 m).
NZOS. Arehivalia in het AR (Sm).
NSM. Arehivalia in het AR (lm).
NZS. Arehivalia in het AR (3m).
ZHESM. Arehivalia in het AR (3tm).
3.5.2. Lokaa[spoorwegen.

GLS. Arehivalia aanwezig in het Nederlands Spoorwegmuseum.
STAR. Arehivalia in het AR (tm); voorts ook in het Nederlands Spoorwegmuseum?
WEST/G. Arehivalia in het Nederiands Spoorwegmuseum.
NOLS. Arehivalia in het AR (2m).
NFLS. Van deze maatschappij zijn geen arehivalia bekend.
OLDO. Arehivalia aanwezig in het gemeentearehief te Deventer (geinven-
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tariseerd door de heer W. Klaasen).
NH. Archivalia aanwezig bij de Oudheidskamer te Goor (1 kist).
GOLS. Van deze maatschappij zijn geen archivalia bekend.
KNLS. Archivalia in het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief
(vrij volledig).
ULS. Archivalia in het AR (1m).
NBM. Archivalia in het AR (1 pak); voorts waarschijnlijk nog wei aanwezig bij dit bedrijf (thans een autobusondememing te Zeist).
HN. Archivalia in het AR G-m).
HZSM. Archivalia in het AR (1 pak).
HESM. Archivalia in het AR (7m).
3.5.3. Tramwegen.
ZK. Archivalia in 1963 aan de NVBS afgestaan en in 1963 door deze
vereniging aan het AR geschonken (2m), nadat de eerste schrijver van het
onderhavige artikel er een uittreksel uit gemaakt had.
NZH. In 1963 was bij dit bedrijfnog een belangrijk archief aanwezig [14].
RSTM. Archivalia in het AR (1 tm).
NwSM. Archivalia in het AR (1 pak).
SZB. Archivalia in het AR (4m).

3.5.4. Niet tot stand gekomen bedrijven.

In het AR bevinden zich archivalia die betrekking hebben op de Spoorweg
Maatschappij Midden-Brabant (tm), Spoorweg Maatschappij Tholen-WestBrabant (tm) en de Centrale Tramweg Maatschappij (1 pak).
3.6. Fabrieken (Bij/age 1 no. 111).

Voor de kennis van de geschiedenis der spoorwegtechniek zijn ook fabrieksarchieven van groot belang. Tot deze archieven zouden ook de fabriekscatalogi gerekend moeten worden; omdat deze tot nu toe in het algemeen
nOch in bibliotheken noch in archieven werden opgenomen, worden deze
catalogi enige tijd na uitgave uiterst zeldzaam, en wei in het bijzonder nadat
de betreffende fabriek wordt opgeheven. Hieronder vo!gen de namen van
enige Nederlandse fabrieken van rollend materiee! en gegevens van de erop
betrekking hebbende archivalia, voorzover bekend.
Diverse soorten van rollend materieel zijn gebouwd door Werkspoor in
Amsterdam en Utrecht. Van de in aanmerking komende archivalia van deze
fabriek is nog geen beschrijving gemaakt. Het archief van Werkspoor over
de jaren 1891-1920 bevindt zich in het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief.
Locomotieven zijn verder gebouwd door Backer & Rueb te Breda (een
vrij volledig tekeningenarchief en een aantal foto's zijn bewaard gebleven,
overigens vrijwel geen archivalia meer aanwezig), Ducroo & Brauns te Weesp
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(archivalia onbekend), en de Machinefabriek Delfshaven (idem).
Rijtuigen en wagens zijn in Nederland in hoofdzaak vervaardigd door
Pennock te Den Haag, De Groot te Utrecht, Boon te Delft of Rijswijk (ZH),
en de Nijmeegsche Machinefabriek (aile reeds lang geleden verdwenen, geen
archivalia bekend), Beynes te Haarlem en naderhand te Beverwijk (tekeningenarchief en fotoverzameling na de opheffing overgedragen aan het Nederlands Spoorwegmuseum, administratief archief aan het Ned EconomischHistorisch Archief), Allan (tekeningenarchief en fotoverzameling na de
opheffing overgedragen aan het NederIands Spoorwegmuseum, administratief archief helaas toen vernietigd) en de Noord-NederIandsche Machinefabriek te Winschoten (toestand archivalia onbekend).
Op het gebied van het seinwezen dient de Alkmaarsche ijzer- en metaalgieterij vermeld te worden (archivalia onbekend).

3.7. Particuliere verzamelingen (Bijlage I no. IV).
Een aantal archivalia bevindt zich thans in handen van niet tot de overheid behorende archieven en musea (in het bovenstaande werd reeds melding
gemaakt van het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief, in den Haag,
en van het Nederlands Spoorwegmuseum te Utrecht).
Daarnaast zijn verscheidene archivalia bij particulieren of verenigingen
van particulieren terechtgekomen, en aldus van de ondergang gered. Onder
3.5.1 werd reeds de naam van de NVBS genoemd. Deze vereniging heeft
reeds van ca. 1932 af een fotoverzameling opgebouwd, terwijl na 1945 begonnen is met het aanleggen van een tekeningenverzameling. In deze collectie zijn omstreeks 1955 verscheidene tekeningen van spoorwegmaterieel uit
de toendertijd opgeheven tekeningenverzameling van de afdeling der werktuigbouwkunde van de TH Delft opgenomen; ook de NVM heeft toen een
aantal tekeningen uit deze verzameling gekregen.
Tenslotte zij nog vermeld dat door verscheidene particuliere onderzoekers
(veelalleden van de NVBS) belangrijke verzamelingen van foto's, krantenknipsels e.d. en vervoerbewijzen worden aangelegd.

4. Slotopmerkingen.
In het onderhavige artikel hebben de schrijvers zich beperkt tot het geven
van een globaal overzicht van de eigenlijke archivalia op het gebied van de
NederIandse spoor- en tramwegen. Zoals zij reeds onder 1 opmerkten,
hopen zij dat binnen afzienbare tijd een veel uitvoeriger beschrijving op
enigerlei wijze tot stand zal kunnen komen.
Daarnaast achten zij het wenselijk dat er een bibliografie van de gedrukte
boekwerken op het bovengenoemde gebied opgesteld zal worden. In Engeland heeft Ottley [15] dit werk reeds verricht, al heeft deze onderzoeker
gedrukte stukken die typisch tot het overgangsgebied tussen archieven en
bibliotheken behoren (zoals jaarverslagen, dienstregelingen en fabriekscatalogi), weggelaten, terwijl evenmin melding is gemaakt van op spoor- en
tramweggebied verschenen Engelse tijdschriften.
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Volledigheidshalve zij nog verme1d dat in Nederland vele archivalia aangaande de spoor- en tramwegen van het voormalige Ned.-Indie aanwezig
zijn. In het Ministerie van Binnenlandse Zaken (afdeling statisch archief
Overzeesche Rijksdelen) bevindt zich het archief van na 1900 van de Staatsspoorwegen in Java en Sumatra; stukken aangaande deze spoorwegen van
v66r 1900 bevinden zich in het archief van het Ministerie van Kolonien
(periode 1850-1900), dat berust in het Algemeen Rijksarchief (in het hulpdepot te Schaarsbergen). In het Nederlandsch Economisch-Historisch archief zijn administratieve archieven van de NISM en de BOS ondergebracht;
fotoverzamelingen van de NISM zijn thans in het Nederlands Spoorwegmuseum. Tenslotte zijn vele archivalia van de z.g. zustermaatschappijen
(SJS, SCS, OJS en SDS) alsmede van enige andere stoomtramwegen op Java,
met inbegrip van fotoverzamelingen in 1967 en 1968 aan het AR overgedragen. In het bureau van de zustermaatschappijen bevindt zich nog een
fraaie verzameling van jaarverslagen van de voormalige Ned.-Indische
spoor- en tramwegbedrijven (deze verzameling is het eigendom van de
Vereeniging van Ned.-Indische spoor- en tramwegmaatschappijen).

BULAGE

1

ONTWERP VAN EEN INDELING VAN ARCHIVALIA VOLGENS OORSPRONG
EN BEW AARPLAATS

I. Open bare lichamen
A. Rijk
1. Raad van toezicht, c.q. Rijksverkeersinspectie
2. Algemeen Rijksarchief
261-294. Provinciale rijksarchieven (volgens UDC)
3. Ministerie van Binnenlandse Zaken
4. Ministerie van Verkeer en Waterstaat
b. Binnenhof
p. Plaspoelpolder
5. Ministerie van Financien
6. Stoomwezen
B. Provincie
61-94. Provincies (volgens UDC)

a. Provinciale griffie
b. Provinciale waterstaat
c. Provinciaal vervoerbedrijf
(d. Archief: zie provinciaal rijksarchief)
C. Gemeente
1-... Gemeenten (volgens UDC)
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a.
b.
c.
d.

Gemeentesecretaris
Gemeentewerken
Gemeentelijk vervoerbedrijf
Gemeentearchief

D. Waterschappen
1-... Waterschappen (volgens UDC?)

II. Particuliere vervoerbedrijven
A. KNVTO
B. ABT I-ZVTM Bedrijven (atkortingen volgens J. W. Sluiter, Beknopt
overzicht van de Nederlandse spoor- en tramwegbedrijven, Leiden,
1967).

III. Fabrieken
A. Allan (geliquideerd)
B. Beynes (idem)
P. Pennock (onvindbaa
R. Backer & Rueb
W. Werkspoor
IV. Particuliere archieven
E. Economisch-Historisch Archief
F. Fotoverzamelingen (ook verzamelingen van prentbriefkaarten en
afbeeldingen uit tijdschriften)
K. Verzamelingen krantenknipsels
M. Nederlands Spoorwegmuseum
N. Noteriele acten
1-... Bewaarplaatsen van de broederschap van notarissen (een in
elk arrondissement; indeling volgens UDC; N.B.: inzage bedraagt
15,00 per archiefstuk!).
P. plaatsbewijzen
V. NVBS
N.B. Nummering van de provincies volgen de UDC.
61 Zuid-Holland
62 Noord-Holland
71 Friesland
72 Groningen
73 Drenthe
74 Overijsei
82 Gelderland
83 Utrecht
91 Zeeland
93 Noord-Brabant
94 Limburg
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2

ONTWERP VAN EEN INDELING VAN ARCHIVALIA VOLGENS DE ORGANISATIE
VAN EEN VERVOERBEDRIJF

I. Commissarissen

A. Notulenboeken commissarissenvergaderingen
B. Correspondentie
II. Directie
A. Notulenboeken directievergaderingen

B.
C.
D.
E.

Correspondentie
Concessie (trace); akte van oprichting; statuten
Overeenkomsten
Jaarverslagen

III. Diensten
A. Dienst van personeelszaken
1. Notulen

2. Correspondentie
B. Dienst van financiele zaken
1. Notulen
2. Correspondentie
3. Financiele boekhouding
C. Dienst van het vervoer
1. Notulen
2. Correspondentie
3. Tijdtafels; dienstregelingen; samenstelling treinen; omloop materiee1 en personeel
4. Tarieven; plaatsbewijzen
D. Diensr van weg en werken
1. Notulen
2. Correspondentie
3. Tekeningen
E. Dienst van het materteel
1. Notulen
2. Correspondentie
3. Tekeningen
4. Materiaaigegevens; werplaatsregisters
IV . Diversen (b.v. foto's, herdenkingsuitgaven, bedrijfsorgaan)
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3

VERKLARING VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN

N.B. Ben meer volledige opgave van de maatschappijnamen
is door Sluiter [3] aangegeven.
AR
AS
BOS
GLS
GOLS
HESM
HN
HSM
HZSM
KNLS
KNVTO
LW
NBDS
NBM
NCS
NFLS
NH
NISM
NOLS
NRS
NS
NSM
NVBS
NVM
NwSM
NWS
NZASM
NZH
NZOS
NZS
OJS
OLDO
RSTM
SCS
SDS
SJS
SN
SS
STAR

Algemeen Rijksarchief
Spoorweg-Maatschappij Almelo-Salzbergen
Bataviasche Ooster-Spoorwegmaatschappij
Groninger Locaalspoorweg-Maatschappij
Geldersch-Overijsselsche Lokaalspoorweg-Maatschappij
Hollandsche Electrische-Spoorweg-Maatschappij
Locaalspoorwegmaatschappij "Hollands Noorderkwartier"
HoUandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij
Haarlem-Zandvoort Spoorweg-Maatschappij
Koninklijke Nederlandsche Locaalspoorweg-Maatschappij
Koninklijke Nederlandse Vereniging van Transport Ondememingen
Spoorweg-Maatschappij Leiden-Woerden
Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorweg-Maatschappij
Nederlandsche Buurtspoorweg-Maatschappij
Nederlandsche Centraal-Spoorweg-M aatschappij
N oord-Friesche Locaalspoorweg-Maatschappij
Locaalspoorweg-Maatschappij Neede-Hellendoom
Nederlandsch-Indische Spoorweg-Maatschappij
Noordoosterlocaalspoorweg-Maatschappij
Nederlandsche Rhijnspoorweg-Maatschappij
Nederlandsche Spoorwegen
Nijmeegsche Spoorweg-Maatschappij
Nederlandsche Vereniging van Belangstellenden in het Spoorwegwezen
Nederlandse Vereniging van Modelbouwers
Noordwijksche Stoomtramweg-Maatschappij
Nederlandsch-Westfaalsche Spoorweg-Maatschappij
Nederlandsche Zuid-Afrikaansche Spoorweg Maatschappij
Noord-Zuid-Hollandsche Tramweg-Maatschappij
Nederlandsche Zuid-Ooster Spoorweg-Maatschappij
Nederlandsche Zuider-Spoorwegmaatschappij
Oost-Java Stoomtram-Maatschappij
Overijsselsche Lokaal-Spoorweg-Maatschappij Deventer-Ommen
RijnJandsche Stoomtramweg-Maatschappij
Semarang-Cheribon Stoomtram-Maatschappij
Serajoedal Stoomtram-Maatschappij
Samarang-Joana Stoomtram-Maatschappij
Staat der Nederlanden
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen
Groningsch-Drentsche Spoorweg-Maatschappij (Stadskanaal-Ter ApelRijksgrens)
SZB
Spoorweg-Maatschappij "Zuid Beveland"
U trechtsche Locaalspoorweg-Maatschappij
ULS
WESTIG Spoorweg-Maatschappij "Woldjerspoorweg en Stoomtramwegen in
Midden- en Noordelijk Groningen (W.E.S.T.I.G.)"
ZHESM Zuid-Hollandsche Electrische Spoorweg-Maatschappij
ZK
Spoorweg-Maatschappij "De Zuider Kogge"
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AANGEHAALDE PUBLIKATIES
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]

[120]
[12b]
[12e]

[12d]
[12e]

[13]
[14]
[15]
[16]
[17]

R. E. Cameron, France and the Economic Development of Europe 18001914, Princeton (1961), 18 + 586 pp.
P. Mechtler (Verfasser), Inventar des Verkehrsarchivs Wien, Wien (1959),
9 + 148 pp. (Publikationen des osterreichischen Staatsarchivs, II. Serie:
Inventare osterreichischer Archive, Teil IX).
J. W. Sluiter, Beknopt overzicht van de Nederlandse spoor- en tramwegbedrijven, Leiden (1967), 107 pp. + 2 kaarten.
E. van Citters en J. C. A. van Roosendaal (bewerkers), Verzameling van
wetten, besluiten enz. betreffende de spoorwegen in Nederland (uitgegeven
door het departement van Waterstaat).
J. H. Jonckers Nieboer, Geschiedenis der Nederlandsche Spoorwegen,
Haarlem (1907),8 + 247 pp. + bijlagen en tabellen.
J. H. Jonckers Nieboer, Geschiedenis der Nederlandsche Spoorwegen 18321938, Rotterdam (1938), 11 + 383 pp. + bijlagen en tabellen.
Th. M. B. van MarIe, Overheidsbemoeienis met het vervoer, Den Haag
(1946), 88 pp.
Th. M. B. van MarIe, Het binnenlands vervoer na de bevrijding 1944/451952, Monografie VII van het Nederlands Verkeersinstituut, Den Haag
(1953), 103 pp.
Spoor- en tramwegen 1 (1928) - 38 (1965), daama voortgezet onder de titels
Rail en Weg 39 (1966) - 40 (1967) en Openbaar Vervoer (1968) - heden.
Maandblad van de NVBS 1 (1931)-heden; in 1947 werd de titel gewijzigd in
"Op de rails".
A. H. W. van der Vegt, Overzicht van de Geschiedenis van den dienst van
het Rijkstoezicht op de spoorwegen, Spoor- en tramwegen 10 (1937) 14 p.
299-302,15 p. 329-331, 16 p. 352-354, 17 p. 380-381, 18 p. 399-401.
Dienstorders 1922 van 20 december 1921 en 2041 van 27 december 1927
der NS.
Dienstorders 2498 van 7 maart 1931 en 492 van 19 december 1941 der NS.
Dienstorders 676 van 14 augustus 1943 en 806 van 8 maart 1946 der NS.
Dienstorders 928 van 9 mei 1947 van 10 oktober 1947 der NS.
Dienstorder 1197 van 15 september 1949 der NS.
Nederlandsch Spoorwegmuseum, Verslag over de jaren 1939-1940/ Idem
over der jaren 1941-1946, Utrecht (ca. 1946) p. 8.
Maandblad NZH 41 (1963) 6 p. 14-15.
G. Ottley, A bibliography of British railway history, London (1965),683 pp.
De Locomotief J (1882/3) - 50 (1932).
Statistiek van het vervoer op de spoorwegen en tramwegen in Nederland
1878-1919. Zie ook de Bijdragen tot de statistiek van Nederland (Nieuwe
vol greeks) 30 (1919) - heden.

VII
DE PENNINGEN, LOODJES EN MUNTEN IN DE COLLECTIES
VAN RET
NEDERLANDSCH ECONOMISCH-HISTORISCH ARCHIEF
door
J. B. H. OTKER
Het opmaken van de numismatische inventaris is min of meer toevallig
ondemomen, voorzover het niet is toe te schrijven aan de uitnodiging en
aanmoedigingen van de Conservator van het archief, Mej. W. van der Burg.
Uit de door haar met zoveel goede zorg omringde verzamelingen wist zij
steeds weer nieuwe exemplaren tevoorschijn te brengen en naarmate haar
het terrein van de numismatiek duidelijker weed, wist zij nieuwe objecten
te vinden: Surinaams en Amerikaans kaartengeld, baokpapier, noodmunten
en noodgeld, keizerlijke en koninklijke lakzegels, penningen, loodjes, kaurischelpjes ... Tegelijkertijd handhaafde zij in het archief rust en gaven zij en
haar zuster rnij een haast moederlijke verzorging. Ben eeden tot grote erkentelijkheid.
Dr. H. Eono van Gelder en zijn medewerkees verleenden in het Koninklijk
Kabinet van Munten, Penningen en Gesneden Stenen meer steun en gastvrijheid dan een nieuwsgierige buitenstaander mocht verwachten.
De numisrnatische realia van het Economisch-Historisch Archief zijn van
zeer uiteenlopende aard. De hieronder gegeven rangschikking is in hoofdzaak bepaald door toewijzing aan een stad of land. Vanwege het betrekkelijk
kleine aantal leek ordening naar sooeten en typen minder noodzakelijk, al
werd per Iocatie natuurlijk weI datgene bijeengezet dat duidelijk bijeen behoorde.
Elk stuk is voorts op een afzonderlijke kaart aangetekend, welke voorzien
is van een foto van voor- en keerzijde en, waar nodig, van een sterk vergrote
afdruk of van detailopnamen. De heer F. A. van Dongen, student W. & W.
aan de T.H. te Delft, verzorgde het fotografisch werk. Het kaartsysteem
wordt verder toegankelijk gemaakt door kiappers en indices, die nog niet
voltooid zijn.
Onderstaande beschrijving beoogt niet meer te zijn dan een sleutel. In de
collecties van het archief zal nog veeder opzoekwerk gedaan moeten worden:
data van scheokingen en aankopen, namen van scheokers en verkopers,
veilingcatalogi etc. Vooral echter zal het de moeite waard zijn te onderzoeken of er verbanden te leggen zijn tussen de archivalia en de numismatische
voorwerpen. De documenten en penningen der gilden zouden mogelijk
interessante aansluitingen kunnen opleveren. Verder onderzoek zal evenwel
van meer belang kunnen zijn voor de samenstelling van een nieuwe "Dirks".
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Dr. D. A. Wittop Koning, die de verzameling-Maschhaupt in het Rijksmuseum bewerkt, heeft al vroeger te kennen gegeven dat het wenselijk is
uitvoerig archiefonderzoek vooraf te doen gaan aan de samenstelling van
een vemieuwde uitgave van Mr. J. Dirks, De Noord-Nederlandsche Gildepenningen, wetenschappelijk en historisch beschreven en afgebeeld. Dit nog
steeds veel gehanteerde standaardwerk is als resultaat van een gehouden
prijsvraag in 1876 uitgegeven door Teyler's Tweede Genootschap.
Ook bij andere archivalia en realia dan die der gilden kunnen verbanden
worden nagezocht. Zo beschikt het Economisch-Historisch Archief over een
omvangrijk archief-Voombergh. Het kan nauwelijks toeval zijn dat deze
naam meermalen opduikt in de beschrijving der penningen, loden etc.
Aan de loodjes is wat uitvoeriger aandacht besteed dan bij de overige
stukken nodig was, omdat de loodjes een vrij onbekend aspekt van numismatiek en economische geschiedenis tonen. Het samengaan van overheidscontrole op kwaliteit en maat met de gepaste trots van de fabrikant, blijkende uit het ,gewichtig' lood van de een en het soms fraaie, naamvermeldende lood van de ander, is immers ook een verschijnsel van vandaag, al
lijkt het gewichtige wei het loodje te hebben gelegd.
De afkorting K.R. onder vele nummers is een dankbare verwijzing naar
de publikatie van Mevrouw O. N. Keuzenkamp-Roovers in het Jaarboek
voor Munt- en Penningkunde, 45 1 (1958), die goeddeels is nagevolgd qua
opzet. Vooral omdat deze publikatie nog gemakkelijk verkrijgbaar is, zal
het naslaan daarvan lichter vallen dan raadpleging van de schaarser wordende exemplaren van de oude "Dirks".

GERAADPLEEGDE WERKEN

Besier, L. W.A. = Catalogus der Verzameling van Medaille stempels aan 's-Rijks
Munt, Utrecht.
Cat. Utrecht = Catalogus van het Historisch Museum der Stad, Centraal Museum
Utrecht 1928.
Chalon, R. = Recherches sur les monnaies des comtes de Hainaut, Brussel 1848.
Chijs, P. O. van der = De munten van de voormaJige graafschappen Holland en
Zeeland, alsmede der heerlijkheden Vianen, Asperen en Heukelom ( ... ) tot
aan de Pacificatie van Gent, Haarlem 1858.
Dirks, Mr. J. = De Noord-Nederlandsche GiJdepenningen, wetenschappelijk en
historisch beschreven en afgebeeld, Haarlem 1876.
Dirks Penningen = Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende Penningen, geslagen tusschen November 1813
en November 1863, Haarlem 1888.
Dorren, Th. = "Maastrichtse Noodmunten en GiJdepenningen", Publications de
la Societe historique et arcMologique dans Ie Limbourg it Maestricht, 63

(1927).

Eeghen, I. H. van = Inventarissen der Archieven van de Gilden en van het Brouwerscollege van de stad Amsterdam, Amsterdam 1946.
Gelder en M. Hoc, Dr. H. Enno van = Les monnaies Bourguignons et Espagnols,
Amsterdam 1960; supplement Amsterdam 1964.
Heuvel, N. H. L. van den, De ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch v66r 1629,
Utrecht 1946.
Jaeger, K. = Die deutschen Reichsmiinzen seit 1871, Basel 1965.
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Loon, G. van = Beschrijving van Nederlandsche Historie-Penningen ten vervolge
op het werk van Mr. Gerard van Loon, Amsterdam 1822.
Malsen, H . van = Geschiedenis van het Makelaarsgild te Amsterdam 1578-1933,
Amsterdam 1933.
Minard van Hoorebeke, L. = Description de Mereaux et Jetons de presence des
Gildes et Corps de Metiers, Eglises etc. I-II, Gent J 878. (zie ook bespreking
bij Dirks II, NaJezingen, p . 21-60).
Orden, G. van = Bijdragen tot de penningkunde, Zaandam 1830.
Posthumus, Mr. N. W. = Bronnen tot de geschiedenis van de Leidsche textielnijverheid, R .G.P., 's-Gravenhage 1910-1922.
Revue BeIge = Revue BeIge de Numismatique, Brussel.
Scheuch, K. = Miinzen aus Porzellan und Ton, Ober-Esbach 1964.
Timmer, E . .M. A. = Knechtsgilden en knechtsbossen in Nederland. Arbeidersverzekering in vroeger tijden. Diss. Amsterdam, Haarlem 1913.
Veen, J. S. van = "Arnhemsche Ambachtsgilden", Bijdragenen Mededeiingender
Vereeniging Ge1re, 27 (1924).
Vries, P. Ch. de Vries = Compendium van de munten der Zeven Verenigde Nederlanden van 1576 tot 1795, Rotterdam 1961.
Verkade, P. = Muntboek. Van de Pacificatie van Gent tot 1848, Schiedam, 1848.
Vollenhoven, A. van, Ambachten en neringen in Dordrecht, Diss. Leiden, 's-Gravenhage 1923.
Yeoman, R . S. = Catalog of modern world coins, 6e ed.
Zwierzina, W.K.F. = Nederlandsche Penningen 1864-1898, I, Amsterdam 1902.
idem 1879-1890, II, Amsterdam 1905.
ibid. 1890-1898, III, Amsterdam 1908.
VERKLARING DER AFKORTINGEN

?
=
afgesl. =
B.
=
cg.
=
=
geg.
=
gegr.
=
gesl.
gest.
=
K.
=
=
kz.
L.
=
M.
=
n.1.
=
=
n.r.
omschr. =
=
T.
=
verg.
=
verz.
vz.
=
Z.
=

onzeker
afgesiepen, naam van de vorige bezitter is afgeslepen
Brons
cirkeigroef, buitenste rand op gegraveerde penningen
gegoten
gegraveerd
geslagen
gestempeld, meestal met losse poinr;oenen
koper
keerzijde
lood
messing
naar links gewend
naar rechts gewend
omschrift of randschrift
tin
verguld
verzilverd
voorzijde
zilver
AMSTERDAM

Bierdragersgilde: Van Eeghen p . 21-23
001 Staande, aanziende vrouw, rechterhand houdt hoprank, linkerhand
een wapenschild, waarop draagberrie ID. 5 latten, ornschr. tussen gladde
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randen: PENNINGEN VANT BIERDRAGERSGILT 1665 kz. 2 bierdragers
gaande van r. n. I. Voorste man half aanziende, 2e man van opzij;
draagjuk bij eerste man op r. schouder, tweede man op I. schouder.
Wambuis eerste man heeft 5 knopen ; vat 10 x geribd. Draagketting
m. 7 schakels. Onder afsnede afgeslepen : BASTIAAN VELTHUYSE, gegr.
Vgl. Dirks J, p. 23-25, pI. II, 15 en 16;
K.R. Dr. 52.

M. , geg., 35 mm.

Klein Binnenlandvaardersgilde: Van Eeghen, p. 52-56
002 Vz.: tjalk n.l., bakboordszwaard, mastwimpel n.l., 2-puntige vlag achtersteven n.r., man a. h. roer, brede overnaadse lijn weersz. v. h. zwaard,
golfbeweging levendig gegr. , cg.
9
Kz. : Teunis / Sijmens Schoonveldt / Van hanover / 17 83; cg.

1

Vgl. Dirks, pI. II, 18.
Vgl. K. R. Dr. 89-101 .

M., gegr., 34 mm.

Binnenschippers?
003 Vz.: gekroond stadswapen Amsterdam, in verdiept veld, dus hoge
opstaande rand.
Kz.: N°/54/B, gegr., eg. , vlak veld.

M. , geg., 31 mm.

004 Als voorgaande, doch 0./238 aan kz.

M., geg., 31 mm.

005 Als voorgaande, doch 51/B aan kz.

M., geg., 31 mm.

006 Als voorgaande, doch blanco aan kz.
007 Als voorgaande, doch 0/182 aan kz.

M., geg., 30 mm.
M., geg., 31,5 mm.

008 Als voorgaande, doch aan kz. : N °/.53/B gegr.
M., geg., 31,5 mm.
Het nummer is gelijk aan de afbeelding bij Minard van Hoorebeke,
p. 42, afb. 58, die de penning toeschrijft aan de binnenschippers. Twijfel
bij Dirks, Nalezingen p. 29. Dirks J, p. 123-4, Dr. 11 zegt: "koperen
penning voor de schippers der (B)innen en (O)verzeese venen als bewijs
van betaalde rechten".
(Brood)bakkersgilde: Van Eeghen, p. 28-30
009 Vz.: bakker, brood in de oven schietende. Omschr. : tussen kabelkrans?
buiten-, en parelrand als binnencirkel: . '.::. backers··.::· ghilt
Kz.: boven afsnede gekroond stadswapen Amsterdam, gehouden door
2 leeuwen. Onder afsnede Dierck / Diercksen / Bst.
Het geheel binnen lauwerkrans, gedeeltelijk afgeslepen rechts onder
afsnede.
Vgl. Dirks J, p. 18, pI. II, 12.
KR. Dr. 55.

M., geg., 29 mm.
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Korendragers- en korenstortersgilde: van Eeghen p. 59-62
010 Vz.: korendrager n.r., gemerkte zak, eg.

Kz.: HENDRIK / TEN BROEK / DEN 28 lULU /1751; eg.
M., gegr., 38 mm.

Vgl. Dirks I, p. 61, pI. IV, 45.
K.R. p. 25-28, Dr. 105-141.

011 Vz.: korendrager n.r., ongemerkte zak, 3 knopen op vest, vertieale band
over broeknaad, eg.

Kz.: Mattheus / Janz /16 Feb. /1775; eg.
Vgl. Dirks I, p. 60 e.v., pI. IV, 41.
K.R. p. 25-28, nrs. 105-141.

M., gegr., 34 mm.

Korenmeters- en korenzettersgilde: Van Eeghen p. 65-72
012 Vz.: korendrager aanziend, linkerhand o.d. heup, staande voor gemeerde korenliehter voorsteven links, roer m. helmstok reehts, eg.
Kz. : Gerhart / Gotzen / heeft 't fonts / Gekogt 13. April / 1821, eg.
Vgl. Dirks pI. XIII, 139.
K.R. Dr. 137.
M., gegr. 35 mm.
Dirks p. 59 : "dikwijls waren de Korendragers ook lid van het Koren
Ligtermans Gild en aten dus, zooals men zegt, van twee wallen, daar
zij (bij uitzondering) van beide gilden onderstand genoten".

013 Vz.: Eijgen / maan van / het Kooren / meeters en / Setters gilt / den
14 maart / 1781; eg.
Kz.: Gerret / Meebelder / aangesteld als / kooren Zetter en meeter /
den 27 Feber = / 1776; eg.
Vgl. Dirks I, p. 66, 4, pI. XIII, 143.
K.R. DrS. 149-156.

M., gegr., 35 mm.

014 Vz. : den 21 novemb.; daaronder korenmaat met jaartal 1729 in de
binnenwand; eg.
Kz.: HENDRICK / HOTIES; daaronder huismerk, seheidende It S.
De penning is vermoedelijk gegraveerd op een veel oudere gegoten,
doeh afgeslepen penning. Boven de naam is een dieper weggeslepen
segment. De eirkelgroef reikt niet verder dan het segment. De letters
I-E en S zouden kunnen duiden op (nieuwe) Herberg Steiger. Zie ook
Dirks PI. XV, 168.
M., gegr. 34 mm.
015 Vz.: t koorenmeeters en Setters gilt, als omsehrift met 2 gekruiste palmtakken onderaan. Centraal: korenmaat met strijkstok, eg.
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Kz. : J: / Van den Berg / den 11. April /1829; eg.
Vgl. Dirks I, p. 64.

M., gegr. 34 mm, afgeslepen.

Korenmolenaars- of St. Vietorsgilde: Van Eeghen p. 72-75
016 Vz.: standaardmolen, wieken verkeerd geplaatst, hekje, trap met leuningen, eg.

Kz.: Antonij / van der / Ham. den 15 / M eij 1794; eg.
Vgl. Dirks I, p. 68 e.v., pI. XIV, 147.
KR. 157-8

M., gegr. > 32 mm.

Kuipers- en Wijnverlatersgilde: Van Eeghen p. 75-76
017 Vz. : 2 (wijn)ranken, onder en boven gestrikt, daarbinnen goed-uitgewerkte kuiperspasser en kuipershamer (de "baerse").

Kz.: Jan / Courte / 1677; eg. (Dirks noemt een Jan Courten, p. 72, 9).
Vgl. Dirks I, p. 72,4, pI. V, 53.
KR. nr. 161.

M., gegr. 30 mm.

018 Vz.: 2 (wijn)ranken m. afw. blaadjes en takjes, dunne kuiperspasser en
-hamer met helft v. d. steel gearceerd.

Kz. : A O1802 / Den 23 August= / Bernardus / Vierhuijs / M Kuijper; eg.
VgI. Dirks pI. V, 55. Dirks I, p. 74, 17.
KR.165.

M., gegr., 40 mm.

Lakenbereiders- en droogscheerdersgilde : Van Eeghen p. 77-78
019 Vz. : krans boven en onder gestrikt, steeds blaadje en takje tegenover
elkaar geplaatst, gekroond stadswapen van Amsterdam, gehouden door
twee leeuwen, daaronder IacobUs v. Akersdijk / .1 .6.7.6.

Kz. : krans boven en onder gestrikt, evenals Vz. blad t.O. takje, ook
hier de bladeren omlaag gericht. Kroontje, daaronder droogscheerdersschaar, gefiankeerd door 2 wolkaarders of -schrabbers en 2 scheerhaken.
VgI. Dirks I, p. 78-69, pI. XIV, nr. 151.
Z., gegr., 36 mm'
Komt bij Dirks niet in zilver voor. Overmanspenning?
020 Vz.: krans boven gestrikt, onder gekruist, onregelmatige plaatsing
blaadjes en takjes n. boven. Gekroond stadswapen van Amsterdam,
gehouden door 2 leeuwen, daaronder geerlingh kops / .1.6 .8.9.

Kz.: krans, blaadjes en takjes n. boven onregelmatig geplaatst, boven
en onder gestrikt. Gekroonde droogscheerdersschaar, geflankeerd door
2 scheerhaken.
VgI. Dirks I, p. 786, pI. VI, 59.

M., gegr. 34 mm.
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Ligtermansgilde: Van Eeghen p. 62-65.
021 Vz.: een ducdalf, daarachter een korenlichter overnaads, n. links, ronde
luiken en roefje, roer met helmstok; daarboven een kroon en Ligtermans Gilt, cg.

Kz. : Jan / Lugt Dirksz /24 Junij /1769; cg.
Vgl. Dirks I, p. 80-83, PI. VI, 62.
Vgl. Minard van Hoorebeeke, p. 44, n. 62.
Makelaarsgilde: Van Eeghen p. 83-96; van Malsen
022 Vz. : parelrand binnen 2 gladde randen. Open beursgebouw, links v. d.
toren gevleugelde Mercurius met staf, rechts gevleugelde Neptunus
met buidel (?) en drietand; zes mansfiguren i. d. betegelde hof met
zuilengaanderijen, 2 figuren leunend, cartouche midden onder.

Kz.: gekroond stadswapen Amsterdam, gehouden door 2 leeuwen,
onder afsnede verdiept naamschild blanco; de kroon scheidt 16 en 12;
van boven n. beneden en omgekeerd telkens 2 lauwertakken ontspringend aan 6-puntige rozet.
Vgl. Dirks PI. VI, 66; K.R. 178; van Orden p. 18, pI. IV, nr. 11.
Z., geg. 32 rom.
Mandenmakersgilde: Van Eeghen p. 96-97
023 Vz.: omsehrift Jan Klaarhamer 1815; in het veld een mand ter weerszijden ornamentlinten, eg.

Kz.: MGM; cg.
Vgl. Dirks pI. XV, 162.
K.R. 180.

M., gegr., 45 rom., afgeslepen.

Passement- en lintwerkersgilde: Van Eeghen p. 79
024 Vz. : omsehr. PASSEMENTENLINTWERCKERSKNEGT(S), laatste letter vervallen door een geboord gat 2 rom., in het veld gekroonde spoel (horiz.).

Kz. : stadswapen Amsterdam, gehouden door 2 leeuwen, onder afsnede
1793 (gegr.).

DIRK / SCHULZ /

Vgl. Dirks pI. VI, 65.
K.R. no. 177.

M., geg., 32 mm.

025 Vz. : als nr. 024.

Kz. : als nr. 024, doch onder afsnede afgeslepen en gegr. Arie / Mom.
M., geg., 32 rom.
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026 VZ.: als nr. 024, doch zonder doorboring.

Kz.: als or. 024, doch onder afsnede uitgeslepen veld met loham B /
M., geg., 32 mm.
Hubener.
027 Vz.: omschr. kroontje PASSEMENTENLINTWERCKERSGILT (kroontje scheidt
eerste en laatste letter), i. h. veld onder kroontje een klos, daaronder
v.l.n.r. een spoel (vert.), een rad en een sehaar (punten n. boven), parelrand.

Kz.: kabelrand, stadswapen Amsterdam, gehouden door 2 leeuwen,
onder afsnede op uitgestoken veld Pieter van / enthooven / 1750.
Vgl. Dirks pI. VI, 64, zie Dirks I, p. 84, noot 2.
K.R. 176.

M., geg., 33 mm.

Roei- en steigerschuitenvoerders of kleinschuitenvoerdersgilde
028 Vz.: sierlijk scheepje, n.l., neergelaten zwaard, stijle boegspriet, foken grootzeil, lange wimpel i.d. mast, 3-baansvlag met lange wimpel o.h·
roer, alles n. I. waaiend, schipper voert helmstok, 5 vogels i. d. lucht,
2 golfbanen, cg.

Kz. : omschr. JAN'; OTTEN * (op banderolIe) 17 OCTOBER 1807; i. h.
veld een huisteken met 12 0 op gedeeld hartvormig schild, daarboven
K M (kalkmarkt), twee bladertakjes oprijzend t. weerszijden v. h.
schild, cg.
Vgl. Dirks I, p. 97, 5, pI. VII, 80.
KR. nr. 215, PI. IV.

M ., gegr. 36 mm.

029 Vz.: schuitje met 2 zitbanken, 2 opvliegende vogels, ea. 1/3 golvend
water, eg.

Kz.: Dirk / Roelofs / den 4 maart / A O1780; cg.
Primitieve gravering op ws. afgeslepen plaatje.

M., gegr. 35 mm.

Scheepstimmermans- en mastenmakersgilde: Van Eeghen p. 101-103
030 Vz.: driemaster n.r., simpele lijntekening, geen zeilen, weI want, voorste
mast 3 wimpels, overige masten ieder 1 wimpel. 4 golfiijntjes, C.g.
Kz. : 1686.9 MAY / LAMBERT / JAN Z / SCHELVIS /; daaronder vis n. r., eg.
Vgl. Dirks I, p. 102-3, pI. VIII, 92.
K.R.239.
031 Vz.: volgetuigde driemaster n.r., geen water, cg.

Kz.: IACOP / LAMBERTSZ / . V . ROTTER / DAM / 1635; huisteken, eg.
(toewijzing aan Amsterdam onzeker)
ECON.-HIST. JAARBOEK XXXH

M., gegr., 32 mm.
19
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Oude Schoenmakers- en lappersgilde
032 Vz.: binnen grove pare1rand bovencompartiment waarin gekroond
wapen van Amsterdam gehouden door 2 leeuwen, onder afsnede schoen
met hoge hak en tong, cijfer 9 m. inkt aangebracht.
Kz. : binnen grove parelrand bovencomp. mes vertic. en gekroonde els
idem, dubbele balk, ondercomp. 215 gegr.
VgI. Dirks I, p. 54, PI. IV, 35.
Minard van Hoorebeeke p. 29, 30.

M., geg., 29 mm.

Slepersgilde: Van Eeghen p. 106
033 Vz.: grove parelrand, cartouche m. 3 schulpen boven- en 1 onderaan.
Sieper n.I., bespannen slede, slepersbaas links van de slede gaande,
geheven zweep i.d. rechter-, leidsels i.d. linkerhand. Op gro ndlijn.
Daaronder .16. 19.
Kz.: kabelrand m. ornamentjes, stadswapen Amsterdam gehouden
door 2 leeuwen, onder afsnede Johannes / Scheltes / 19 Nov= 1755 in
verdiept naamveld.
VgI. Dirks I, p. 116,5, pI. IX, 103.
K.R. Dr. 244.

M., geg., 30 mm.

St. Eloyen of Smidsgilde: Van Eeghen p. 106--108
034 Vz.: ELOYEN (kroontje) GILT 00 op banderolle, welke zich aan onderzijde voortzet in parelrand, die wordt onderbroken door een geweerkolf
met slot en haan, i.h. midden onder kroon en op de voorgrond een
hamer, erachter een zwaard, gekruist met voorsnijrnes, links een sleutel
met baard naar beneden, rechts een ketel met hengsei.
Kz.: gekr. stadswapen van Amsterdam, gehouden door 2 leeuwen,
onder geornarnenteerde afsnede een verdiept naamschild CHRISTOFFEL
/ HARDENBERG / 1765.
VgI.: Dirks I, p. 104, pI. VIII, 94
K.R. 247; van Orden p. 15, Dr. 5, pI. III, 5.

M., geg., 37 mm.

Tirnmerlieden- of St. Jozefsgilde : Van Eeghen p. 109-112
035 Vz.: H. Farnilie op de vlucht naar Egypte, n.l. gaande, onder afsnede
gestempeld of gegr. JOSEPH.

Kz.: gekroond stadswapen Amsterdam gehouden door 2 aanziende
leeuwen, daaronder vlakgeslepen compartiment Louwerens / Dorlant /
1776.
VgI. Dirks I, p. 107,4, pI. IX, 96.
K.R. nr. 254.

M., geg., 31 mm.
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Turfdragersgilde: Van Eeghen p. 112-118
036 Vz. : in haut-relier TVRF

/ DRAGERS / GILDT,

opstaande rand.

Kz.: 34 (primitief ingeslagen of gesneden) glad vlak.
Vgl.: Dirks I, p. 123,4, pI. IX, 108.
K.R.266.

L., geg., 35 mm., onregelm.

037 Vz.: tussen gladde rand en parelrand als omschrift . TVRF . DRAGERS .
GILT; in h. veld: een emmer (ws. hengselmand of turfkorf) scheidende
16 en 39.

Kz.: in haut-relief, grof: 1.
Vgl.: Dirks I, p. 123,5, pI. IX, 107.
K.R. no. 264.

L., geg., 31-35 mm., onr.

038 Ais nr. 037.

L., geg., 34-36 mm., onr.

039 Ais nr. 037 doch aan kz.: 3.

L., geg., 29-32 mm., onr.

040 Vz.: Emmer; gladde rand, haut-relier.

Kz. : TDG E, gladde rand, haut-relier.
Dit type vertoont in het midden aan weerszijden steeds een dikke punt,
ws. door de passerpoot veroorzaakt, waarmede in de gietmal de cirkel
van de rand werd getrokken. Aan de voorzijde zwakke sporen van
concentrische cirkels die ontstaan schijnen door het vlakdraaien van de
gietmal. Dergelijke cirkels komen niet voor aan de keerzijde. Al de
loden turfdragerspenningen hebben aan de vz. een groter oppervlak
dan aan kz. Zij zijn a.h.w. enigszins conisch.
Vg\.: Dirks I, p. 123,7, pI. IX, 110.
K.R. no. 271.
041 Als nr. 040 doch TDG C.

L., geg., 31 mm.
L., geg., 30 mm.

042 Ais nr. 040 doch IDG A en in de emmer gestempeld: 26.
L., geg., 31 mm.
043 Als nr. 040 doch TDG F.

L., geg., 31 mm.

044 Als nr. 040 doch TDG D.

L., geg., 31 mm.

045 Vz.: een ton met 7 banden, scheidende Ten L. Mogelijk een heverton.
T en L zouden staan voor Tonhever Lood. Revue Beige de Numismatique, 1859, p. 89, nr. 64: "bewijs voor de turfschipper om de hever te
halen".

Kz. : 54 (gestoken?).
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Dirks I, p. 123, 8, pI. IX, 109.
K.R.274.

L., geg., 30 mm.

046 Vz. : parelrand, turfdrager n.r., linkerhand omhoog houdt gevulde turfmand vast. Ret veld opgevuld met ranken.
Kz. : parelrand,

TVRF / DRAGERS / GILDT;

ranken boven en onder.

VgI. Dirks I, p. 122, pI. IX, 106, toeschrijving aan Amsterdam.
Minard van Hoorebeeke p. 218, pI. 405, id. aan Middelburg. Van
Orden pI. V, no. 19.
M., geg., 29 mm.
047 Als no. 046, doch dikker en grover; afgietsel?
Kz. : GILDT is weggeslepen.

M., geg., 29 mm.

048 Vz. : turfmand met 2 handvatten, 2 cirkelgroeven centreerpunt zichtbaar, boven de mand 2 punten ingeslagen.
Kz. : TVRF
zichtbaar.

/ DRAGERS / GILT,

binnen 2 cirkelgroeven, centreerpunt

VgI. Dirks pI. IX, 105.
R.K. no. 262.
049 Als no. 048.

M., gegr., 33 mm.
M., gegr., 33 mm.

Waagdragersgilde: Van Eeghen p. 121-124.
050 Vz.: Waaggebouw binnen parelrand.
Kz. : Gekroond stadswapen gehouden door 2 leeuwen, boven de kroon
1618, omgeven door lauwertakken van boven en van beneden uitgaande
van 5-puntige rozetten, i.h. midden aan weerszijden gescheiden door
2 knoppen, geslagen op vierkante plaat, doorboord in een der hoeken.
VgI. Dirks I, p. 131, pI. X, 119.

Z., gesl., 37 mm 2•

051 Vz.: Waaggebouw, 1646, binnen parelrand.
Kz.: afgeslepen, 16 gegr., daarboven een merkje (?).
Vgl. Dirks pI. X, 120.
K.R.283.

M. , geg., 27 mm.

052 Vz.: Waaggebouw, 1646, binnen parelrand.
Kz.: 39 gegr.

M., geg., 27 mm.

053 Als 051, doch 46 aan kz.

M., geg., 27 mm.

054 Als 051, doch 97 aan kz.

M., geg., 27 mm.

PENNINGEN, LOODJES EN MUNTEN

293

055 VZ. : Waaggebouw, afb. identiek met 050, parelrand.

Kz.: CLAP / MVTSEN / VEEM / 4; eg., gegr.
Dirks I, p. 130,5, pI. X, 119.
K.R.284.

M., gesl., 33 mm.

056 Vz.: als 055.

Kz.: GROEN / HOEDE / VEEM, gegr.
Vermoedelijk een nabootsing. De penning is gegoten, het materiaal is
van een afwijkende alii age, de eg. en de letters zijn in een andere techniek gegraveerd.
M., geg., 32,5 mm.
057 Vz.; als 055.
Kz. : DE / SEY / VEEM /
050 Kz.

I,

gegr., omgeven door lauwertakken als bij
M., geg., 33 mm.

058 Vz.: als 055.
Kz. : lauwertakken als 050, daarbinnen gekroond stadswapen gehouden
door twee leeuwen, waarboven 1618, onder afsnede, veelvuldig afgeslepen eompartiment waarin gegr. 60.
Vgl. Dirks I, p. 131, pI. XVI, 172.

M., geg., 34 mm.

059 Vz. : als 055.

Kz.: STROO / HOEDEN / VEEM / 6 (over 7 of 1), afgeslepen, eg.
Vgl. Dirks I, p. 130,10, pI. X, 119.

M., geg., 32 mm.

060 Vz.: als 055, sterk afgesleten.

Kz.: lauwerkrans als 050; stadswapen etc. 1618, onder afsnede verdiept eompartiment waarin gegr. 32. Dit eompart. niet afgeslepen.
Vgl. : Dirks I, p. 131 d, pI. XVI, 172.

M., geg., 33 mm.

061 Vz.: als 055.

Kz.: GRAEV / HOEDEN / VEEM / 3, eg.
Vgl. Dirks I, p. 130, pI. X, 119.

M., gesl., 33 mm.

062 Vz. : als 055.
Kz.: HAER / LEMMER / VEEM / 6 (over kleine 2 ?), eg.
Vgl. Dirks I, p. 130, pI. X, 119.

M., gesl., 33 mm
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063 Vz.: als 055.

Kz.: WATER / VEEM / 1, eg., gegr.
VgI. Dirks I, p. 130, pI. X, 119.

M., gesI., 32 mm.

064 Vz.: als 055.

Kz.: swarte / as Veem / 2, eg., gegr.
Vgl. Dirks I, p. 130, pI. X, 119.

M., gesI., 33 nun.

065 Vz.: als 055.
Kz.: TESSELSEN / VEEN / 1, eg., gegr.
Vgl. Dirks I, p. 131, 17, pI. X, 119.

M., gesl., 33 nun.

066 Vz.: als 055.

Kz.: ROET / HOEDEN / VEEM / 3, eg., gegr.
Vgl. Dirks I, p. 130,8, pI. X, 119.

M., gesl., 33 nun.

067 Vz. : als 055.

Kz.: DE / LYTSEE / VEEM / 2. eg., afgeslepen, gegr.
Vgl.: Dirks I, p. 130,6, pI. X, 119 en Minard van Hoorebeeke, nr. 72.
M., gesI., 33 nun.
068 Vz.: als 055.

Kz.: ZEEUWSE / VEEM, eg., afgeslepen, gegr.
Vermoedelijk een afgietsel, afwijkende graveertechniek, maakt evenals
056 de indruk later te zijn bijgemaakt om een serie te eompleteren.
M., geg., 33 nun.
069 Vz.: als 055.

Kz.: SWART / HOEDEN / VEEM / 2, eg., gegr.
VgI. Dirks I, p. 131, pI. X, 119.

M., gesI., 33 nun.

070 Vz.: als 055.

Kz. : BONT / HOET / 7, eg., afgeslepen, gegr.
Vgl. Dirks, I, p. 130, pI. X, 119.

M., gesI., 33 nun.

071 Vz.: als 055.

Kz.: BLAEW / MVTsEN / VEEM / 5, eg., gegr.
VgI.: Dirks I, p. 130, pI. X, 119.

M., gesI., 33 nun.
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072 VZ.: als 055.

Kz.: MEMELlc / KER / VEEM / 4, eg. , gegr.
Vgl.: Dirks I, p. 130, pI. X, 119.

M., gesl., 33 mm.

073 Vz.: als 055.
Kz. : SCHOTSE / VEEM / 1, eg., gegr.
Vgl.: Dirks I, p. 130, pI. X, 119.

M., gesI., 33 mm.

074 Vz. : als 055.
Kz. : DE / ENGELSE / VEEM / 4, eg., gegr.
Afgeslepen spoor van 0 aehter 4.
Vgl. : Dirks I, p. 130, pI. X, 119.

M., gesl., 33 mm.

075 Vz.: als 055.

Kz. : afgeslepen, DE / SWEETSE / VEEM, eg., gegr. Boven de laatste letter
van "Sweetse" staat een spoor van een oudere letter E. Onder veem
staat een ouder cijfer 2. E en 2 staan evenwijdig en behoren dus ws.
beide tot de weggeslepen tekst.
VgI. : Dirks I, p. 131, 22, pI. X, 119.

M., gesl., 33 mm.

076 Vz.: als 055.
Kz. : FRIESSEN / VEEM / 5, eg., gegr.
Vgl. : Dirks I, p. 130, 9, pI. X, 119.

M., gesl., 33 mm.

Geen gildepenningen zijn de navolgende draagtekens :
077 Vz.: ongekroond stadswapen Amsterdam zonder leeuwen, seheidende
N° en 13. In halve boog daarboven KALK en idem eronder METER,
omgeven door twee eirkelgroeven. In die groeven is de draagplaat doorboord door 4 x 2 gaatjes, daarin waren oorspronkelijk nagels die de
plaat bevestigden op een lederen band.

Kz.: onbewerkt.
Vgl. Dirks I, p. 117, pI. XV, 159 (steenzetter-teller).
M., 58 mm., gegr.
078 Vz.: ongekroond stadswapen Amsterdam zonder leeuwen, seheidende
N0 en 262. In halve boog daarboven TURF en idem eronder DRAGER,
4 x 2 keer genageld aan lederen armband met gesp en gespband.

Az. : een dunne messingplaat, waarin geperst een vijfbladige bloem, elk
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bloemblad met 3 lubben en 3 streepjes vanuit de bloemkroon. Door
dezelfde nagels met band en voorplaat verbonden.
Armband vlakgemeten: 27 x 5 cm.
M., 44,5
Opgenaaide gespband: 11 x 1,6 cm.
Opgenaaide gesp : 5 cm.
Totale lengte 36,5 cm.
Dikte v. d. band 2,5 IDID.
De achterplaat is 18 x genageld cq. genageld geweest.

IDID

gegr.

IDID.,

gegr.

079 Vz. : als 078, doch N0 148.
Armband ontbreekt, evenals achterplaat.
M., 44,5
4 x 2 keer genageld geweest, nageiresten aanwezig.
Broodpenning
080 Vz.: omschr. VERGENOEGD EN DANKBAAR. I.h. veld: zittende vrouwenfiguur n.l., de rechterhand geopend uitgestrekt, o.h. hoofd een duif
(zachtmoedigheid) n.l., een juk (het zware lot) o.d. schouders, haar
rechterhand rust op een lam (Iijdzaamheid) staande op grondje; de
vrouw is barrevoets.

Kz. : omschr. BROODPENNING DER HERV. DIAKONIE TE AMSTERDAM. Lh.
veld een tafeitje, gedekt met tot de grond afhangend k1eed, daarop twee
gekruiste broden. O.h. bovenste brood: Di. A. doch onleesbaar. Onder
afsnede: 1861.
Vgi. : J. Dirks, Beschr. der Nederlandsche of op Nederland en Nederland betrekking hebbende Penningen, geslagen tusschen November
1813 en November 1863, Teyler's Tweede Genootschap, dl. II, 1889,
p. 235, nr. 860. - A.O. van Kerkwijk, Cataiogus der Verzameling
Penningstempels aan 's-Rijks Munt te Utrecht, 1917, p. 92, 355.
Med.: D. van der Kellen.
Tin, geg., 28 IDID.
Tolloodje
081 Vz.: burcht, in gladde cirkei.

Kz.: hoefijzer, 40, gladde cirkei.
Zie Dirks II, Nalezingen, p. 35.

L., gesI., 25

IDID.,

onregelm.

Waarborglood
082 Vz. : AMSTERDAMS . DUBBELT . SA . . . . E; grove parelrand, gladde binnenrand keizerskroon, daaronder 1607 tussen rozetten op een cartouche.

Kz.: gekroond wapen van Amsterdam, gehouden door 2 leeuwen, ingeslagen 3.
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Vz. en Kz. zijn gescheiden delen, verbonden door een lip. De vz. werd
w.s. zodanig vervaardigd dat aan de gladde achterkant van de vz. twee
vlakke nokken zaten, die sloten in corresponderende gaten van de kz.
De gekeurde stof werd tussen vz. en kz. gelegd, waarbij de verbindingslip aan de rand van de stof kwam te liggen. De stof werd door de nokken ingeklemd in de gaten van de kz. Met een tang werden deze bewerkingen uitgevoerd, waarbij tevens de teksten en afbeeldingen in het
lood werden geperst. De verbinding is zeer hecht, ook wanneer het lood
zonder tussengeklemde stof in de tang genomen werd.
De keur- en waarmerkloodjes vormen een vrijwel onbekend gebied in
de numismatiek. Men kan zich ook afvragen of zij daar thuishoren. In
elk geval weI bij de Nederlandse economische geschiedenis.
L., 58 mm., gestempeld.
083 Waarschijnlijk identiek met 082, doch vrijwel onleesbaar; op de verbindingslip staat ~; de nokken zijn verdwenen, zodat vz. en kz. twee
L., 55 mm.
gaten tonen.
Gedenkpenningen
084 Vz.: in 3 gladde ringen het opschrift AMSTERDAMSE SAAY-HAL OPGERECHT, DEN 8 JANUARY 1641, binnen een ringvormige slang die zich
in de staart bijt en ornrankt is met rozen en bladeren, een schild, waarop
een lam dat met rechtervoorpoot een stok houdt, waaraan wimpel met
opschrift pax. Ret schild hangt aan een gestrikt lint.
Med.: M(ARTINUS) HOLTZHEY. FEe.

Kz.: in 3 gladde ringen gekroond wapen van Amsterdam, zonder
leeuwen, met aan weerszijden aan een gestrikt lint 2 ronde afbeeldingen
der stem pels van de Saayhal; het meest linkse gekroond Amsterdams
wapen, gehouden door 2 leeuwen, daamaast tweekoppige adelaar met
randschrift Amsterdam . Verwe; het meest rechtse weer het gekroonde
wapen van Amsterdam gehouden door twee leeuwen en daamaast
AM= / STERD. = SWART, waaronder rozet. Onder deze afbeeldingen: Ter Gedachtenis / van het voltrokke / Eeuw Feest van de /
SAAY = HAL, / Plegtig gevierd, / den 8 january / 1741.
Cat. Koninklijk Kabinet van Munten, Penningen en Gesneden Stenen, Gedenkpenningen II, nr. 2597.
Van Loon, I, p. 155-6, pI. XVIII, 162, Amsterdam 1822.
Z., 43 mm., geg., fijn nageciseleerd.
085 Vz.: in dubbele gladde rand aanzicht voor- en linkerzijde beursgebouw;
in frontispice MDCCCXLV; randopschrift DE BEURS VAN AMSTERDAM.
Onder afsnede rechts VDK.
Med. David van der Kellen, 1804-1879.
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Kz.: binnen 3 gladde randen, rustend op 2 gekruiste palmtakken, het
gekroonde wapen van Amsterdam, daaronder: DEN HANDEL / GEWIID
EN GEOPEND / DEN X SEPTEMBER / MDCCCXLV. / rozet /. Rozet 8-bladig.
L. W.A. Besier, Cat. nr. 194. (Ret afgebeelde gebouw is de "beurs van
Zocher").
B., gesl., 47 mrn.

086 als nr. 085.

Z., gesl., 47 mrn.

087 Vz. : vooraanzicht Paleis voor Volksvlijt, onder afsnede links J. E. (MED.
J. ELIAS); Opschrift onder afsnede PALEIS VOOR VOLKSVLIJT / TE / AMSTERDAM.
Kz. : gladde rand, opschrift GEOPEND / 16 AUGUSTUS / 1864.

W. K. F. Zwierzina, Nederlandsche Penningen 1864-1898, Dl. I,
p. 13, 19, pI. t.o. p. 5, 19.
T., geg. , 34 mrn.
088 Vz.: parelrand, omschrift VAN VLOTEN EN DE GUSELAAR (rozet) ; in het
veld: 20 APRIL 1789 / A. VAN VLOTEN WZN / MR P. DE GUSELAAR.
Kz. : parelrand, omschrift VAN VLOTEN EN DE GUSELAAR (rozet); in het
veld : 20 APRIL 1899/ P.P.M. DE GUSELAAR / L.J.N. DE GIJSELAAR / B.W.
VAN VLOTEN; In de rand: muntteken Utrecht, mercuriusstaf.
W. K. F. Zwierzina, DI. ii, nr. 826.

B., 43 mrn., gesl.

089 Vz.: omschr. tussen gladde randen : BURGER WEESHUIS VAN AMSTERDAM; gestyleerd wapenschild van Amsterdam, de binnenrand doorbrekend. In het veld: vliegende duif (R. Geest), kop n.r. in stralenkrans.
Kz. : omschrift TER GEDACHTENIS VAN HET DRIE HONDERD JARIG BESTAAN
( . .. . ) (jaartal door tinpest onleesbaar).

In het veld: D.W. ENGERT / J. PENNIS / F. VAN DE POLL / G. FAAS ELIAS /
W.J. (V.D.) MUELEN / REGENTEN.
Mr. J. Dirks, Ned. Penningen enz. 1813-1863, I, p. 146, no. 159.
Vlgs. Guioth, Revue Beige 1848, p. 102, 76 en p. 448, 241 werd deze
penning in tin aan de wezen uitgereikt. Ook in zilver aangemaakt.
Minard van Roorebeeke, p. 63, 97: jaartal = 1820 ; Winkler Prins
Encyclopedie geeft echter 1523 als oprichtingsjaar van het Burger
T., geg., 37 mm.
Weeshuis.
090 Vz. : allegorische voorstelling, staande vrouwenfiguur, wildeman met
knots druivenpers, vat met initialen W F, hoom van overvloed, parelrand.
Kz.: omschr. tussen gladde en parelrand: HERINNERING AAN HET TWEEHONDERDJARIG BESTAAN; in het veld: WUNAND FOCKINK (in halve boog)
/ AMSTERDAM / 1879-1679 (sic!).
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Cat. v.d. verzameling gedenkpenningen etc. nagelaten door wijlen
A. Voombergh en A. H. Walter, veiling G. Theod. Born & Zn.,
M., gesl., 21 mm.
Amsterdam, 17/22-12-1888, nr. 3601.
091 Vz.: stoomschip (tweepijper) n.r. varend, daarboven maatschappijvlag
in cartouchevorm, vandaaruit langs de rand gaan twee hoomen van
overvloed naar beneden, waaruit veldvruchten stromen in een ruim,
gestuwd met stukgoederen.
Kz. : gladde rand, omschr. STOOMVAART-MAATSCHAPPlJ "NEDERLAND" ;
in het veld 50 / JARIG / BESTAAN / 13 MEI/ 1870-1920, terwijl de tekst
omkranst is door een eikentak met eikels vanuit de top naar linksonder
en lotus (?)ranken n. rechtsonder. Een ketting strengelt zich daarlangs,
waaraan links het wapen van Amsterdam, rechts dat van Batavia. In
de rand: mercuriusstaf: (mt. Utrecht).
Inventaris Ned. Beon. Hist. Archief Nr.
peld. 's-Rijks Munt en Ned. wapen.
092

537,

in etui, goud-gestemB., gesl., 63,5 mm.

Vz.: omschr. binnen 2 parelranden: 25 JARIG JUBILEUM * AMSTERDAM*.
I.h. veld: VAN / GEBRS / STOFFERS / SIGAREN / FABRIKANTEN.
Kz. : binnen

parelranden omschr. : HET OOST-INDISCHE HUIS *OUDE
I.h. veld: 1864 /30 AUGUSTUS / 1880.
M., gesl. , 29 mm., met oog 33 mm.

2

HOOGSTRAAT 4*.

093

Vz. : bovenhelft m. buitenomschr.: D. KREUNEN AZ. Binnenomschr.:
Horizontaal : onleesbaar. Midden : Keizersgracht (horiz.) evenwijdig daaronder : HOEK. Benedenhelft binnenomschr. : LEIDSCHESTRAAT. Buitenomschr.: AMSTERDAM.
BANKETBAKKER.

Kz.: tussen 2 gladde ringen, omschr. : GEVESTIGD SEDERT *1827*. I.h.
veld: adelaar met gespreide vleugels, kop n.l., klauwen op grondje,
daaronder WURDEN BRUSSEL.
M. , gesl., 21 mm.
094

Vz.:

A. D. VERSCHUUR,

daaronder vignet, daaronder : FABRICANT

BIJOU-

TIER.

Kz.:
095

AMSTERDAM / DAMRAK / 137.

Vz.: omschr.:

LUCAS BOLS AO 1575;

M., gesl.,

23,5

mm

i.h. veld : "portret" v.d. oprichter.

Med.: M. Bloemendaal; geslagen bij Begeer-Voorschoten ; aangemaakt
exx. in brons, 350 exx. in verzilverd brons, enkele tientallen in
zilver.
350

Schenking Bois Museum, Rozengracht, Amsterdam, 29-9-1967.
B., gesl., 60,5 mm.
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Prijspenning
096 Vz. : omschr.: LoDEWIJK NAPOLEON KONING VAN HOLLAND BESCHERMER DER VOLKSVLIJT.
Mmt.: bijtje, mm. G. J. L. du Marchie Servaas.
Med.: i.d. kant gegraveerd H . DE HEUS FECIT AMSTERDAM.
lh. veld : gevierendeeld wapenschild van de koning, gedekt door een
helm en omhangen met de keten van de "ordre de I'Union", waaraan
dat teken is opgehangen; ter weerszijden een hand houdende de degen
van "Connetable de France". Daarachter de koninklijke insignia; het
geheel gedrapeerd met de koningsmantel, overdekt met bijtjes en gedekt
door koningskroon.

Kz. : BELooNING VAN HOLLANDSCHE NIJVERHEID, bijtje.
lh. veld: w. H. VooMBERGH / FABRIEK VAN / BUKKING-BAAIJEN.
AMSTERDAM. / 1808; Daarboven stralenkransje (14 stralen) tussen 2
horiz. lijnen, gegr. Het geheel omkranst door eikenloofkrans die omwikkeld is met 2 x kruisende en 4 x enkele linten.
Zie : M. Th. C. F . N. Nahuys, Histoire Numismatique du Royaume
de Hollande, Amsterdam, 1858, Penningen 1806-1814, p. 132, nr. 62,
pI. IX.
AANHEM
St. Josephs- of Timmerlieden (en Metselaars-)gilde
097 Eenz.: een opstaande n.r. gewende winkelhaak, daaronder de letters
I R, (Josephus Rex? Vgl. Maria Regina coeli).
Dirks I, p. 10, pI. XCIX, 17, "worden nog heden (1878) als broodloodjes gebruikt".
K., gest., ODf. 21 mm.
Schippersgilde
098 Benz. : achtzijdig stempel, grootste lengte 1,6 em, grootste breedte
1,3 em fijne parelrand, gladde binnenrand, Lh. veld : 1646, daaronder
schild waarop boeganker scheidende S en G. Plaatsing: bovenaan de
arm met handen of lepels (vloeien), schacht, stok, roering en geheel
onderaan de eerste schalm.

Zie: J. S. van Veen, Arnhemse Ambachtsgilden, Bijdragen en Mededelingen der Vereniging "Gelre", 27 (1924), p. 158; Revue Beige de
Numismatique 42 (1886), pI. VI, 1; J. Schulman, Cat. 1892, no. 909;
K.R., 28.
K., gest., 30 mm.
BRUSSEL
Jeton of rekenpenning
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099 Vz.: . NEC + FLVCTVAT
master n.l., volgetuigd.

+ ILLA + 16.84
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binnen 2 parelranden; drie-

Kz. : IN . CRUCE. SALVS.
Wapenschild van Jean-Baptiste de Visscher, Seigneur de Celle.
[14331] 15122, F. Feuardent, Jetons et Mereaux, Tome III, Paris
1915.

DEVENTER
Linnenweversgilde: Dumbar, p. 44, XI
100 Vz.: gekroonde vertic. spoel tussen .1 .6. en . 54 . ; cg.

Kz. : TLINNE / WEYERS / ..": GILDEN
Onder laatste e een teken?

+ / DERSTAT / DEVEN/ ..": TER-.

Vgl.: Dirks II, p. 173, pI. CIX,l.
K.R. 27.

M., gesl., 34 mm.

DORDRECHT
Koopmans- of Kramersgilde : Van Vollenhoven p. 92, no. 12.
101 Vz. : kartelring, stadswapen van Dordrecht, omgeven door omamenten.

Kz.: kartelring, omschr. COOMANS GILDE, i.h. veld: weegschaal scheidende 17 en 45.
Vgl. Dirks I, p. 204, pI. XXXVII, Dordrecht 2.
K.R. 310, pI. VII.
Z., gesl., 28 mm., dik 2 mm.
102 Ais nr. 101, doch 3 mm dik.

Gedenkpenning
103 Vz.: omschr. tussen parelranden WILHELMINA KONINGIN DER NEDERLANDEN en heel klein: BEGEER UTRECHT.
I.h. veld: jeugdportret Koningin Wilhelmina.

Kz. : bovenomschr. STOOMKOFFIJBRANDERIJ / (horiz.) : N. BONTEN / THEEHANDEL OPGERICHT 1820 / DORDRECHT / bloeiende en vruchtdragende
tak / OP 31 AUG. 1893 VERPLAATST / en als benedenomschrift: NAAR
HET SCHEFFERSPLEIN.
B., gesl., 47 mm.
ENKHUIZEN
Loodje
104 Eenz.: eerste stempel: 94; tweede stempel: wapenschild m. 3 haringen
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n.r., onderrand van het schild 5 it 6 maal naar binnen getand; de opstaande rand van het loodje is enigszins conisch.
Vgl. Dirks pI. IV, 29 en pI. XIX, 8; Revue Beige 1874, p. 17,8 wijst
dit lood toe aan Amsterdamse haringpakkers. Op grond van overeenkomst met wapen van Enkhuizen betwijfeIt Dirks die toewijzing.
GOES
Weversgilde
105 Vz. : twee gekruiste weversspoelen scheidende 16 en 33, kroontje erboven, eronder XIII ingekrast, doorboring boven het kroontje.
Kz.: sporen van een huisteken.
Vgl. Dirks I, p. 418, pI. LXXIX,5.
K .R. nr. 354.

T., geg., 43 mm.

'S-GRA VENHAGE
Kleermakersknechts: Timmer p. 108-115
106 Vz. : kabelrand, omschr. : . BEGONEN DEN . 14 . IANUARI 1710 .
Lh. veld : schaar, KNECHTS / VANDE KLE / MAKERSBOS; daaronder een
strijkbout.
Kz.: kabelrand, omschr. : . MEMENTO. MORI . ; i.h. veld: lijkstoet, baar
gedekt door lijkkleed, 7 dragers ten voeten uit, plaveisel; daarboven
gegr.: : 15 :
Vgl.: Dirks I, p . 261, pI. XLII,4.
K.R. Dr. 317.

M., geg., 47 mm.

St. Jacobs- of Hoedenmakersgilde
107 Vz.: St. Jan van Compostella, staande, links gewend, met pelgrimsstaf
en kruik, met hoed gedekt, mantel waaraan st. Jacobsschelpen gehecht,
de figuur scheidt 16 en 53; omschr. tussen parelranden: s. IACOP . MET
. V. SCHELPEN . GODT . WILT. ONS . HELPEN.
Kz.: parelrand, Lh. veld: w. VGROEN . D(eken) / P. MEHEVR . H(oofdman) / AR . V. LEVWEN. H(oofdman) / .N ° en gegr. : 261 / VERLIES:
VI ST. In de kant: XXVI gegr.
Vgl.: Dirks I, p. 257-8, PI. XLII,
K.R.315.

Dr.

2.
M., geg., 51 mm.

HAARLEM
Waarborglood
108 Vz.: Stadswapen Haarlem scheidende 15 en 84 (4 is onzeker), daar-
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onder een gestyleerde vuurslag, het geheel omgeven door een parelrand
binnen twee dunne gladde randen; daarbuiten een omschrift, waarvan
links van het wapen nog leesbaar STAEL.
Kz.: LEM(S) / IT.s.T. / 00.
De tekst van Kz. behoorde vermoedelijk bij een ontbrekende tweede
deel van het lood. Sporen van een verbindingslip niet gevonden. Mogelijk werd in Haarlem slechts een persing van het contralood met tussenliggende stof uitgevoerd. Geen resten van de stof aangetroffen.
Zie: Jhr. C. H. C. A. van Sypesteyn, Jbk. III,1916,p. 95,nr.488-9.
L., geperst, 52 mm.
Loodje
109 stadswapen Haarlem in haut-relief, gladde rand.
Kz.: 1722 in haut-relief, daarboven een klop: 8; onder het jaartal een
doorboring.
L., geg., 2-2,2 mm.
110 Vz. : stadswapen Haarlem in haut-relief binnen 2 gladde ringen.
Kz.: 1701 in haut-relief, daarboven een klop M. Op de achtergrond
fijne concentrische ringen, ws. ontstaan bij het vlakken van de gietmal.
L., geg., 2,2 mm.
Loodje
111 Vz.: Stadswapen Haarlem in haut-relief, gladde rand, rechts een doorboring.
Kz.: 1716 in haut-relief, daarboven klop

A

en klop

I.

L., geg., 2,2 mm.
Brouwers- of St. Maartensgilde
112 Vz.: vijfpuntige kroon met 3 juwelen, daaronder gekruist een mouthaak
en een gaffel (ten onrechte vaak gehouden voor twee schuppen). Dit
gereedschap scheidt N ° en 1; daaronder een bierton; cg.
Kz.: Stadswapen van Haarlem, met strik hangende aan twee linten.
Tussen linten en schild; t zijnde een brouwersmerk; het geheel scheidende 17 en 49.
Vgl. Dirks I, p. 171-173, pI. XXIV,I.
K.R. nr. 296; Revue Beige 1859, p. 75-76.
Jbk. M. & P. 3 (1916), p. 89, nr. 438.

M., gegr., 39 mm.

113 Vz.: gekroond wapen van Haarlem, waarop hertengewei (?)
Kz.: omschr.:

HAERLEM(S) GOET

·:5 (?) ..:: ; goudkleurig metaal.
K., geg., 20 mm onr.
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114 Als nr. 113, doeh zilverkleurig. Tin?
115 Eenz.: reehthoekig plaatje, waarop in binnencirkel gekroond wapen
van Haarlem, gehouden door 2 aanziende leeuwen, staande op 2 treden,
waarvan onderste tevens afsnede, daaronder blanco veld.
L., gest., 31 x 33 mm.
'S-HERTOGENBOSCH
Lintwerkersgilde: Van den Heuvel p. 693-701, 733-734
116 Vz.: St. Martinus te paard snijdt met zwaard een mantel door. Knielende bedelaar met kruk. Levendige voorstelling. Door etsing donkere
aehtergrond, rand zig-zag gegr., 2 ovale groeven, boorgat v.h. oog
3 mm.

Kz.: omsehrift tussen zig-zagrand m. groef en dubbele groef: -

(7bladige rozet) S.MARTINUS PATROON VAN DE LINTWERCKERS 1736. In het
veld: stapellinten op tafel, gekroond en seheidende N ° en 2.
Vgl. Dirks II, p. 22, pI. LXXXVI, 10.
K.R. Dr. 451.

ovaal, M., gegr.
m. oog 61,6 x 43 mm.
z. oog 54 x 43 mm.

Speldenmakersgilde: Van den Heuvel p. 289-290, 581-605, 687-690
117 Vz.: vrijwel rond met in de top drie lubben, waarvan bovenste doorboord (oog) randgroef, i.h. veld st. Thomas met lans, barrevoets.

Kz.: idem, in de lubben: N° 4 / SPELDE / MAAKERS /
Vgl. Dirks II, pI. XCL, 28.
K.R. nr. 456.

AB.

M. gegr. 52,5 x 41 (m.

~Og),

IEPEREN
Waarborglood
118 Vz.: Parelrand grof, parelrand fijner, in het veld YPRE, gedekt door
2 ranken, eronder rozet van 8 punten en 7 stralen.
Kz.: Hallentoren met dak, geflankeerd door 2 wapensehilden, links
Vlaamse Leeuw, reehts stadswapen, gladde rand binnen, daaromheen
wijd uiteenliggende parels, daaromheen grove parelrand.
Vgl. Minard van Hoorebeeke II, p. 223,419; diens iets afwijkende
besehrijving lijkt veroorzaakt doordat hij een minder goed ex. in
handen had. Wat hij voor een gekanteelde stadsmuur hield, is op
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ons ex. duidelijk de nok van het schuine dak der Halle, voorzien van
een rij pieken.
L., geg., 53 mm, dik 8 mm ..
Stoelendraaiers?
LEEUWARDEN?
119 Driepotige stoel met halfronde rugleuning, driekante zitting, gevat in
bladerranken.
M., gegr., 49 mm.

Kz.: 1765 / A V D G (of H).
LEIDEN

120 Vz.: 2 gekruiste sleutels, gekroond (stempel ca. 9 mm. hoog).
M., gest., 41 mm.
Merklood: Posthumus, VI, nr. 236 en 237, pp. 398-9
121 Omschrift in gladde rand: ABRAHAM . LE . BOULLENGER . & . COMPAGNIE; i.h. veld drie gekroonde schilden, middenboven klauwende leeuw
n.1., schild met wapperende linten linksonder monogramschild ovaal,
met ALB; rechtsonder ovaal schild met boom en ter weerszijden een
staande, gevleugelde engelenfiguur. De beide ovale schilden worden
gehouden door ieder twee ornziende, klauwende leeuwen. Daaronder:
A / LEYDEN. De plaatsnaam op cartouche.
Kz.: binnen krans van kleine blaadjes: . TOMAS. MEE (rozet) DIDAIONES
en een mannenkopje, gedekt met platte hoed en vandaaruit 2 afhangende vlechten. (Bisschopshoed?) I.h. veld: geornamenteerd schild,
linkerkwartier boven: IHS met kruisje boven H; rechterkwartier boven
vertoont toren van Babylon (?); linkerkwartier beneden: Grieks kruis;
rechterkwartier beneden: een samengesteld kruis; hartschild: vermoedelijk een aquaduct.
Aangesoldeerd ~Og, dwars geplaatst.
ijzer, geg., 61 mm.
Merklood: Posthumus V, p. 278, noot 1; nr. 208 § 4; nr. 239 § 2
121a Vz.: omschrift MYCHE . DELEBECQUE en 5-puntige ster, parelrand,
. M . D . / . B . De verbindingslip is nog weI, het tweede deel niet meer
aanwezig.
L., geperst?, 19 mm.
MAASTRICHT
Timmerliedengilde: Dorren p. 357-8
Begrafenispenning der Protestantse timmerlieden
122 Vz.: parelrand, gladde binnencirkel, in het veld een passer scheidende
16 en 82, tussen de benen een doodshoofd en daaronder een stuk geECON.-HIST. JAARBOEK XXXII
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reedschap, bij verschillende schrijvers aangeduid als (kuipers-) bijl. De
beeltenis vertoont echter veel overeenkomst met een beugelzaag.

Kz.: parelrand, blank veld.
Dirks II, p. 65-c, pI. XCV, 8; Minard v. Hoorebeeke p. 180, 329.
K.R. nr. 490.
M., geg., 27 mm.
MIDDELBURG
Houtzagersgilde
123 Vz.: een houtzagersstelling (schraag), waterpas, boor, winkelhaak, paslood, passer en bierkan. Omschr. tussen parelranden: WI SAGHEN .
GHERNE AALE . DAGHE . INDE . OAT. DEN. COST (AN 1621) / WIE . ONS .
TE . DRIN(N)KEN . GHAVE . DIE . VERSLAEDT . ONS . DEN . DOORST. Dit
omschrift in 2 regels, waarvan begin en eind gescheiden door een
burchtje, d.i. het muntteken van Middelburg.

Kz.: een spanzaag, kist, bijl, een houtzagerskruk, een vijfde niet herkenbaar voorwerp. Omschr. tussen parelranden: WI . DRAGHEN . ENDE
. SLAVEN. OAT. MET . ZEER . GHROOTEN . PIN. / WEL . EEN . GEDUERICH. SCHRAVEN . DEUR . HET . GHELT . WI . VERSO(END) . ZI(N).
Vgl. Dirks J, p. 333-4, pI. LXIII, 13: Minard van Hoorebeke p. 205,
nr.380.
M., geg., 42 mm.
K.R. nr. 368.
Weversgilde
124 Vz.: gekroonde weversspoel (vert.) tussen twee bloeiende en bebladerde
takken, het geheel onder een boog, rustende op twee geschroefde zuilen
met voetstukken. Mogelijk moet in de schroefvorm een lintversiering
worden gezien. Eronder: 1621. Parelrand.

Kz.: binnen parelrand: burchtje op schild, daaronder een afgeslepen
vierkant, waarin gegr.: 48; binnen het vierkant nog leesbaar: IN. DE . GE
ORE/ AER, welke tekst zou hebben geluid: IN . DE. GEBOORTE . YOORWAER
.IST. ER. LYWAET . / NOOT . IA . OOC. / EERBAAR . AL . WERDE. DOOT.
Dirks J, p. 380-1, pI. LXXI, 51-52; Minard van Hoorebeke p. 206,
381.
K.R.404a.
Goud- en zilversmidsgilde: Jbk. M. & P. 1 (1914), p. 73-132.
125 Vz.: in het midden een gedreven bokaal, omringd door een weegschaal
met staafachtig voorwerp, dat op andere exx. een ketting is, een mortier,
een onbekend voorwerp, een passer, een aambeeld, een platbektang en
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twee gekruiste voorwerpen, mogelijk een blaaspijp en soldeerbout, tenslotte nog een vaatachtig voorwerp.
Kz.: een drijfhamer en een tang gekruist, gestoken door een ring met
een scherpe punt die vaak als diamant wordt aangeduid. Het lijkt weinig
aannemelijk dat het een ring met diamant zou zijn. De verhouding met
de er doorheen gestoken gereedschappen is dan volkomen zoek. Er is
geen relatie met de ring als goudsmidsprodukt en de afgebeelde gereedschappen. De ring lijkt eerder ook een stuk gereedschap dat met de
scherpe punt b.v. in een blok hout bevestigd kon worden. Ret jaartal,
slecht leesbaar, vermoedelijk 1557 wijst evenmin op een combinatie van
ring met diamant. Pas na de Val van Antwerpen in 1589 trokken de
Antwerpse diamantairs naar het Noorden. Ofschoon de Jigging van
Middelburg een nauw contact mogelijk gemaakt zal hebben, zit daar
geen reden in voor de Middelburgse smeden om grof gereedschap dooreengestrengeld met een kleinood af te beelden.
Onder de centrale voorstelling 2 gekruiste gereedschappen, burijn en
pons? Voorts twee niet-herkenbare voorwerpen.
Vgl. Dirks I, p. 384-5, pI. LXXIII, 57.
Jbk. M. & P. 1 (1914), p. 83, pI. III, 1-la.
KR. 366, pI. IX en KR. 367.

L., geg. , 31 mm.

MUIDEN
Waarborglood
126 Vz.: omschr. tussen lauwer- en parelkrans MVIDENS . OM . CASTOOR .
1661. I.h. veld: twee spitse torens (waterpoorten?), daartussen getuigde
I-master met geborgen grootzeil, kraaiennest, vlag in top.

Kz.: omschr. tussen lauwerkrans en parelrand MVYDENS . GEBLAAVT .
KASTOOR . 1661. Een meerman? en een meermin, aanziend, houden een
wapenschild.
De beide delen verbonden door een lip.
L. , geg., 55 mm.
UTRECHT
Smedengilde, Cat. Utrecht, nr. 3367-3376
127 Vz. : parelrand, gekroonde smids-voorslaghamer, de kop scheidende V
en R, de steel scheidende 16 en 42; schildvormige klop vertoont een
huisteken.

Kz.: parelrand, Utrechts wapentje, daaronder . DE . / SMEDE / . GILT.
Vgl.: Dirks II, p. 152.
KR. nr. 38.
Jbk. M. & P. 1910, p. 227-35, E. Voet Jr.

K, gesl. , 27 mm.
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ONBEKEND

St. Lucasgilde
128 Vz.: 1650 I Lucasschild.

Kz. : Jacobi Albertsz /

G.

(glazenmaker?).

VgI.: K.R. 512. De naam Alberts komt voor in de Catalogus gedenkpenningen etc. nagelaten door A. Voombergh en A. H. Walter. (Veiling
G. Th. Bom &Zn., dec. 1888,Amsterdam.)Dedaarbeschrevenpenning
nr. 3128 verwijst naar Dirks PI. IX, 102. Daargaathetechteromeen
rijker bewerkt exemplaar.
K., gegr., 28 mm.
Timmerlieden?
129 Vz.: sierlijk geornamenteerde blokschaaf tussen de benen van een passer. Passerknop scheidende (1)6 en 62; kabelrand.

Kz. : man nJ. zwaait een bijl, rechterbeen op houtblok, boven de bijl: B,
onder de bijl: HG; kabelrand.
De atbeelding toont een treffende overeenkomst met een prent uit Jan
Luyken's "Ret Menselijk Bedrijf" (1694), Scheepstimmerlieden.
K., geg., 30 mm.
Touwslagers? 's-Hertogenbosch?
130 Vz.: gekroond monogram, bestaande uit de letters VR (?); links een
rozet (?).

Kz.: R N ° 260 gegr., sporen van oudere cijfers. Mannenfiguur, hoge
hoed of muts met een pompoen, wambuis, kniebroek, laarzen, aanziend
met gespreide armen en in beide handen een voorwerp, mogelijk rollen
touw.
Vgl. Dirks II, Nalezingen, p. 41.
Minard van Roorebeke, nr. 267 (Den Bosch).
K.R. nr. 526
K., geg., ovaal, 73 x 47 mm. (m. ogen)
60 x 47 mm. (z. ogen)
Wijnkopersgilde?
131 Vz.: W.K.G., gegr., in haut-reliH een pot metzichtbaar 3 oren, verdiepte
rand, een sleuf of een ronde opening boven.

Kz.: Hermanus / vis Bagh.

K., geg., 35 mm.

Loodje
132 Eenzijdig, bolle rand, parelkrans, RP.
Loodje

L., gesI., 29-31 mm.
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133 Grove parelrand, monogram uit de letters D V W en G. (De vellenblooters en wolweversgilde??) (Goes?).
L., gesl. , 36 ffiffi.
133 Vz.: zeer afgesleten, parelrand, een onduidelijk ornament scheidt 16 en
21 ; eronder vermoedelijk een letter A.
M., geg. , 30

ffiffi.

Kz.: GYSBERT / K RUYF, korenmaat met strijkstok, eg.
M., gegr., 32

ffiffi.

Kz.: eg., HENDERICK/KOELMAN (gegr.).
Korenmetersgilde?
134 Vz.: 31 / C / M.G, eg.

Waarborglood: zie Posthumus, III, (Leiden?), Looden, Loodgieters,
Looiers, Looigeld, Looihal, Looikamer
134 Vz.: rand met "juwelen", i.h. veld : (L)OVER . RY / KER . SATYN / BOMBASYN / . 1609. Erboven een gedrapeerd lint.
Kz. : drievoudige rand, buitenste gekabeld, middelste bladertak, binnenste een parelrand. Lh. veld een klauwende leeuw n.l., slank. Resten
L., in tang geperst?, 47/48 ffiffi.
van oog.
Meetlood : zie Posthumus, III. (Leiden?)
135 Vz.: bladerkrans, DOOR . MY . SELF . DROOG (G)EMETE. als omsehrift.
In het veld: . L. /4 juist voor een onregelmatig gat / sporen van EL?
Rest van een gebroken verbindingslip. Tweede deel weg.
L., gest., 38 mm.
Merklood
136 Vz.: omsehr. binnen 2 gladde randen BERE & ENCHMARCH.; Lh.
veld 2 zespuntige sterren.
Kz.: E / T 2 ~

~ R / 5-puntige ster.

De beide delen verbonden door een lip.

L., geg., 24

ffiffi.

Merk- en waarborglood
137 Vz.: gladde opstaande rand, glad veld en in het midden een opening
9 ffiffi 0 ODr.
Kz.: gladde opstaande rand, glad veld met aan de binnenkant een
tweetal vermoedelijk aangesoldeerde lippen die door de stof en door
de opening van de vz. heen gestoken werden. Daarna weer plat gebogen. Vervolgens met een tang geperst. De afdruk daarvan toont een
grove parelrand, een letter A, omgeven door tenminste 3 rondjes of
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letters o. Ca. 2/3 van het cirkeloppervlak van de stempel is afgedrukt.
De stempel had een bewerkte doorsnede van 15 mm. Het lood is bevestigd over de negge van een lap ruwe, bruingeverfde wollen stof. Vz.
en kz. zijn door een lip verbonden.
Aan dezelfde lap is nog een tweede loodje bevestigd, dat 17 mm doorsnede heeft. Aan de voorzijde vertoont dat een huismerk of meesterteken, waarvan te onderscheiden vallen van boven naar beneden de
letters G, AR, G, A en V dooreengestrenge1d. Verrnoedelijk door de
stof heen (maar dit kon op gevaar van vernieling niet worden vastgesteld) zijn voor- en keerzijde aan elkaar gehecht, terwijl zij ook door
een lip om de negge heen verbonden zijn.
Het staal vertoont de sporen van nog een derde lood, niet meer aanwezig, dat een grootste doorsnede van 38 mm moet hebben gehad. Het
spoor tekent zich af als een enigszins vierkante chamoiskleurige vlek
met afgeronde hoeken. In het midden daarvan weer een lichtbruine vlek,
waarin in kruisvorm de moeten staan van het contralood dat d66r of
stijf tegen de stof aan geklemd werd. Aan de keerzijde heeft de stof
dezelfde kenmerken, doch de vlek i.h. midden van iets andere tekening
en donkerbruin zoals het gehele staal. Het geheel maakt de indruk dat
het lood v66r het verven werd aangebracht en dat het niet om verkleuringen gaat, die onder inwerking van het lood zijn ontstaan.
Het vermoeden dat het lood nr. 135 aan dit staal zou hebben gezeten,
kon niet overtuigend worden geadstrueerd.
NEDERLAND
Gedenkpenning
138 Vz.: 1813, daaronder staande vrouwenfiguur met rechterhand verbroken ketenen over schouder wegwerpend, linkerhand houdt gekroond
Nederlands wapenschild met 17 blokken i.h. veld, daarnaast een tandwiel, mercuriusstaf, bijenkorf en 6 vliegende bijen. Achter de vrouw om
een gedrapeerd lint met ORANJE NEDERLAND. Het lint loopt door geopende muil van een kinls van de vrouw liggende leeuw, die een bundel van
6 (!) pijlen i.d. rechterklauw houdt. Op achtergrond een driemaster met
volle zeilen. Onder afsnede verdiept blank veld, met initialen LDV,
waar volgens Dirks had moeten staan P. Mansveldt en Zoon.

Kz.: twee eikenlooftakken van onder naar boven, beneden gebonden
met lint. i.h. veld: herinnering / AAN HET HALVE / EEUWFEEST / VAN /
NEDERLAND'S / ONAFHANKELYKHEID / NOVEMBER / 1863; doorboring.

Vgl.: Dirks Penningen 1813-1863, II, p. 265, nr. 908.
Tin, geg., 37 mm.
FRANKRIJK
Gedenkpenning
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139 VZ.: omschr. ETIENNE MONTGOLFIER, buste n.l., ordeteken op 1. revers.
Medailleur: CAQUE F.
Kz.: binnen gladde ring NE / A VIDALON / PRES ANNONAY / EN
M.DCC.xLV. / MORT / EN M .DCC.xCIX. / vignet / GALERIE
METALLIQUE / DES GRANDS HOMMES FRANyAIS / vignet / 1821.
B., gesl., 40,7 mm.
Gedenkpenning
140 Vz.: omschr. IOANNES PETRUS BLANCHARD, buste n.r., staartpruikje m.
strik, de "Engelse" haaropmaak. Medailleur F. Loos. (Zie inz. Friedrich Wilhelm Loos, Biographical Dictionary of Medaillists, Vol. III, I,
L. Forrer, London 1907.)
Kz.: bovenomschr. IMPAVIDUS SORTEM NON TIMET ICARIAM / VARSOVIAE
MDCCLXXXVLLL. I.h. veld een zwevende balion, man in schuitje zwaait
een vlag, anker aan schuitje, links o.d. grond geboomte, 3 huisjes,
struiken, daarvoor een rivier, op andere oever landt een mandje aan
een parachute; o.d. voorgrond rechts v66r een boom een steen, waarop
de tekens : + Sa .
~ ()
Zie: L. Coutil, "J. P. Blanchard, biographie et iconographie", Bvreux
1911. Blanchard maakte op 17-1-1785 samen met John Jefferies, een
Amerikaansearts, deeerste luchtreis over het Kanaal. Hij was uitvinder
van de parachute.
Z., geg., 30 mm.
141 Als nr. 140.

B., geg., 30 mm.

Herinneringsmedailie
142 Vz.: gladde rand, i.h. veld SOUVENIR / DE MON ASCENSION / DANS / LE
GRAND BALLON CAPTIF / A VAPEUR / DE MR HENRY GIFFARD / vignet.

Kz.: baIIon-captif boven Parijs. Op de voorgrond Place du Caroussel,
Champs Elysee, Place de la Concorde, Arc de Triomphe, links de Seine.
Onderafsnede: PANORAMA DE PARIS / 1878.
Ben bij de penning gevoegde tekst meldt: "Wereldtentoonstelling te
Parijs 1878; prijs voor opstijging 20 frs. p.p.; de medaille kreeg men
als souvenir, cadeau Sieger".
MedaiIIe m . oog en ring, waaraan blauw-wit-rood lint dat om een
halter geslagen is.
Lit. : H. Hegener, "Het Vliegveld", april 1937, de Giffard Kabeiballon.
Zie opgaven Winkler Prins Encyclopaedie.
K., verg., gesl., 50,5 mm.
Speld
143 Opschr.: INTERN. HIGH ALPINE / BALLOONING / WEEK / MURREN / 1962.
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l.h. veld: een Montgolfier, een Zeppelin, een moderne ballon en o.d.
achtergrond een gestyleerde ballon.
blik, gestampt, ovaal, 24 x 41 mrn.

NEDERLAND
Munten
144 Danarius Floris V, 1266-1296.
Vz.:

+:

F. COMES O(LLANDI)E, kopje n.l. binnen parelrand.

Kz. : parelrand, omschr. MON-(ETA)-DOR-DCI, plat langkruis, gevoet,
dat binnenparelrand en omschr. doorbreekt, een 5-bladige rozet in elk
kwartier.

P. O. v. d. Chijs, III, 9.
A. T. Puister, Jbk. M. & P. n. 44 (1957), p. 20-21.

145 Ais 145, doch vz. met :. F C(OMES) (O)LLANDIE.
146 Vz.: omschr. tussen parelranden :. F CoMES OLLANDIE, kopje n.l.
Kz.: omschr. tussen parelranden .'. MONE MEDENBLEC, Lh. veld gevoet
plat kruis.
147 Denarius; nog niet geidentificeerd.
148 Botdrager (Dordrecht en Middelburg) Willem V, 1351-1389.
Vz.: zittende leeuw, gekroond en met helmbos getooide helm, de binnenste parelrand doorbrekend, omgeven door 15 halvemaantjes.
Omschr. tussen parelranden: GVILLELMVS : DVX : COMES : HOLA : Z :
ZELANDRIE.

Kz.: 2-rijig omschr. binnen 3 randen: ~ MONETA (BLAD) DE (BLAD)
H'LANDIA in de binnenrand en in de buitenrand: BENEDICTUS :
VENIT : IN : NOMINE : DOMINI.

QVI :

P. O. v. d. Chijs: p. 200-2, pI. V, 9-11; 16.
149 Halve groot, Willem V, 1351-1389.
Vz. : omschr. tussen parelranden ~ MONETA: HOLANDRIE; klimmende
leeuw i.h. veld.

Kz.: gevoet kruis, omschr. doorbrekend: GVIL - LELM - DVX - C OME(S).
P. O. v. d . Chijs, p. 315-6, pI. IX, 8-10.
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150 Groot, WilJem V, 1351-1389.
Vz.: tussen buiten- en binnenparelrand 12 door balkjes gescheiden cirkels, waarin 1 leeuwtje en 11 bloemmotieven. Binnen de parelrand omschr. ~ MONETA (BLAD) HOLAND.

Kz.: 2-rijig omschr. binnen 3 randen: buitenomschrift BNDICTV : SIT :
NOME: DNI : NRI : IHV : ~ . Binnenomschr. GVIL - LEML - DVX.C OMES. Lh. veld een gevoet kruis dat het binnenomschrift doorbreekt.
P. O. v. d. Chijs, p. 197, pI. VI, 18.
151 Goudgulden, Willem VI, 1404-1417.
Vz.: de hertog staande, gehamast, figuur doorbreekt pareirand onder
en boven, zwaard in rechterhand en daaronder een klimmend leeuwtje,
rechterh.and houdt Beiers wapenschild. Omschr.: GVLL' •.": DVX •.":
COMES •• : HOL.

Kz.: ~ FLORINI ~ DE ~ HOLAND ~ Z ~ ZEL', als omschr. en binnen
parelrand vierdelig wapenschild van Beieren-Holland binnen een versiering van 8 bogen.
P. o. v. d. Chijs, p. 195-6, pI. V, 7-8.
H. Enno v. Gelder, Jbk. M. & P. 45 (1958), p. 123, pI. XIII, 2.
152 Halve leeuw, Willem VI, 1404-1417.
Vz.: omschr. ~ GYLM : DVX : DE : GR' : CO
binnen gladde rand een klimmende leeuw n.I.

: HOL : ZEL';

i. h. veld

K.z.: omschr. binnen 2 gladde randen ~ MON' : NOVA: HOLD: ZELA,
gevoet kruis omschr. doorbrekend, in de kwartieren van het veld afwisselend een Beiers schild en een klimmende leeuw.
P. O. v. d. Chijs, p. 314, pI. VIII, 6.
153 Tuin, Jacoba van Beieren, 1417-1433 (geslagen tussen 1418-1424).
Vz. : omschr. tussen gladde randen DVCISSA : IAQ : GR : GOI : HANOIE :
z'. Lh. veld klimmende leeuw in "tuintje" (palissade), houdende
het gevierendeeld wapen van Beieren en Henegouwen.
Kz.: omschr. tussen pareiranden ~ MONET - A : NOVA: FAC : IN :
VALENG. Lh. veld een lang gevoet kruis, omschr. doorbrekend, alsmede
een epicicloide (4 x 2 bogen of lubben) waarvan de snijpunten eindigen in trefies.
HO :

R. Chalon, pI. XIX, 143.
154 Kwart-groot (6 mijten), Philips de Schoone, 1482-1506 (geslagen tussen
1490-1492).
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Vz.: omschr. PHI 0 ARDV 0 AVST 0 BVR 0 CO
het wapen van Oostenrijk-Bourgondie.

0

HO (KROONTJE). I.h. veld

Kz. : MAXILIAN . REX. ROMA . PA (KROONTJE), binnen parelrand, gevoet
kruis, in het hart een rozet en in de kwartieren afwisselend een lelie en
een leeuw.
Van Gelder en Hoc, 89-6.
155 Karolusgulden (20 sols), Karel V, 1506-1555 (geslagen tussen 15211529).
Vz.: KAROLVS . D.G. ROM. IMPE. HISPANIAR . REX (rozet) tussen parelranden. De punctuatie is aangegeven met minuscule Franse lelies.
,hispaniar' met slot -r nog niet in van Gelder en Hoc beschreven. Lh.
veld torso v.d. Keizer met scepter en aardbol of rijksappel.

Kz.: omschr. binnen gladde randen DA . MICHl . VIRTVTE . CONTRA .
HOSTES . TVO (KROONTJE). In het veld wapen van Oostenrijk-Bourgondie
voor dubbele adelaar van Gelder en Hoc 185-6a (Holland).
156 Philipsdaalder 1563, Philips II, 1555-1598.
Vz.: PHILIPPVS : D : G : HISP : REX: COES : HOL. (ROZET) 63 ., portretbuste n.1. De: als scheidingsteken wijkt af v.G.H.
Kz.: DOMlNVS . MIHI . ADIVTOR; afwijking geen rozetten. Het stempel
is versprongen. Gekroond wapen van Spanje, Oostenrijk, Bourgondie,
omschr. doorbrekend, gelegd over gekruiste batons, geflankeerd door
2 vuurslagen en dragende het Gulden Vlies.
Van Gelder en Hoc 2IO-lIc.
157 Rijksdaalder (zilveren dukaat of Rijksdaalder met de staande man).
Vz. : omschr. MO : NO : ARG : PRO: CONF<E : BELG : CO : HOL. ; geharnast
ridder n.r., in linkerhand gekroond Hollands wapen aan een strik,
zwaard geschouderd, zwaardpunt en helmbos doorbreken omschrift.,
kartelrand, gladde kanten.

Kz. : wapentje van Dordrecht in omschr. CONCORDIA RES PARVIE
CRESCUNT. In het veld: gekroond Hollands wapenschild, scheidende
16 en 93. Op het schild gekroonde leeuw met zwaard en pijlenbundel (7).
P. Ch. de Vries, 1-34.
P. Verkade, nr. 259.
DUITSLAND
Noodgeld
158 Vz.: grove blauw-grijze kartelring, in het veld twee vrouwen geknield
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op de hielen zittende, de handen ineengeslagen, torsen een kan met
deksel en oor n.r., in een cartouche gevormd door de houding der
vrouwen: 1921; figuren grijs, veld blauw, op de kan vage sporen van
kamrad of stralende zon.
Kz. : binnen blauw-grijze kartelring 50 Pf. (?) NOTGELD D. / GEMEINDE
/ HOHR / B. COBLENZ; veld blauw, gladde kant.
Fabr. Topferzentrale in Hohr. Gres (Keuls aardewerk), 27,5 mm.,
type nIl, wit-biscuit, handvorm.
K. Scheuch, p. 94, nr. 530.
159 Vz.: grove parelrand, omschr. in i -boog GEH ICH IN SCHERBEN en
beneden horizontaal : WIRST GLUCK D u ERER / BEN.
In het veld : kannetje met 2 kruloren, waarin klavertjevier en rechts
vert. 1921.
Kz. : 25 PI (?) / NOTGELD D. / GEMEINDE / HOHR / B. COBLENZ binnen
grove parelrand, gladde kant, geheel zwart.
Fabr. Topferzentrale in Hohr. Gres, 29,5 mm., type alII, BottgerSteinzeug K. Scheuch, p. 94, nr. 529.
160 Vz.: verdiepte parelrand, centraal mannenfiguur knielend op linkerknie, handen in gebed gevouwen, in hemd als monnikspij gekleed, doch
met een wijde broek met knopen, barrevoets, handen steunen op greep
van spade. O.d. achtergrond boven het langsprofiel van een hoeve in
aanbouw, links achtergevel idem m. 3 vensters, kapspanten en steigers,
rechts voorgevel idem m. 2 vensters en half-geopende poort, kap gedekt, stellingen ged. aanwezig. Eronder twee gekruiste degens (Kiirschwerter) scheidende 19 en 21, gladde kant, geheel koffiebruin.
Kz.: verdiepte parelrand, omschr. in 3/4-boog boven REICHSHEIMSTATTENBUND in i-boog beneden .OSTSACHSEN. In het veld 20 / M omsloten
door 2 gekruiste korenaren, elk met 14 korrels en 7 haren.
Fabr. Staatlichen Porzellan-Manufaktur, Meissen. Bottger-Steinzeug,
41,5 mm., uit stalen stempel, type a.
K. Scheuch, p. 75, Dr. 397.
161 Vz. : verdiepte parelrand, centraal mannenfiguur knielend op beide
knieen, gekleed in 3/4 lang hemd, een gestyleerde eikenboom plantend,
links een 5-bladige plant, rechts een spade, ter weerszijden een hekwerk.
Eronder 2 gekruiste degens (Kiirschwerter), scheidende 19 en 21.

Kz. : verdiepte parelrand, omschr. in 3/4 bovenboog REICHSHElMSTATTENBUND, i benedenboog .OSTSACHSEN. In het veld 10 / M omsloten
door 2 gekruiste korenaren m. links 14 en rechts 12 korrels, ieder
7 haren.
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Fabr. Staatlichen Porzellan-Manufaktur, Meissen. Bottger-Steinzeug,
37 mm., geheel koffiebruin, uit stalen stempel, type a.
K. Scheuch, p. 74, nr. 394.
162 Yz.: Stadswapen van Freiburg, middelste toren met kruis en geopende
poort, in t bovenboog: 1921. Onder afsnede twee Kiirschwerter, het
geheel binnen verdiepte parelrand, gladde kant.
Kz.: verdiepte parelrand, omschr. in ! bovenboog FREmERGER MiiNZE,
gescheiden door monogram (gesleten) PFE. In het veld 25 waaronder
vignet in de vorm van platte Y.
Fabr. Staatlichen Porzellan-Manufaktur, Meissen. Bottger-Steinzeug,
21,6 mm., koffiebruin, uit stalen stempel, type a.
K. Scheuch, p. 25, nr. 117.
163 Yz.: als 162, doch de geopende poort lijkt hier eerder een wapenschild
voor te stellen met links een staande leeuw en reehts verticale balken.
Kz.: als 162, doch met 50 en met monogram

P.F.

Fabr. als 162 evenals kleur en materiaal, 25,5 mm.
K. Scheuch, p. 25, nr. 120.

164 Yz.: gladde ring, omschr. binnen 2 parelranden
LAGER * SCHNEIDEMUHL *. In het veld 50.

KRIEGSGEFANGENEN-

Kz.: gladde ring, buitenparelrand, binnenrand afwisselend een parel
en een "juweel"; in het veld 50.
Zink, gesl., 24 mm.

165 Yz. : gladde ring, omschr. binnen 2 parelranden
LAGER * ULM A. D. * In het veld: 2.

KRIEGSGEFANGENEN-

Kz.: gladde ring, buitenrand grovere parels dan binnenrand. I.h. veld 2.
Zink, gesl., 18 mm.

166 Yz.: bovenomschr. KOMMANDANTUR horizontaal:
LAGERS benedenomschr. : MUNSINGEN, parelrand.
Kz. : parelrand en 5.

DES / GEFANGENEN- /

Alum., gesl., 19 mm.

167 Eenzijdig bedrukt linnen, 77 x 57 mm.
In gearceerd kader Kein offentliches Zahlungsmittel (vignet).
Links beneden 50, vandaaruit naar rechtsboven tussen 2 golflijnen
Funfzig Pfennig. Reehts beneden Gilltig / nur innerhalb / des Lagers, /
sonst ohne jeden Wert / Bad Colberg (S.M.) 21. Sept. 1915. / Kommandantur / des Offizier-Gefangenenlagers.
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Links: Gesetzlich geschiltzt. Rechts dwars over lengte

*0

+.

+ No.

7242

Linksboven in rood gestempeld: omschr. offizier-gefangenenlager met
in het veld de Duitse Rijksadelaar.
Diagonaal groen stempel : ENTWERTET.
Duitse rijksmunt
168 Vz. : omschr. DEUTSCHES REICH 1875 .PFENNIG., Lh. veld 10.
Kz.: gladde rand en kant, i.h. veld Rijksadelaar oud model, Mt.:
C = Frankfurt.
K . Jaeger, 5e ed., p. 27, nr. 4; slechte staat.

CN, 21 mm., gesl.

169 Vz.: gladde ring en kabelrand, omschr. DEUTSCHES REICH 1914 . PFENNIG.
Lh. veld 5.

Kz. : Rijksadelaar nieuw model, mt. A

=

Beriijn, binnen gladde ring,

met parelrand.
K. Jaeger, p. 30, nr. 12; zeer goed.

Cn., gesl, 18 mm.,

Penning
170 Reformatiepenning. Vz. : omschr. WORMS 18.4.1521, portretbuste van
Maarten Luther n .r., omschr. doorbrekend.

Kz.: omschr. REFORMATIONS GEDACHTNISKIRCHE. I.h. veld frontaanzicht
van de kerk, torenspits het omschr. doorbrekend en scheidende 18.4.
van 1921. Onder afsnede NURNBERG / G.Y.
Alum., gesl., 35 mm.
LUXEMBURG
171

Vz.: gladde ring, fijne pareirand, omschr. ALPHONSE GRAND DUC DE
LUXEMBOURG. 1901, portret n.r., onder afsnede v.d. hals A. MICHAUX.

Kz.: gladde ring, fijne parelrand, 2 eikentakken a .d. voet gestrikt, i.h.
veld 10 / CENTIMES.
R . S. Yeoman, 6e ed., Luxemburg nr. 6.

C.N., gesl., 20 mm.

OOSTENRlJK
172 Vz. : in rood en groen bedrukt. Randje met 8 denneappels. KASSENSCHEIN DER / GEMEINDE H ADERSFELD 1M WIENERWALD /; daaronder
hertebok n.r. tussen 2 dennetakken, scheidende 50 en 50 in vierkante
rode velden, daaronder cartouche HELLER. Linksonder : HADERSFELD /
AM 1. JUNI 1920. Rechtsonder : der Biirgemeister / (handtekening onleesbaar).
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Kz.: in groen bedrukt, gescheiden in 2 velden. Linker veld vormt een
rechthoek met een denneappel in de hoekpunten, HELLER / 50 in grote
gearceerde cijfers. Rechterveld met twee dennetakjes en een -appel in
elke hoek. Binnen ovale rand: WIRD 4 WOCHEN NACH / ERFOLGTER
KUNDMACHUNG / EINGELOST. / ERZEUGT AUS / SPERRHOLZPLATTEN /
AUS DER FABRIK / UNGARHOLZ- / KLOSTERNEUBURG.
Buiten het kader: 2. AUFLAGE en voorts, slecht leesbaar: druck van
F. Reittenberg, Wien ??/o.

LEVENSBERICHTEN
VAN OVERLEDEN DONATEURS EN LEDEN

A. J. D' AILLY

Franeker, 22 juni 1902 - Amsterdam, 24 november 1967
Arnold Jan d'Ailly werd op 22 juni 1902 in het Friese stadje Franeker geboren, als zoon van een dokter. Hij was nog maar enkele jaren oud, toen
de familie naar het gelderse Doesburg verhuisde. Daar bezocht hij de lagere
school en het gymnasium; in 1921 werd hij ingeschreven als student aan de
Universiteit van Amsterdam; in 1926 verwierf hij de titel van meester in de
rechten.
Al spoedig werd hij benoemd tot waarnemend-griffier bij het Amsterdamse Gerechtshof, welke functie hij in 1927 verwisselde voor die van secretaris der directie van de Stoomvaart-Maatschappij "Nederland". Twee
jaar oefende hij die functie uit, juist lang genoeg om een van de directieleden
van die maatschappij op een reis naar het toenmalige Nederlandsch-Indie
te vergezellen.
In 1929 werd hij benoemd tot adjunct-secretaris van de Vereeniging voor
den Effectenhandel, later tot secretaris, een functie, die hij tot 1 maart 1940
uitoefende.
Daarop volgde een werkzaamheid als directeur van de Kasvereniging,
ruim vijf en een half jaar lang. Het was in de sombere jaren 1940-'45, dat
hij zijn aktiviteiten bij deze bank heimelijk kon aanwenden voor de financiering van het verzet door hulpverlening aan het Nationaal Steun Fonds.
Na de bevrijding van ons land in 1945 werd hij - op 31 oktober van dat
jaar - op een belangrijke post geroepen, namelijk die van directeur van de
Nederlandsche Bank.
Hier scheen voor hem, gedurende een langere peri ode, een belangrijke
functie te zijn weggelegd. Maar het lot beschikte anders; met ingang van
1 oktober 1946 benoemde Hare Majesteit de Koningin hem tot burgemeester
van de hoofdstad.
Het was de waarnemend burgemeester Bernard C. Franke, die hem in de
raadzaal installeerde en de zilveren ambtsketen omhing, die de nieuwe burgemeester zo vele jaren bij zo vele spectaculaire gebeurtenissen zou dragen.
In aanwezigheid van talloze autoriteiten, onder wie de man, die op de dag
van de bevrijding de lei ding van het stadsbestuur in handen had genomen,
Feike de Boer.
Had de stoere Fries Feike de Boer de eerste maanden na de bevrijding in
de ontredderde, verarmde, vervuilde stad "de bezem gehanteerd" - zoals
hij zelf graag zei -, had de Zeeuw Bernard Franke tot taak het stadsbestuur
in normale banen te leiden, op d'Ailly's schouders kwam de taak te rusten
bet aloude Amsterdam tot nieuwe glorie te brengen. Geen eenvoudige taak;
vandaag de dag valt het moeilijk zich voor te stellen, met welke problemen
ECON .-HIST. JAARBOEK XXXII
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het stadsbestuur toen te maken had. Wei en wee van de burgerij waren in
hoge mate afhankelijk van zorg en voortvarendheid van lands- en stadsbestuur.
Nog geen maand was een nieuwe, gekozen gemeenteraad in functie. De
nieuwe burgemeester nam de portefeuille van haven- en handelsinrichtingen
(waaronder de luchthaven Schiphol) onder zijn hoede. Van meet af aan ijverde hij voor een snel herstel, veelal tevens een verbetering van de weg naar
zee, het verkeer door de lucht en de binnenvaart naar het europese achterland. De kIeine problemen van elke dag vroegen mede de aandacht; huisvesting, voeding, kIeding, enz. bewogen veler harten en hoofden.
Zijn ambtsaanvaarding vie! min of meer samen met de uitzending van de
eerste troepen naar Indonesie, hetgeen heftige reacties als protestbetogingen,
stakingen, enz. ten gevolge had, waarbij politie-acties uiteraard niet achterwege bleven. Razzia's op zwarthandelaren waren veelvuldig aan de orde.
De man, die tot nu toe met bankproblemen van doen had gehad, aanvaardde zijn veelsoortige taak als voorzitter van de gemeenteraad, hoofd
van de politie, de brandweer en wat al niet met grote energie, opgewektheid
en humor.
Amsterdam had weer een burgemeester, maar v66r alles een burgervader.
Want z6 zou de burgerij hem de komende jaren zien en beleven, van de
vroege ocbtend tot de late avond.
De familie betrok de ambtswoning, Herengracht 502. Menigmaal zagen
de burgers's avonds laat het licht branden in de werkkamer van hun burgemeester. Hij mocht overdag graag eens op het kleine balcon staan, al gauw
gegroet door de voorbijgangers. Geen gids op een rondvaartboot zou vergeten "het huis met de pilaren" aan te wijzen en mogelijk te duiden op de
"fiets van de burgemeester", die tegen de gevel stond (al was dat in feite
veelal het voertuig van een van de zonen d'Ailly).
Burgemeester Arnold d'AiIIy veroverde spoedig, door zijn charme en
bonhomie, de harten van velen, ook van zijn tegenstanders. am het even
of hij te midden van de Koninklijke Familie vertoefde dan wei deelnam aan
feesten in de Jordaan, hij bleef de eenvoudige mens met een warme belangstelling, ook op sociaal terrein.
Vruchtbaar bewind

Omvangrijk en gevarieerd is het aantal belangrijke beslissingen, dat onder
het bestuur van d'Ailly is genomen.
Ten aanzien van de bedreigde drinkwatervoorziening werden kostbare
voorzieningen getroffen; met de provincie Noord-Holland werd de n.v.
Rijn-Kennemerland gesticht, die het Rijnwater, via bet waterwinningsgebied
in de Zandvoortse duinen, naar de hoofdstad zou voeren.
De bouw van een nieuwe e!ectrische centrale, waarbij het om aanzienlijke
investeringen ging, kwam op gang.
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Met kracht werd de ontwikkeling van vier westelijke tuinsteden aangevat;
in oktober 1952 kon burgemeester d'Ailly met gerechte trots Koningin
Juliana bij de eerste familie, die zich in de tuinstad Slotermeer gevestigd had,
binnenleiden. Dat was het begin van de "trek" van ruim 135.000 mensen
daarheen!
Het was een grote dag voor hem, toen in mei 1952 Koningin Juliana het
nieuwe Amsterdam-Rijnkanaal opende. Op de avond van diezelfde dag
presenteerde d'Ailly - in de Burgerzaal van het Koninklijk Paleis aan de
Dam - het feestdiner, waaraan meer dan 400 binnen- en buitenlandse
gasten aanzaten.
Onder zijn bewind aanvaardde de gemeenteraad injuni 1953 het U-tunnelproject, dat de regering in 1955 goedkeurde; toen kon niemand vermoeden
welk een kat-en-muisspel tussen Rijk en hoofdstad nog te wachten stond.
Hij bracht nieuw leven in het "stadhuisvraagstuk" door zich een enthousiast voorstander te tonen van de bouw van een nieuwe zetel voor het stadsbestuur, niet op het Frederiksplein, doch aan de Amstel, in de vernielde
joodse wijk. Begin november 1954 aanvaardde de gemeenteraad, nadat deze
het eerst had afgewezen, - met een stem tegen - een daartoe strekkend
voorstel.
In juli 1955 ging de gemeenteraad onder zijn voorzitterschap accoord met
de plannen voor een nieuw RAI-tentoonstellings- en congresgebouw, dat
thans in het internationale en nationale tentoonstellings- en congreswezen
een voorname rol speelt.
Tientallen projekten - bruggen, sportvelden en wat al niet - kwamen
tot verwerkelijking.
Bij de totstandkoming van het monument op het Jonas Daniel Meijerplein - de "dokwerker" van Mari Andriessen -, dat Koningin Wilhelmina
midden december 1952 onthulde, gaf hij telkens weer van zijn intense belangstelling blijk.
Reeds in augustus 1947 had - onder zijn leiding en inspiratie - de gemeenteraad het besluit genomen het midden-Damterrein in beginse1 te bestemmen voor het op te richten Nationaal Monument, gewijd aan allen, die
in de oorlogsjaren 1940-'45, hetzij militair, hetzij burger, het leven lieten.
Ook dat monument had zijn voortdurende aktieve aandacht; het was voor
hem de bekroning van veel bemoeienissen, toen Koningin Juliana op 4 mei
1956 het onthulde, waarna burgemeester d'Ailly in bewogen woorden namens de stad Amsterdam - de zorg voor dit monument op zich nam.
Onder zijn bewind kwamen in het bestuurlijke vlak de eerste wijkraden
en -centra tot stand.
Vraagstukken als woningnood, de binnenstad, het verkeer, de kerken- en
scholenbouw, de universiteit en wat al niet dwongen hem telkens weer tot
studie en positiebepaling.
Naast zijn burgemeesterschap oefende d'Ailly tal van andere functies uit.
Ambtshalve was hij president-curator van de stedelijke universiteit, voorwaar geen sinecure. Een tijdlang was hij voorzitter van de Vereniging van
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Nederlandse Gemeenten. Hij had zitting in de Raad van Commissarissen
van de Hoogovens, van de Koninklijke Luchtvaartmaatschappij. Direct na
1945 werd hij voorzitter van de Raad van Toezicht, later Raad van Commissarissen, van de Herstelbank, welke functie hij tot zijn overlijden vervulde.
Jarenlang was hij voorzitter van "Radio Nederland Wereldomroep".
CUltuur en natuur vonden in hem een warme voorstander.
Ere-voorzitterschappen, bescherrnheerfuncties waren zijn deel, vergden
veel van hem, van zijn toch al drukbezette werkschema.
Wij komen daarbij op het terre in van de representatie, een functie, die nu
eenmaal eigen is aan de veelzijdige na-oorlogse taak van de burgemeester
van een grote stad.
Honderden "openingen" verrichtte hij, van internationale congressen, van
gebouwen, bruggen, volkstuincomplexen. Geen gebeurtenis van enig belang
voor de burgerij of hij zette er luister bij, hetzij in ambtscostuum, hetzij in
een sportief colbert; met vaardigheid hanteerde hij desgewenst de zilveren
troffel, maar ook de eerste kruiwagen met tuinaarde.
Zijn innemend, hoffelijk karakter, zijn speelse agiele geest, zijn vlotte verschijning, herinnerden vaak aan zijn Franse afkomst; waartegenover stond
dat kritische geesten er tevens iets van de "Franse slag" in meenden te
onderkennen.
Zwaar was de last van de vele officiele verplichtingen van hoger orde, die
in toenemende mate op hem kwamen te rusten. In de statige ambtswoning
gebruikten vorsten de lunch, werden vele delegaties en missies ontvangen.
In de lommerrijke tuin werveIden vrolijke groepen volks- of beroepsdansers;
in de "balzaal" droegen zangeressen, declamatoren bij aan de vreugdevolle
bijeenkomsten.
De "vliegende burgemeester"

Het kon niet anders of in de na-oorlogse jaren van hers tel der internationale relaties was burgemeester d' Ailly een geziene gast en spreker in vele
hoofdsteden van verscheidene continenten. In 1947 zien wij hem in Praag,
Stockholm en Moscou de stad representeren. Juni 1948 brengt hem in New
York, waar hij aan de zijde van de burgemeester dier stad vijf uur het defile
gadeslaat van Groot New York, dat zijn gouden jubileum viert.
In het najaar van 1949 bezocht hij Suriname; daarna spreker op het jaarlijks congres van de "American Municipal Association" in Cleveland (Ohio),
waar hij aller aandacht trekt met een redevoering, getiteld "Amsterdam in
the Year 2000; an Example of Town Planning".
In het voorjaar van 1951 scheept hij zich in aan boord van het motorjacht
"Amsterdam" voor een havenpropagandareis langs de Rijn. Twaalf dagen
duurt de tocht naar Bazel; telkens weer rijdt hij als gast van gemeentebesturen vanaf de Rijn - ornzwermd door motorescortes - de steden binnen,
houdt toespraken op stadhuizen en in de zetels van Kamers van Koophandel.
Einde 1952 bezocht de "vliegende burgemeester" Australie; najaar 1955
Zuid-Afrika.
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Wie - als schrijver dezes - hem op menige tocht heeft mogen vergezeIlen, restte slechts verbaasd te zijn over zijn aanpassings- en uithoudingsvermogen.
Nauw - vooral in de eerste jaren van zijn bewind - waren zijn relaties
tot Koningin Wilhelmina, die herhaaldelijk wekenlang in zijn stad verbleef.
Het was uit Haar handen, dat burgemeester d'AilIy midden december 1947
ten paleize de nieuwe stadsvlag met het devies "Heldhaftig, Vastberaden,
Barmhartig" ontving.
Haar troonafstand en de inhuldiging van prinses Juliana in september
1948 namen hem niet weinig in beslag.
Zijn kort daarop gevolgde benoeming tot groot-officier in de Orde van
Oranje Nassau getuigde van de vorstelijke erkenning van zijn grote verdiensten.
Lang is de lijst van gekroonde hoofden, presidenten, burger- en militaire
autoriteiten uit aIle werelddelen, die hij met zijn charme voor zich innam.
Een hoogtepunt daaronder was in 1954 ongetwijfeld het bezoek van de
Franse president Rene Coty met echtgenote, waarbij een rondvaart op een
wonderschone juli-avond langs de gei'llumineerde grachten, omzoomd door
honderdduizenden, de hoge gasten zichtbaar tot verbazing en bewondering
bracht.
Midden 1956 bracht - op initiatief van burgemeester d'AilIy - de achttienjarige prinses Beatrix een officieel bezoek aan de stad, waarbij hij ten
stadhuize een kostbare Franse bijbel als stadsgeschenk overreikte; staande
op de achterplecht van een motorjacht, steek onder de arm, degen ter zijde,
voerde hij de prinses van stadhuis naar ambtswoning. Een unieke wijze
van gastheerschap en stadsrepresentatie.
Niet altijd over rozen

Niet altijd is - begrijpelijkerwijs - zijn pad over rozen gegaan. Heftig
kon hij verstoord zijn, wanneer "Den Haag" weer een spaak in het hoofdstedelijke wiel stak.
In de periode maart-september 1948 vonden de gebeurtenissen in TsjechoSlowakije plaats, waarbij de communisten in dat land rauweIijks de macht
overnamen, hetgeen een heftige weerslag yond in het hoofdstedelijk leven
en de beraadslagingen in de gemeenteraad. Met als uiteindeIijk gevolg: ontslag aan twee communistische wethouders.
Een voor ons land ongewone situatie ontwikkeIde zich in een zitting van
de gemeenteraad in juli 1949, waarbij voorzitter d'AilIy enkele malen de
beraadslagingen schorste en uiteindelijk de voorzitter van de communistische fractie met de sterke arm uit de zaal deed verwijderen.
Het waren zwarte dagen vom hem, toen in maart 1955 duizenden leden
van het gemeentepersoneel tot staking overgingen, waarbij militaire bijstand
moest worden ingeroepen. Op de trams reden gewapende militairen mee;
vuilnis werd opgehaald door soldaten. Een staking met een lange, bittere
nasmaak, die leidde tot het ontslag van 61 gemeente-arbeiders.
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Arnold d' Ailly's spontaan karakter leidde niet zeldzaam tot verrassende
beslissingen. Het was zijn warm kloppend hart, dat hem - onmiddellijk na
de watersnoodramp in 1952 - bewoog tot een spontane toezegging van een
bedrag van j 500.000 aan het verzonken Schouwen-Duiveland, spoedig gevolgd door een verwijt aan Zeeuwse werkers, die weigerden op zondag de
gaten te dichten, hetgeen ter plaatse niet weinig beweging veroorzaakte.
Zijn plotseling bedanken als lid van de Partij van de Arbeid verwekte in
weer andere kringen verbazing, evenzeer als zijn verbreking met de banden
met de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in 1953.
Vrij onverwacht viel zijn besluit in september 1956 om aan Hare Majesteit
de Koningin met ingang van 1 januari daaropvolgend ontslag te vragen.
Het was in die dagen, dat Amsterdam zich begon te realiseren, welk een
verlies hun te wachten stond. December 1956 bracht dagen van afscheid en
eindeloze betuigingen van erkentelijkheid voor deze burgemeester, wiens
heengaan - wie hem ook zou opvolgen - een leegte zou laten.
De stad vereerde hem met de gouden medaille, de hoogste stedelijke
onderscheiding.
Maar wellicht sprak een ander feit nog duidelijker : dat was tijdens de
oudejaarsavond radio-conference van 's-Iands eerste cabaretier Wim Kan,
die hem, ten aanhore van millioenen landgenoten, bezong en aldus besloot:
adi dan d'Ailly, adi!
Opnieuw actiej

Bij de intrede van het jaar 1957 gaat de oud-burgemeester deel uitmaken
van de directie van de Nationale Handelsbank, welke functie hij begin
februari 1960 neeriegt, op grond van meningsverschillen over de leiding van
de bank.
Het was toen een tijdlang stil om d'Ailly; zijn leven had een andere koers
genomen, die hem - als cultuurminnaar - in het Griekse land bracht.
Negenenvijftigjaar oud neemt hij in 1961 de lei ding van de "Bond Heemschut" op zich. Met geestdrift en voortvarendheid leidt hij de vereniging op
vele excursies en bijeenkomsten.
Hij aarzelt niet - hoewel oud-bankier - mede te strijden in de gelederen
van hen, die de bouw van nog een bank in de Vijzelstraat willen voorkomen.
Midden 1967 blijkt - door de publicatie van een brochure "Vemieuwing
onzer democratie" - dat hij zijn belangstelling voor het bestuur van stad
en land geenszins heeft verloren.
Helaas, 1967 ziet hem als een man, wiens krachten gaandeweg minder
worden
In de avond van 24 november van dat jaar ontvliedt hem het leven. Vier
dagen later wordt hij ter aarde besteld, in de geest zoals hij dit had vastgelegd. Op de begraafplaats rondom de kleine kerk van Spaamwoude vindt
hij - in het bijzijn van naaste familie en naaste vrienden - zijn laatste
rustplaats in het wijde, Hollandse polderland, met aan de ooster-einder de
contouren van de stad, die hij tien jaar lang zo uitzonderiijk had gediend.
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De herinnering daaraan houdt een zerk, waarin is gebeiteld "Mr. Arnold
J. d'Ailly, burgemeester van Amsterdam van 1 oktober 1946-1 januari
1957", levendig.
P. J.

MUKSENAAR

H. T. ASSER
Schagen, 9 juni 1894 - Laren N.H., 29 juli 1965

Het is geen eenvoudige taak een Ievensbericht te schrijven dat recht doet
wedervaren aan de veeIzijdige persoonlijkheid die Asser was.
Het woord recht dat mij zoeven onbewust uit de pen vloeide, moet men
in Asser's Ieven weI centraal stellen, want karakteristiek voor hem was naast
zijn scherp juridisch inzicht een groot gevoel voor rechtvaardigheid.
Stammend uit een beroemd Amsterdams juristengeslacht - ik noem
slechts zijn grootvader de bekende Prof. Mr. T. M. C. Asser - had hij het
juridisch denken als het ware met de papIepeI ingegoten gekregen. Zijn vader
Mr. H. L. Asser, die rechter was in de rechtbank te Amsterdam, overleed
helaas op nog jeugdige leeftijd.
Asser's gave moeilijke problemen te analyseren en ze tot eenvoudige proporties terug te brengen, dwong ieders bewondering af en is hem in zijn
carriere vaak van pas gekomen. Die carriere, waarvan hier een slechts globaal overzicht voIgt, is eervol geweest en heeft hem allerwege, nationaal
zowel als intemationaal, erkenning doen oogsten.
Asser werd op 9 juni 1894 te Schagen geboren. Na in 1912 eindexamen
te hebben gedaan aan het Amsterdams Barlaeus Gymnasium, studeerde hij
rechten aan de Universiteit van Amsterdam, een stu die die door de mobilisatie van 1914-1918 onderbroken zou worden. Dit maakte dat hij eerst in
april 1919 zijn meesterstitel behaalde, waama hij op 8 juli van hetzelfde jaar
op stellingen promoveerde tot doctor in de rechtswetenschappen. Hiema
aanvaardde Asser de betrekking van adjunct-secretaris van de "Vereniging
van ter Beurze vertegenwoordigde Brandassuradeuren", in welke periode
hij de grondslag legde voor zijn grote kennis van het assurantievak.
Toen in' 1921 de "Vereeniging het Vrije Ruilverkeer" het derde intemationale congres voor de vrijhandel te Amsterdam organiseerde, was Asser
bij de organisatie daarvan nauw betrokken. De overlevering wil dat de heer
Jan ter Meulen Jrzn., de toenmalige hoofddirecteur van de Nederlandsche
Lloyd, voor wie Asser als secretaris van de Vereeniging geen vreemde was,
hem bij die gelegenheid "ontdekte" en hem overhaalde het secretariaat van
de Vereeniging te verruilen voor het directiesecretariaat van de Nederlandsche Lloyd. Dat Asser daar nooit spijt van heeft gehad, moge blijken uit zijn
benoeming in 1938 tot directeur van deze maatschappij, een functie die hij
tot aan het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, eind 1959, bekleedde.
Na een adviseurschap van enkele jaren trad hij toe tot het College van
Commissarissen. Helaas maakte zijn dood hieraan op 29 juli 1965 een einde.
Vanden beginne af aan heeft Asser ervoor geijverd de organisatie van het
schadeverzekeringsbedrijf te bevorderen. Hiermede maakte hij reeds een
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begin als secretaris van de Vereeniging door de grondslag te leggen voor het
Industriele Brandtarief dat geent is op het in Engeland gebruikte tarief voor
industriele risico's. Hij was jarenlang voorzitter van de Commissie voor het
Brandtarief voor Industriele Risico's hier te lande.
Tijdens de bezettingsperiode verbleef hij ruim twee jaar als gijzelaar in
St. Michielsgestel. Van daaruit onderhield hij niet alleen een wekelijks, schriftelijk contact met zijn mededirecteuren, maar bereidde hij ook plannen voor
die hij na de oorlog verwezenlijkt mocht zien. Ik kom hierop nog nader
terug. Vele gijzelaars uit die donkere periode zullen Asser, wiens geest ongebroken was, dankbaar zijn voor de grote morele steun die zij van hem
hebben mogen ontvangen.
Na de bevrijding van Nederlands Indie werd op' instigatie van het geallieerde oppercommando de B.V.V. (Bataviaasche Verzekerings Vnie) opgericht om het verzekeringsbedrijf aldaar weer op gang te brengen. Asser, die
dit land goed ken de, immers de Nederlandsche Lloyd had daar een belangrijk kantoor, werd voorzitter van de B.V.V., die volledig in zijn opzet is
geslaagd.
Intussen werkte hij met een van zijn vakgenoten, Mr. J. Gratama, directeur van de N.V. Verzekering-Maatschappij "Holland van 1859", aan de
oprichting van de Nederlandse Vnie van Schadeverzekeraars, een overkoepe1end orgaan van aIle in het schadeverzekeringsbedrijf in Nederland werkende maatschappijen. Asser is ook een van de voorzitters van de Vnie
geweest.
Op zijn initiatief kwam onder meer de Voorlichtingscommissie voor het
Schadeverzekeringsbedrijftot stand. Voorts was hij de oprichter van de Vereniging van Brandassuradeuren in Nederland en deszelfs eerste voorzitter.
Deze Vereniging omvat aIle in Nederland bestaande organisaties op brandverzekeringsgebied. Asser heeft eveneens de stoot gegeven tot de oprichting
van de Vereniging van Transportassuradeuren in Nederland.
Vermelden wij tenslotte nog dat Asser de eerste voorzitter van de Atoomcommissie en de zogenaamde Atoompool is geweest, lid was van het Dagelijks Bestuur van de Sociaal-Economische Raad en tevens lid was van het
Dagelijks Bestuur van het Centraal Sociaal Werkgevers Verbond.
Ook op internationaal gebied heeft hij baanbrekend werk verricht. Mede
op zijn instigatie kwam het C.E.A. (Comite Europeen des Assurances) tot
stand, waarin de verzekeringsproblemen van de Gemeenschappelijke Markt
worden behandeld. Ook hiervan is hij, hoe kan het anders, een van de voorzitters geweest. Hier kwam het gemak waarmee hij Frans, Engels en
Duits sprak en schreef, bijzonder tot zijn recht. Als groot kenner van de
klassieke en moderne litteratuur doorspekte hij zijn briljante redevoeringen
- niet zelden gedeeltelijk in dichtvorm - met geestige citaten, die hij uit
zijn formidabel geheugen op het juiste moment te pas wist te brengen.
Vit het voorgaande moge blijken welk een belangrijke rol Asser in de verzekeringswereld heeft gespeeld.
Mr. F. H. A. de Graaff, toenmalig voorzitter van het C.S.W.V., schetste
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hem zo typerend bij zijn afscheid: "Zijn grote eruditie, zijn fijne geest gecombineerd met zijn gerijpte principiele stellingname tegenover de algemene
problemen, zijn afkeer van overhaast en daardoor vaak ondoordacht optreden, en tenslotte zijn gevoel voor humor, waren van grote waarde voor
het toenmalige onderlinge overleg. Vele malen bleek hij de man te zijn die
bij meningsverschillen de oplossing wist te vinden".
Ik ben mij ervan bewust verre van volledig te zijn geweest, meen nochtans
met het bovenstaande een indruk gegeven te hebben van de vooraanstaande
positie die Asser in het verzekeringswezen heeft ingenomen.
Zijn verdiensten werden officieel erkend door zijn benoeming tot Officier
in de Orde van Oranje Nassau en vervolgens tot Ridder in de Orde van de
Nederlandse Leeuw.
Bij zijn afscheid hebben zijn collega's en vele vakgenoten getuigd van hun
dankbaarheid en bewondering voor alles wat hij in het belang van het verzekeringsbedrijf heeft gepresteerd. Zowel voor de Nederlandsche Lloyd als
voor het verzekeringsvak in de ruimste zin, heeft hij veel tot stand weten te
brengen en daarvoor mag hem hier een laatste hulde worden gebracht.
Toch zal mij, die zovele jaren met hem heeft mogen samenwerken, in de
eerste piaats bijbiijven de mens Asser, die achter een schijnbare gereserveerdheid zo vaak getuigen kon van warme menselijke bewogenheid en wiens
deur altijd openstond voor hen die raad en steun nodig hadden en daarvoor
nimmer te vergeefs een beroep op hem deden. Het waren deze eigenschappen
die hem in de harten van zijn medewerkers een blijvende plaats hebben doen
innemen.

w. TER

MEULEN

CHR. P. VAN EEGHEN
Amsterdam, 10 februari 1880-Amsterdam, 28 juli 1968
,,'t Is heden drie jaren geleden, dat er te Amsterdam een man gestorven
is, aan wiens nagedachtenis ik gaarne enige regels wil wijden. Op zijn
73e jaardag is de Heer C. P. van Eeghen aldaar zijn hemelsche rust ingegaan. God had hem rijkdom, eer en aanzien geschonken, maar bovenal een
nederig hart, een arbeidzame hand, een eerlijk oprecht gem oed en een minzame aard. Hij was een goed rentmeester van de talenten hem door zijn
Heer toevertrouwd en ik geloof dat er geene liefdadige inrichting in ons land
bestaat, die niet herhaaldelijk de blijken zijner mildheid heeft ondervonden."
Aldus een kalenderblaadje van 25 oktober 1892 over de grootvader van
wijlen Mr. Chr. P. van Eeghen, en zoals de onbekende auteur de grootvader
tekent hebben de schrijver van dit artikel en zeer velen met hem ook de
kleinzoon leren kennen .
Ben man, die in Amsterdam een zeer vooraanstaande positie heeft ingenomen en die mede of eigenlijk aIleen al op die grond een levensbeschrijving
verdient.
Er zijn echter velen zo in ons land en de heer Van Eeghen was toch anders.
Een type, een specimen van een uitstervend of met hem uitgestorven soort,
dat van de aanzienlijke Zeer welgestelde menist met eigen tradities en eigen
levensstijl, niet bij voorrang op het materiele maar eerder op het culturele
gericht. In het ver verleden was de belangstelling van zulke doopsgezinden
geconcentreerd op theologische vraagstukken. Dat is ook bij de familie Van
Beghen in de 17e eeuw wei het geval geweest. En daarbij denk ik aan de Middelburgse Van Beghens en hun rol in de godsdiensttwisten binnen de doopsgezinde gemeenschap; maar na de opkomst van het rationalisme, ook in
die kring, de "modernisering" aan het einde van de 18e en het begin van
de 1ge eeuw, ging de interesse uit naar de kant van de humanoria. Ook naar
de kunst en dan, opvallend genoeg, nooit als wetenschaps- of kunstbeoefening in abstracto, maar altijd weer in zeker verband met de eigen familie
en de eigen achtergronden. Jan Luyken, over wie de vader van de heer Van
Beghen samen met de heer Van der Kellen een standaardwerk publiceerde,
was doopsgezind, en Mr. Chr. P. van Eeghen hield zich steeds met Amsterdamse onderwerpen bezig.
Voordat ik als slot tracht tot een nadere verklaring van de persoonlijkheid
van de overledene te komen en vastleg wat deze zo al in zijn leven verrichtte,
eerst iets omtrent de persoonlijke ontwikkeling en de menselijke fundamenten.
De grootvader was een koopman bij uitstek. Voortbouwend op sinds het
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begin van de 18e eeuw gelegde grondslagen wist hij zich een voor die tijd,
het derde kwart der 1ge eeuw, zeer groot vermogen te verwerven. Hoe: het
een en ander valt te vinden in het boek van de heer J. Rogge over Van
Eeghen & Co.
Alles wat neergeschreven staat in het citaat aan de aanvang dezer beschouwingen is waar, maar de overlevering vermeldt verder dat deze koopman iets rechtslijnigs, vitaals en ondememends had en een directe, ongecompliceerde kijk op de dingen, die aan zijn zoon en zijn kleinzoon in mindere mate zijn toebedeeld. Dit punt heeftmisschien - ikaccentueerhetwoord
misschien - in het leven van Mr. Chr. P. van Eeghen een zekere rol gespeeld, omdat de familie van hem, de enige starnhouder, als zeer jonge man
op grond van zijn uitnemende verstandelijke aanieg en voortreffelijk karakter
verwachtte dat hij rechtaan in de voetstappen van zijn grootvader treden
zou; de jonge Van Eeghen zelf schijnt vermoed te hebben dat zijn aanleg
eerder die van de wetenschapsman en de regent was dan dat hij zijn leven
zou wensen te laten beheersen door het adagium: "Wie niet waagt, die niet
wint". Bovendien was hem al vroeg duidelijk, dat het getij verliep en in het
begin van de 20e eeuw voor het speculatief koopmanschap in grote stijl niet
veel toekomst meer was weggelegd, zo men niet in riskante ondememingen
vervallen wilde.
De vader, P. van Eeghen, heeft zijn plicht als firmant van de firma Van
Eeghen en Co. trouwhartig en lang niet onbekwaam vervuld. Zijn liefde
echter ging uit naar Jan Luyken. Mij werd verteld, dat hij een hoogstaand,
rechtschapen, aitrulstisch mens was, die niets liever deed dan andere mensen
het leven aangenamer of minder moeilijk te maken. Edel, ijverig, mild, niet
energiek, minder geneigd tot het geven van leiding dan zijn vader v66r hem.
De heer P. van Eeghen was gehuwd met mejuffrouw Maria de CIercq, een
achtemicht. Een huwelijk uit de doopsgezinde topiaag, wat standsgelijkheid
en omstandigheden betreft van de meest conventione1e aard, geheel in de
lijn van de beide families. Het ook uit Belgie stammende geslacht De Clercq
is in de 17e eeuw in Nederland wat deftiger begonnen dan de Van Eeghens,
toen nog gezeten middenstanders, maar de Van Eeghens waren later veel
hoger op de maatschappelijke ladder, in algemeen Nederlandse zin gezien,
gekIommen. Overigens keek de familie Van Eeghen eerder naar het doopsgezind element en de reputatie van de huwelijkscandidaat of huwelijkscandidate en diens of dier familie dan naar rijkdom en positie. In het algemeen
was, precies als bij de joden, de standsgrens wat minder gefixeerd dan in
hervormde of katholieke kringen en de rol der persoonlijkheid groter.
Mevrouw Van Eeghen-de Clercq was een intelligente maar niet makkelijke
dame. Men beschouwde haar als origineel, met alles wat dat in die tijd impliceerde. De opvoeding van de twee kinderen was niet streng, de vader
bijzonder lief, maar soberheid is zelfs in gevoelsuitingen wei een dit specifieke milieu typerende trek. En de psychologie leert ons, dat zoiets op de
vorming van een menselijk karakter invloed heeft.
Het huwelijk van de ouders Van Eeghen was bijzonder gelukkig en de
man adoreerde zijn echtgenote.
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De enige zuster van de heer Van Eeghen heeft ten gevolge van een exceptioneel slechte gezondheid een heel moeilijk leven gehad. Het gezin draaide
enigszins om haar.
De jonge Chris van Eeghen toonde zich, het werd reeds opgemerkt, een
duidelijk begaafd kind, een begaafdheid die in de hele familiekring grote
verwachtingen opwekte. Overigens een menseIijk wat geisoleerde figuur, die
contacten met tijdgenoten noch zocht noch vermeed. Een beetje gevreesd
was hij weI, want zijn tong was scherp en zijn kritiek meestal juist en vrij
ongezouten. Grote gastvrijheid heeft hij als kind en jongmens ondervonden
van de tantes, die in Amsterdam aan de Herengracht woonden en een groot
dee! van het jaar doorbrachten op het buiten De Pieters berg in Oosterbeek,
door de heer C. P. van Eeghen omstreeks 1860 aangekocht. Daarnaast bestond een sterke band met een andere bloedverwante, mevrouw SteenbergenHuidekoper, die een soort moeder voor hem was.
De familie P. van Eeghen woonde aan de Herengracht op no. 497. Het
kantoor van de firma lag er schuin tegenover en Mr. Chr. P. van Eeghen
heeft op een hele korte periode na zelf gewoond op de plek waar hij 10 februari 1880 op no. 489 is geboren en 28 juli 1968 op no. 497 overleed. Een
kind van de "Bocht".
De schoolopleiding verliep, zoals te verwachten, bijzonder vlot. Van 18921897 op de Openbare HandelsschooI, staatsexamen in 1900, student in de
rechten aan de gemeentelijke universiteit van Amsterdam van 1900-1905,
afgesloten door de promotie op 28 maart 1906.
De titel van zijn dissertatie luidt: "Het rechtskarakter van den naam naar
Nederlandsch recht". Het boekje is duidelijk, helder, deskundig en nog
steeds de moeite waard. Evenzeer nochtans niet wijzend in de richting van
een wetenschappelijke carriere als jurist. De belangstelling van de promovendus ging eerder in de praktische richting, al was het talent voor wetenschapsbeoefening volop aanwezig.
Nu de maatschappelijke carriere. Firmant van Van Eeghen & Co. van
1 januari 1908 tot 1924. De functie bij het voorvaderlijk bedrijf bracht de
heer Van Eeghen niet veel vreugde en vermoedelijk ook weinig teleurstelling.
Hij was geen echte koopman en werd geen echte koopman. Te kritisch, veel
te kritisch en te academisch in de goede zin van het woord om onbezonnen
dingen te doen, te weinig gericht op geld verdienen en ook te introvert, te
bang voor verliezen, om zaken van allure op touw te zetten. Het personeel
en zijn compagnons waardeerden hem hoog, maar zagen hem natuurlijk
zoals hij was, en bij het afscheid nemen werden geen tranen vergoten. De
heer S. P. van Eeghen, weI een groot zakenman, mocht zijn neef Chris best,
maar miste in hem het heilig vuur. De verhoudingen bleven steeds vriendschappelijk. Goede doopsgezinden zijn in zulke kwesties fatsoenlijk en rationeel.
In die tijd geviel het, dat Commissarissen van de Nederlandsch Indische
Handelsbank tot de overtuiging kwamen dat het de positie van hun instelling
binnen Nederland en vooral binnen Amsterdam goed doen zou, wanneer
een bekwame figuur van allereerste standing, familiair gezien, tot het direc-
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torium toetrad. De keuze van de heer Gerrit de Marez Oyens viel op de
jonge Mr. Chr. P. van Eeghen.
Deze heeft bij de Nederlandsch Indische Handelsbank aan de in hem
gestelde verwachtingen voldaan. De bank kreeg een directeur, die overal
gaarne werd ontvangen, aan wiens oordeel een ieder in Nederland hoge
waarde hechtte, wiens vriendschap men als een eerbewijs zag en die deze
hem zelf wei bewuste eigenschappen combineerde met de innerlijke bescheidenheid en wijsheid om zich weinig in te laten met de eigen voornamelijk Indische affaires van de Bank. Zijn mede-directeur Dunlop was daartoe immers meer dan competent en had bovendien de geldingsdrang en de
eerzucht, die Mr. Chr. P. van Eeghen ontbraken. Beide tezamen vormden,
in volstrekte tegenstelling, een waardevolle combinatie, aangezien de terughoudendheid van de directeur Van Eeghen niet zover ging, dat hij zijn waarscbuwend geluid achterhield, wanneer hij yond dat de Bank op het punt
stond iets minder verstandigs te doen. All in was zijn directoraat in hoge
mate in het belang van de Nederlandsch Indische Handelsbank, al heeft
niet een ieder dat steeds gezien, onder meer omdat de heer Van Eeghen veel
tijd aan zijn deels persoonlijke commissariaten en sociale contacten besteedde. Zoals bekend: vooral de staf bij een Bank neigt dikwijls ten onrechte tot het oordeel, dat de verdiensten van een directielid beboren te
worden afgemeten naar de uren die hij op het kantoor doorbrengt en de
kennis van alle details en vooral van allerlei ingewikkelde banktechnische
problemen op bijvoorbeeld het gebied van valuta-arbitrage en documentaire
credieten, die hij hun toont. En op dit terrein waren de heer Dunlop en de
algemeen secretaris, de in de jaren dertig tot mede-directeur benoemde heer
T. E. Leuftink, niet alleen bekwaam, maar ook volledig in staat om raad
en leiding te geven aan de afdelingscbefs; dat kon de heer Van Eegben niet
pretenderen.
Tot zover diens directe commerciele carriere. De slotsom is, dunk mij,
dat deze eervol was, zij het misschien niet zo belangrijk als in zijn jonge
jaren op grond van zijn eminente gaven van hoofd en karakter werd gehoopt.
Wezenlijk tot volle ontplooiIng kwam Mr. Van Eeghen eerder in zijn commissariaten dan als directeur. Omtrent zijn bemoeiIngen als zodanig is, waar
men ook informeert, de opinie onverdeeld gunstig, al yond men hem in de
laatste jaren wei eens wat omslachtig in zijn benaderingswijze. Dat zegt
alleen iets over de hoge leeftijd, niet over de persoon.
Hetzelfde gold voor zijn voorzitterschap van de Kamer van Koophandel.
Hier telt niet alleen het talent om grote ondernemingen op touw te zetten
- ik zou bijna zeggen integendeel - maar de gave om vrienden te maken,
alom vertrouwen te winnen en na wijs overleg beslissingen te nemen, wier
juistheid eerst op lange termijn kan blijken. Gereserveerdheid is daar eerder
een deugd dan een ondeugd en de voorzitter van een Kamer van Koophandel, die bewust zijn stempel op een periode wil drukken, neemt grote
risico's, ten dele voor rekening van anderen. Van dat soort ambities was
de heer Van Eeghen geheel vrij. Hij yond het prettig gewaardeerd te worden,
wei eens bijzonder prettig, ging kritiek op zijn persoon zoveel mogelijk uit
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de weg, maar stak er anderzijds geen hand naar uit om populariteit of aanzien in brede kringen te verwerven. Hij had een imago, was zich daarvan
bewust, handelde er nooit mede in strijd, maar liet het niet door een betaalde
kracht opbouwen en bouwde er zelf weinig aan. Dit punt lag dunkt mij
eerder zo, dat hem van kind af aan bewust was, dat zolang iemand als hij
en met zijn verstand begiftigd zich als een echte Van Eeghen gedroeg, de
reputatie vanzelf kwam en bleef. Voor de menselijke samenleving zijn dergelijke mannen nuttig, omdat hun specifieke familie-overlevering inhoudt
dat het vervullen van burgerlijke en maatschappelijke plichten de mens
brengt waar hij hoort. Niet opwindend, maar daartegenover een onmisbaar
element in een regelmatig verlopende wat kleine samenleving als de Nederlandse v66r 1940 was.
Ondanks alles wat ik schreef is het totaalbeeld minder eenvoudig, wat
kleurrijker, dan de lezer denkt.
De heer Van Eeghen bijvoorbeeld was in het politieke vlak, in zijn beschouwing van de samenleving derhalve, geenszins een conformist. Zijn
kritiek strekte zich mede uit, al zou hij daar uit discretie nooit zo uitvoerig
over praten, tot diegenen onder zijn soortgenoten die de bevoorrechting der
welgeborenen als een natuurlijke, laat staan als een van God gegevene ordonnantie, beschouwden. Hoewel president-commissaris van het Aigemeen
Handelsblad, was de heer Van Eeghen tot vrijwel de dag van zijn dood een
trouw lezer van het Vrije Volk en, wat misschien nog meer aanspreekt, in
zijn studententijd redacteur van Propria Cures. Hij apprecieerde aristocraten, maar lachte ook weer om hen. Dat was, denk ik, een stuk deftige doopsgezinde traditie en zo was zijn houding tegenover monarchen en hoog adellijke figuren weleens wat ambivalent.
Een conformist zonder meer, zoals gezegd, was hij zeker niet. De familie
Van Eeghen was aanzienlijk - dat was aangenaam - maar ook op een
keer eenvoudig begonnen en over dit laatste kon hij uitvoerig en boeiend
vertellen als over andere dingen. Een objectief denkend en relativerend man.
In sommige dingen rigide, in andere bijzonder weinig conventioneel.
Tot de bij het type behorende trekken behoorde de kunstliefde, eerder
misschien nog het kunstkenner zijn, waarbij de specialisatie op tekeningen
een haast 18e eeuwse reminiscentie vormt. Niets staat los van het andere;
in dit leven zit een haast gestyleerde, in werkelijkheid uit jeugdervaringen
voortvloeiende samenhang. Zijn kennis van zaken werd hier bijna wetenschap en ging in sommige opzichten boven wetenschap uit. Schools en ook
professioneels was er weinig aan. Ook hier weer talent, belangstelling en
gerichtheid op resultaten, voor zover het de eigen verzameling betrof en
alles wat daarmee in wijd verband samenhing, niet de lust tot weten en
systematiseren op zichzelf, die de drijfveer voor de geleerde vormen. De
nagelaten collectie is beroemd, ten dele uit de familie De Clercq afkomstig,
maar voor het grootste deel door de overledene zelf met minutieuze detailkennis verzameld.
De liefde en de belangstelling voor de doopsgezinde wereld, waarin hij een
aantal bedieningen bekleedde, behoren als vanzelfsprekend in het levens-
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patroon thuis. De heer Van Eeghen werd schertsend weI eens de paus van
de doopsgezinde kerk genoemd, en een enkele doopsgezinde predikant vond
zijn welwillende handdruk bijwijlen wat zwaar, vooral toen in die kring de
eerbied voor maatschappelijk hoger geplaatsten - eenmaal bij de Vermaners redelijk ontwikkeld - aan kwaliteit verloor. Typerend voor de heer
Van Eeghen acht ik overigens, dat zulks hem weinig irriteerde - en hij
maatschappelijke verschuivingen, mede wanneer deze hem zelf raakten,
zonder meer kon aanvaarden.
Het huwelijk van de heer Van Eeghen met Henriette Heldring, de dochter
van de president van de Nederlandsche Handel-Maatschappij, werd buiten
de doopsgezinde kring gesloten. Dat was in 1906 geen opvallend feit meer.
Spijt hebben de heer en mevrouw Van Eeghen er allerminst van gehad. Uit
dit huwelijk werden zes kinderen geboren.
Voordat ik tot een einde kom, nog twee dingen. In de eerste plaats behoorde Mr. ehr. P. van Eeghen tot de oprichters onzer vereniging, aan wier
werkzaamheden hij 50 jaar lang een werkzaam aandeel had. Hij publiceerde
in ons jaarboek en was ondervoorzitter van 1926 tot 1966. Wij leerden hem
kennen als een man van ongemene eruditie en scherpzinnigheid, vol toewijding, altijd bereid om naar een ander te luisteren. Een enkele maal wat
ironisch maar, anders dan in zijn jeugd, zelfs in vertrouwde kring nooit
scherp. Van zijn enorme kennis op het gebied van ailes, vooral in het vlak
der personalia en der financien, wat zich in de laatste honderd jaar in
Amsterdam en eigenlijk in geheel Nederland afspeelde, liet de overledene
ons op onbekrompen wijze meegenieten. Dat de heer Van Eeghen geen
dagboek bijhield of memo ires schreef, valt diep te betreuren, want vele
wetenswaardigheden gingen met hem teloor.
En dan nog de in Amsterdam legendarische eenvoud en soberheid. Wat
daarover verteld wordt, is juist, maar het moet gezegd: geldzucht lag hieraan
allerminst ten grondslag. Die geldzucht ontbrak aan de heer Van Eeghen
ten enenmale. Wij kunnen beter spreken van behoefteloosheid en de wiI om
een bestaande situatie te behouden. Een vers van zijn zuster zegt: "Chris
die houdt van menig ding, maar niet van verandering". En bij die Ievenshouding was de financiele situatie van zijn tak van geslacht nauw betrokken.
Bij mr. Van Eeghen speelde door alles heen zijn zorgvuldigheid en zijn
scrupuleus naturel.
Het uiterlijk en het innerlijk waren op weinig voorkomende wijze in evenwijdigheid, mager, voornaam en correct.
Nu de afsluiting: een gedenkwaardig man, volwassen geworden onder
uitzonderlijke omstandigheden. De vorm, die de heer Van Eeghen aan zijn
leven en werken gaf, was ten dele een gekozene, een jong verkregen groot
en wijs inzicht in het eigen talent en de eigen beperking. En ten dele heeft
de geboorte in een uitermate beschermd maatschappelijk gunstig maar vereenzamend milieu aan de volle opbloei van de persoonlijkheid in de weg
gestaan. Het nooit iets moeten speelde een roI. Maar het citaat aan het begin
geeft toch het essentiele weer.
H.

VAN RIEL
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BULAGE
DATA UIT HET LEVEN VAN MR. CHRISTlAAN PrnTER VAN BEGHEN

Geboren 10 februari 1880 te Amsterdam.
Bezocht Open bare Handelsschool aldaar en studeerde vervolgens rechten
aan de Universiteit van Amsterdam.
Promoveerde in 1906 op het proefschrift: "Het rechtskarakter van den naam
naar Nederlandsch recht".
Trad in dienst van de firma Van Beghen & Co. en werd in 1908 opgenomen
als firmant.
Op 1 januari 1925 volgde benoeming tot Directeur van de Nederlandsch
Indische Handelsbank, N.V. Van 1950 tot 1961 commissaris van deze
bank.
Ridder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw; Commandeur in de
orde van Oranje Nassau;
Voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor NoordHolland;
lid van de Tariefcommissie;
voorzitter van de Vereeniging tot Aanleg van een Rij- en wandelpark (Vondelpark) te Amsterdam;
voorzitter van den Raad van Beheer der N.V. t. V. v. d. Kon. Holl. Lloyd;
commissaris van de Amsterdamsche Bank/Incasso-Bank N.V.;
commissaris van de Nederlandsche Bank voor Zuid-Afrika N.V.
commissaris van de Nederlandsch Indische Trustmaatschappij N.V.;
pres. comm. van de Hollandsche Hypotheekbank, N.V.;
commissaris van de N.V. Holland Bank;
commissaris van de Hollandsche Societeit van Levensverzekeringen;
commissaris van de N.V. Nederlandsche Mij. van Brandverzekering;
commissaris van de N.V. Utrechtsche Algemeene Brandverzekering Mij;
commissaris van de N.V. Verzekering-Maatschappij "Vesta";
commissaris van de N.V. Rubber Cultuur Maatschappij "Amsterdam";
commissaris van de Stikstofbindingsindustrie "Nederland";
commissaris van de Nederlandsche Dok- en Scheepsbouw Mij v.o.f.;
commissaris van de Alg. Nederlandsch-Indische Electriciteit N.V. Mij;
commissaris van de N.V. Handelsvenn. v/h Maintz & Co.;
commissaris van de Ned. Ind. Waterkracht Expl. Mij N.V.;
commissaris van Tiel Utrecht Brandverzekering;
commissaris van de N.V. Meubelmagazijn "Eden";
lid van de Provinciale Planologische Commissie van Noord-Holland;
curator-voorz. van het Seminarium der Doopsgezinden;
lid van het bestuur van het J. IJzerman-Fonds;
voorzitter van de Stichting tot bevordering van de belangen van het Rijksmuseum;
voorzitter van de Stichting Rembrandt-Huis;
voorzitter van de Stichting "Regina van Geunsfonds";
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erelid van bet Genootscbap Zorg en Bijstand;
vice-voorzitter van de Raad van curatoren van de Fundatie "Van den
Santbeuvel Sobbe";
bestuurslid van de Vereeniging voor Algemeene Scheepvaartbelangen;
bestuurslid van de Algemeene Tabak Commissie;
lid van den Raad van Advies van het Nederlandsch Instituut voor Efficiency;
lid v/d Raad v. Bescherming van het Internationaal Juridisch Instituut;
commissaris Algemeen Handelsblad;
enz.

G. M. GREUP
Schoonhoven, 26 januari 1896--Amsterdam, 8 juni 1968

In de levensloop van Mr. Gerrit Mattheus Greup vinden wij slechts een
grillige wending. Dat was op het ogenblik, dat de op 26 januari 1896 te
Schoonhoven geboren student aan de Technische Hogeschool te Delft zijn
opleiding tot ingenieur staakte, Delft verliet en in Utrecht met de studie in de
rechtswetenschappen begon. Greup was een zwijgzaam man, waar het zijn
persoonlijke omstandigheden betrof; daarom moeten de redenen voor deze
- zeker in die tijd - nogal ingrijpende wijziging in de beroepskeuze hier
in het midden gelaten worden. Zij doen ook nauwelijks meer ter zake. Greup
was geen uitgesproken beta- of alpha-man, weI iemand met een scherp verstand en een uitgesproken zin voor ordelijkheid en systematiek. Ais ingenieur zou hij evengoed zijn weg hebben gevonden als de meester in de rechten, die hij tenslotte werd en die zijn studie in 1923 afrondde met het
proefschrift "De stortingsplicht van den aandeelhouder in een naamloze
vennootschap". Een jurist in engere zin is Greup trouwens nooit geworden.
Weliswaar verloochende hij zijn studiediscipline niet, doch door aanleg en
omstandigheden groeide hij uit tot een erudiet, die een veel wijder gebied
dan het juridische tot zijn levenssfeer rekende en daarvan in vele tijdschriftartikelen blijk gar.
Na zijn studietijd is het leven van Greup onverbrekelijk verbonden geworden met de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam,
waar hij in 1924 in dienst trad. Zijn ster steeg daar snel: in 1930 reeds volgde
zijn benoeming tot secretaris, de hoogste plaats in de personeelsforrnatie,
de vertrouwensman van bestuur en Kamer. Zijn latere benoeming tot algemeen secretaris hield geen wezenlijke verandering in van de inhoud van zijn
functie.
Voor een dergelijke "jongeman", een onbekende in Amsterdam bovendien, was dit een opvallend snelle carriere, beslist ongewoon onder de te
Amsterdam heersende verhoudingen. Aan de toenmalige voorzitter der
Kamer, dr. E. Heldring, kornt de eer toe, niet aileen vroegtijdig te hebben
onderkend dat er in Greup een secretaris stak, de Amsterdarnse Kamer
waardig, maar 66k ervoor te hebben gezorgd, dat Greup de kans kreeg de
juistheid van dit inzicht te bewijzen.
Greup heeft die hoge verwachtingen w,ilir gemaakt, onder niet gemakkelijke ornstandigheden. In 1921 was een geheel nieuw wettelijk statuut op de
Karners van Koophandel van kracht geworden. Daarbij werd o.rn. de zorg
voor het houden van het Handelsregister aan hen opgedragen, als eerste van
een reeks uitvoerende wettelijke taken, die in de loop der jaren aan de Kamers werden toevertrouwd, zoals de vestigingswetgeving en - om ook een
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van de ad-hoc taken op dit gebied te noemen - de contingentering. Daarnaast verkregen de Kamers aanzienlijk meer bewegingsvrijheid om als
dienstverlenend en adviserend orgaan werkzaam te zijn. Nieuwe terreinen
moesten worden betreden, nieuwe vormen gevonden. Het was de opgave
van Greup aan deze opbouw gestalte te geven als secretaris van de grootste
Kamer van het land, waarbij het "noblesse oblige" hem een additionele
verantwoordelijkheid oplegde.
Niet aIleen als organisator, ook ten aanzien van de andere aspecten van
het werk van een secretaris van een Kamer legde Greup een grote bekwaamheid aan de dag. Inderdaad bleek hij over een niet alledaagse combinatie
van, soms tegenstrijdige, eigenschappen en talenten te beschikken, die een
man van geringer geestelijk formaat in moeilijkheden zouden hebben gebracht, doch in hem tot een functioneel even wicht uitkristalliseerden. Hij
wist steeds op de juiste wijze te doseren, met een voortreffelijk gevoel voor
verhoudingen. Hij wist wanneer hij moest spreken en wanneer hij moest
zwijgen, waar hard te zijn en waar toegevend, wanneer de ernst, wanneer
de humor op zijn plaats was, waar hij actief en waar hij passief moest zijn.
Dit "moest" is niet toevallig gebruikt. Greup was niet graag passief. De
basis van zijn succesvolle carriere werd gevormd door het feit dat hij een
grage, harde en efficiente werker was en daarbij bovendien kon steunen op
een vlotte pen en de gave der welsprekendheid.
Krachtens de aard van zijn werkkring en als gevolg van zijn ambities was
Greup op enigerlei wijze betrokken bij het werk van vele organisaties en instellingen van het maatschappelijk leven. Het was een van zijn karakteristieke eigenschappen, dat hij er naar streefde aan deze functies werkelijke
inhoud te geven, ondanks de veelheid daarvan. Essentieel was daarbij niet
aIleen zijn grote ervaring en kennis omtrent personen en zaken, maar ook
een veelzijdige belangstelling voor het maatschappelijk gebeuren. Stellig ging
die beiangstelling mede uit naar de historie, ook wanneer het practische
vragen betrof. Dit was voor hem trouwens geen tegenstelling, want ook in
op nieuwe verhoudingen afgestemde regelingen wilde hij traditie en wordingsgeschiedenis verdisconteerd zien. Zo heeft hij een gezaghebbende stem
gehad in tal van problemen het werk van de Kamers van Koophandel
rakende, van de handelsnaam en de postale evoluties tot de ontwikkeling
van de makelaardij. Zijn grote kennis op laatstgenoemd gebied yond erkenning in zijn benoeming tot Voorzitter van de door de Staatssecretaris van
Economische Zaken in 1955 ingestelde Commissie Makelaardij en Tussenpersonen ter voorbereiding van een nieuwe wettelijke regeling terzake. AI
zal men in de economisch-historische jaarboeken geen artikel van zijn hand
vinden, toch heeft hij zich als geschiedschrijver niet onbetuigd gelaten, zoals
het gedenkboek, dat hij met Westermann ter gelegenbeid van het 125-jarig
bestaan der Kamer schreef, alsmede zijn publicaties "Drie-kwart eeuw
Noordzeekanaal" en "De Rijnverbinding van Amsterdam en haar geschiedenis" bewijzen. Hij moest ervan afzien ook het gedenkboek ter gelegenheid
van het 150-jarig bestaan van de Kamer zelf te schrijven. Wei was hij met
het ordenen van het materiaal al zo ver gevorderd, dat dit voor de auteur
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van dit gedenkboek een aanzienlijke steun moet zijn geweest. In de Raad
van Advies van het Nederlands Economisch-Historisch Archief komt zijn
naam eerst in 1944 voor, maar ik ben overtuigd, dat er voordien al informele
banden bestonden. Bovendien bleef hij lid van de Raad van Advies, ook
na zijn pensionering.
Greup nam per 1 juli 1961 onder grote belangstelling afscheid als algemeen secretaris van de Kamer, op 65-jarige leeftijd, na een diensttijd van
ruim 37 jaar. Zijn bijzondere verdiensten voor stad en land hadden voordien
reeds erkenning gevonden in zijn benoemingen tot Officier in de Orde van
Oranje-Nassau en Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Het werk
bij de Kamer was hem niet altijd licht gevallen ; een bijzonder zware tijd
vormden de oorlogsjaren, toen het nationaal-socialisme van buiten af en
van binnen uit de Amsterdamse Kamer tot een willig instrument van de
bezettingsmacht poogde te maken. Doch ook de wederopbouwperiode daarna gaf de nodige, met het klimmen der jaren minder gemakkelijk te verwerken spanningen. Het afscheid nemen van een stuk levenswerk moet hem
niettemin zwaar zijn gevallen; dat hij daarna nimmer meer zijn oude werkkamer in de Beurs eigener beweging bezocht onthult een vermogen tot het
nemen van afstand, waarvoor zijn opvolger hem slechts dankbaar kan zijn.
Na zijn pensionering nam Greup met animo enkele nieuwe maatschappeiijke functies op zich, waaronder die van Voorzitter van de Nederlandse
Orkeststichting tot beheer van het Concertgebouworkest, ook geheel passend in zijn hierboven geschetste interessensfeer. Hij leek opgewekter dan
ooit, meer ontspannen en nauwelijks ouder te worden. Op 8 juni 1968 geschiedde toch, wat niemand nog verwachtte. Zijn plotseiinge heengaan
maakte een einde aan vele goede persoonlijke en zakelijke banden; de stad
Amsterdam verloor een markante persoonlijkheid, die zijn leven aan de
gemeenschap had gewijd.
Zijn naam zal met ere in de annalen van de geschiedenis van Amsterdam
worden opgetekend.

F. L.

SClDMSHEIMER

S. S. WIJSENBEEK
Culemborg, 2 februari 1879-B1oemendaal (NH), 7 juli 1968

Geboren 2 februari 1879 te Culemborg als zoon van Louis Elias Wijsenbeek en Wilhelmina Keyzer heeft Siep Salomon Wijsenbeek zijn gehele lange
leven geboortestad noch geboortehuis vergeten. Meer dan dat - beide hebben tezamen zijn persoonlijkheid volledig bepaald. Tot zijn laatste dag toe
bleef hij het product van een kleine Joodse gemeenschap in een kleine provinciestad. Had hij het gewild dan was hij met zijn levendige intelligentie
wei zeker in staat geweest dit, voor de buitenstaander tenminste, te verbergen. Maar zijn rechtlijnige koppigheid weerhield hem daarvan. Men had
hem te nemen zoals hij was, zoals hij meende dat hij moest zijn .
Product van een Joodse gemeenschap in een provinciestad voor de eeuwwisseling. Het is moeilijk het beeld van deze beide nu, vandaag, op te roepen.
Siep Salomon - begenadigd verteller die hij was - kon dat. Het beeld dus
dat ik hierna zal pogen te geven, is zijn beeld, zoals het in vele, vele verhalen
bij ons, zijn kinderen en kleinkinderen, leeft. Een gekleurd beeld zeker, omdat de jaren zo veel dat niet zeer verkwikkelijk was, deden wegvallen. Maar
altijd het beeld van een geinteresseerd man, gernteresseerd in aIle dingen en
toestanden om zich heen, tevens steeds bereid er de goede kant van te zien
en verder te brengen. Culemborg zoals het uit zijn verhalen oprijst, was een
kleine stad van nog geen 10.000 inwoners met een kleine hervormde bovenlaag en een op de grens van de toen nog zeer wezenlijke armoede, levende
arbeidersbevolking, die meestal rooms-katholiek was. Daarin (en tevens
daarnaast) de enkele Joodse families, nooit meer dan een veertigtal.
Het besef, maatschappelijk "en marge" te leven droeg beslist veel er toe
bij het familieleven intenser te maken. Ook mijn vader vertelde graag over
de warme sfeer in de familiekring. Vit zijn beschrijvingen en uit de feiten
blijkt tevens dat het verkeer met de niet-Joodse omgeving toch steeds vrij
sterk was. Anders dan in steden als Amsterdam met een zeer grote Joodse
bevolking, die in zichzelf autark kon zijn, was dagelijks verkeer met de omringende bevolking nodig. B.v. op een enkele uitzondering na waren de huisbedienden niet Joods. De kinderen bezochten de open bare school, al zorgde
thuis een huisleraar voor de nodige kennis der Hebreeuwse taal, terwijl
zowel rnijn grootvader als diens vader als raadslid (de eerste korte tijd ook
als wethouder) de stadsgemeenschap dienden. Dit alles zal veel van de wezenstrekken van mijn vader bepaald hebben. Zijn warszijn van inmenging
in andermans zaken, zijn gevoel voor de betrekkelijkheid aller dingen, zijn
gemak om met mensen van allerlei slag om te gaan - het moet alles gevormd
zijn in die merkwaardige tussenpositie in een kleine gemeenschap. Begrijpelijk
dan ook dat de Culemborgse jaren in de verhalen een zeer grote plaats hadden.
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Zijn familie was sinds het midden van de 18e eeuw in Culemborg gevestigd
geweest. Daaruit is het zeker te verklaren dat mijn vader zo'n diepe belangstelling had voor het sociale leven in de kleine stad. Tevens bracht de hierboven aangeduide plaats die een Joodse familie in die jaren innam mede,
dat hij de gebeurtenissen misschien met iets meer objectiviteit kon bekijken
dan anderen dat vermochten te doen.
Hij is reeds als jongen diep getroffen geweest door de ellendige sociale
toestanden van de arbeidersbevolking in Culemborg. Zijn ijzeren geheugen
veroorloofde het hem om uit het hoofd volmaakt juist de bedragen te citeren
die de toenmalige sigarenmakersbevolking in doorsnee verdiende, en daartegenover wist hij wat er van deze mensen geeist werd om dit onaanzienlijk
bedragje mee naar huis te nemen, onaanzienlijk omdat daarmede hoogstens
slechts de eerste levensbehoeften bestreden konden worden. Hij vertelde over
de urenlange handenarbeid van de sigarenmakers, van het onmatig jenevergebruik dat deze mensen een vroege dood bracht maar hen in staat steIde
hun werk te verrichten. Tevens van de velen die vooral 's-winters geholpen
moesten worden of door zijn ouders of door andere weldadige inwoners, om
niet te verhongeren.
Wij allen hebben veel van deze verhalen geleerd. Daamaast hebben enkele
medewerkers van ons archief hem ± 1950 vele malen bezocht om de gegevens, die hij ook toen nog feilloos wist te produceren, op te tekenen. Dit
alles wijst op een diepe belangstelling voor de economische en sociale geschiedenis waaraan hij ook in later jaren steeds veel aandacht besteedde.
Jammer genoeg behoorde hij niet tot de mensen die graag schreven. Zijn
uitingsvorm was het vertellen, een heIaas zo vergankelijke vorm van geschiedkundige mededeling. Maar hij kon dat dan ook zo goed, zo levendig
en zo precies dat, hadden wij het ooit op de band opgenomen, daaruit zeer
veel materiaal voor de geschiedschrijving van de afgelopen zestig jaren bewaard was gebleven.
Door zijn latere loopbaan - hij was van 1901 tot 1917 kandidaat-notaris
resp. te Lochem, Wijk bij Duurstede, Maastricht, Dordrecht, Amsterdam
en Rotterdam, en van 1917-56 notaris te Rotterdam - maakte hij met zeer
veel mensen van allerlei pluimage kennis. De kennismaking met mensen was
voor hem het belangrijkste en boeiendste van zijn beroep. Zijn er notarissen
die vooral gegrepen worden door de juridische vraagstukken die hun voorgelegd worden, dan behoorde hij daar zeker niet toe. Zijn interesse ging uit
naar de mensen en naar hun geschiedenis, d.w.z. naar de loop van hun leven
in aIle aspecten. Geen detail dat hem daarbij ontging, dat - wanneer hij
het eenmaal opgemerkt had - hem ontschoot. Het was daardoor, door deze
levendige belangstelling voor de mens in al zijn doen en laten, dat hij in zijn
beroep zo bijzonder veel vrienden en bewonderaars gemaakt heeft. Dat hij
deze belangstelling voor mensen had, maakte ook dat hij v.n. in besturen
van die verenigingen werkte die een sociale taak vervulden. Om er slechts
enkele te noemen, hij was President van Regenten van het Joodse weeshuis
in Rotterdam en diende in diezelfde functie tal van jaren ook het Joodse
ziekenhuis aldaar.
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In dat opzicht vooral stemden hij en zijn vrouw (Mej. Rosa v. d. Bergh
met wie hij in 1911 getrouwd was) volkomen overeen. Ook mijn moeder
heeft in haar Rotterdamse tijd bijzonder veel sociaal werk gedaan. Om ook
hier slechts enkele functies te noemen: zij bestuurde mede het clubhuis De
Mussen, was bestuurslid van de Vereniging voor Reclassering, waarin zij
vooral ook al weer het jeugdwerk verzorgde. Hulp aan mensen in welke
vorm ook stond in mijn ouderlijk gezin steeds in het middelpunt en de moeilijkheden en mogelijkheden daarvan waren steeds weer kempunt van gesprek.
Ben lijst van geschriften van mijn vader kan ik aan dit levensbericht niet
toevoegen, maar het is mijn vaste overtuiging dat, al is het dan ook in een
heel kleine kring (die van zijn kinderen, kleinkinderen, verwanten en vrienden) zijn open oog voor alles wat het menselijk leven beheerst en vooral voor
de historische wetmatigheid ervan grote invloed gehad heeft en zal hebben.
Zijn weten dat elk van ons slechts een schakel in de historische afioop vormt
en als zodanig zorg behoort te hebben voor een zo zuiver mogelijk voortdragen van de traditie, tevens voor een zo soepel mogelijk aanpassing van
die traditie aan nieuwe levensomstandigheden, staat diep bij ons ingegrift.
Ik ben er zeker van dat deze vorm van beschermen van het verleden
vruchten draagt ook zonder dat deze op papier zijn neergelegd.
L. J. F. WUSENBEEK

JAARVERSLAGEN 1967-1968

VERSLAG VAN RET BESTUUR OVER RET JAAR 1967
De werkzaamheden van de vereniging hadden in 1967 een bevredigend
verloop. Het aantal bezoekers aan het Economisch-Historisch Archief te
's-Gravenhage en de Economisch-Historische Bibliotheek te Amsterdam
bleef groeiende, de publicistische arbeid maakte goede vorderingen en de
financiele toestand baarde minder zorgen dan in vroegere jaren. De toenemende belangstelling voor het archief kwam eveneens tot uiting in het
aantal aangeboden archivalia, dat groter was dan gebruikelijk. Onder de
verworven archieven zijn in het bijzonder te vermelden het archief van
J. H. Jurriaanse & Zn., graanhandel te Rotterdam (1899-1928), het archief
van B. A. Jansen's Handelmaatschappij te 's-Hertogenbosch (1881-1932),
het archief van de Garen Centrale te Hengelo (1937-1961) en het archief
van de vereniging Electrobond te Amsterdam (1925-1956). Een volledige
lijst van de verkregen grotere archieven en van de zogenaamde kleine aanwinsten kan men aantreffen in het verslag van de directeur. Vermelding
verdient voorts, dat het Economisch-Historisch Archief een fotocopie ontving van de uitvoerige industriele enquete, in de jaren 1887-1889 gehouden
door de ingenieur van het stoomwezen H. W. E. Struve en de ingenieur
van de waterstaat A. A. Bekaar, die materiaal in tabellarische vorm bevat over gegevens omtrent de nijverheid in aile gemeenten van Nederland
(aantal arbeiders, arbeidstijden, krachtwerktuigen, werklokalen enz.) en van
grote waarde is voor de kennis van het economisch leven in Nederland
tegen het einde der 1ge eeuw. Het origineel bevindt zich bij de Centrale
Arbeidsinspectie te 's-Gravenhage.
De inventarisatie- en andere werkzaamheden bij het Economisch-Historisch Archief werden gedurende het gehele jaar verricht door de conservator mejuffrouw W. van der Burg, aangezien haar pensionnering in het
verslagjaar nog niet kon plaatshebben. Wei benoemde het bestuur in februari een nieuwe conservator, doch deze trok zich terug kort voordat hij in
dienst zou treden. Er moesten dientengevolge nieuwe stappen worden gezet, welke tot gevolg hadden, dat in het najaar in de vacature kon worden
voorzien. Wederom echter werd het Bestuur voor de situatie geplaatst, dat
de benoemde na enkele maanden verklaarde zijn functie niet te kunnen aanvaarden. Kennelijk opent de benoeming in een nieuwe betrekking grotere
kansen tot promo tie in de oude.
De Economisch-Ristorische Bibliotheek mocht zich, gelijk vermeld, in
een groeiende belangstelling verheugen. Toenemende werkzaamheden, die
daarvan en van de stijgende hoeveelheid aangeschafte boeken het gevolg
waren, konden worden opgevangen, doordat de assistente mejuffrouw
H. M. Vooys, na met goed resultaat het candidaatsexamen in de geschiedenis te hebben afgelegd, voor volledige werktijd kon worden aangesteld in
plaats van voor halve dagen.
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De concierge van de bibliotheek, aan wie reeds het vorig jaar wegens haar
leeftijd ontslag was aangezegd, bleef in het verslagjaar nog in functie, daar
zij geen passende woonruimte kon vinden. Ret bestuur heeft besloten
1 april 1968 als uiterste datum vast te stellen, waarop zij de dienstwoning
in de bibliotheek zal moeten hebben ontruimd. Dank zij de bemiddeling
van de wethouder van onderwijs, Dr. P. J. Koets, werd de gemeentelijke
dienst volkshuisvesting bereid gevonden naar een geschikte huisvesting voor
de concierge om te zien.
Langdurig heeft het bestuur zich in het verslagjaar bezig gehouden met
de vraag, op welke wijze de pensioenen voor het personeel dienden te
worden geregeld. Bij wijze van voorlopige maatregel werd reeds op de
begroting-1967 een bedrag van [5.000 uitgetrokken voor een te stichten
ondersteuningsfonds, welk bedrag op de begroting-1968 tot [7.000 werd
verhoogd; uit dit fonds zullen de toe te kennen pensioenen worden betaald.
Uiteraard kan een meer definitieve regeling, die aan de betrokkenen grotere
zekerheid biedt, niet uitblijven. Daarom wendde het bestuur zich met een
verzoekschrift tot Hare Majesteit de Koningin, waarin gevraagd werd artikel
B3 lid 1, van de Algemene Burgerlijke Pensioenwet 1966 (staatsblad 6) op
het personeel van de vereniging van toepassing te verklaren. Naar aanleiding daarvan werd bericht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken ontvangen, dat de Regering doende was algemene richtlijnen vast te stellen
met betrekking tot de toepassing van genoemd artikel, zodat een beslissing
omtrent ons verzoek vooralsnog niet kon worden genomen. Hierbij kan
worden aangetekend, dat met het Presidium der Universiteit van Amsterdam overleg is begonnen betreffende de mogelijkheid, het personeel op te
nemen in de personeelsformatie van de Universiteit, hetgeen onder meer
verkrijging van pensioenrechten als ambtenaar met zich brengt. Ook op dit
terrein zijn nog geen definitieve resultaten bereikt.
Ret 31e Economisch-Ristorisch Jaarboek, waarvoor de kopij op 31 augustus aan de drukkerij werd afgeleverd, was aan het einde des jaars geheel
gezet; het afdrukken en inbinden moest nog geschieden, zodat de inzending
aan de leden en donateurs begin 1968 zal plaats hebben.
Ten aanzien van de publicatie van de studie van wijlen Prof. Posthumus
betreffende de uitvoer van Amsterdam in de jaren 1543- 1545 kan worden
meegedeeld, dat het manuscript in zijn herziene en bijgewerkte vorm thans
geheel is overgetikt. Alvorens het naar de drukkerij wordt gezonden zal
overleg moeten plaats hebben met de directie van de Nederlandse Organ isatie voor Zuiver-Wetenschappelijk Onderzoek, die verscheidene jaren geleden in beginsel subsidiering heeft toegezegd.
De bronnenpublicatie betreffende de Delftse plateelbakkerij maakte in
het verslagjaar weinig vorderingen doordat de tijd van de bewerkster, mejuffrouw P. Baydals, door andere werkzaamheden in beslag werd genomen.
Mejuffrouw Beydals hoopt in de toekomst meer gelegenheid te hebben haar
krachten aan deze publicatie te geven.
Het bestuur heeft in beginsel besloten tot uitgave van het bekende "Journaal der reize" van Johannes Goldberg, toenmaals agent voor nationale
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economie, uit het jaar 1800. Dit journaal, dat een schat van gegevens bevat
omtrent de economische toestanden in Nederland, werd reeds in 1860-1861
gepubliceerd in Sioet's Tijdschrift voor staatshuishoudkunde en statistiek;
deze uitgave is echter onvolledig en bevat bovendien talrijke omissies en
drukfouten. De heer dr. W. M. Zappey heeft zich bereid verklaard deze
uitgave, evenals de beide eerder genoemde bestemd voor de serie "Werken"
der vereniging, te verzorgen.
De jaarvergadering werd op 1 juli te Delft gehouden. Het aantal deelnemers was kleiner dan ten vorigen jare, toen men te Kampen bijeenkwam.
Het gemeentebestuur van Delft ontving de leden en donateurs met hun
dames in het museum Huis Lambert van Meerten, alwaar de burgemeester,
Mr. J. M. Ravesloot, de aanwezigen met een toespraak verwelkomde.
Vervolgens begaven de leden zich naar het gemeentearchief, waar de archivaris, Dr. D. P. Oosterbaan en zijn medewerkers de nodige toelichting
verstrekten ; te zelfder tijd vergaderden het bestuur en de Raad van advies
gezamenlijk in genoemd museum. De koffiemaaltijd had plaats in de
"Stadsdoelen"; de burgemeester en mevrouw Ravesloot waren daar de
gast van de vereniging. Tezelfder plaatse werd daarna de algemene ledenvergadering gehouden, na werker sluiting de gemeente-archivaris een korte
inleiding gaf ter voorbereiding van de rondgang door de oude stad, waarmee
de bijeenkomst werd beeindigd. Het bestuur herhaalt gaarne te dezer plaatse
de woorden van dank aan het adres van het Delftse gemeentebestuur en
gemeentearchief, in de vergadering uitgesproken door de voorzitter, voor
de van die zijde ondervonden tegemoetkomendheid en hulpvaardigheid.
Met groot leedwezen moeten wij hierbij vermelden, dat Dr. Oosterbaan,
van wiens intensieve medewerking de vereniging zozeer profiteerde, enige
weken later plotseling is komen te overlijden.
In de samensteIling van het bestuur bracht de jaarvergadering van 1 juli
een verandering door de benoeming tot bestuurslid van de heren W. Rehbock,
voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam,
en Prof. Dr. J. H . van Stuyvenberg, te voren lid van de Raad van advies.
Anderzijds gaf Prof. Jhr. Dr. P. J. van Winter, die volgens rooster aan de
beurt van aftreden was, de wens te kennen het bestuur te verla ten in verband
met zijn aftreden als hoogleraar te Groningen; daartegenover verklaarde
hij zich bereid zitting te nemen in de Raad van advies. De vergadering besloot dienovereenkomstig. Het bestuur waardeert het, dat Jhr. Van Winter,
die van 1936 tot 1948 voorzitter is geweest, op deze wijze aan de vereniging
verbonden blijft.
De leden van het algemeen bestuur, voor wie de viji)arige ambtstermijn
was verstreken, werden door de ledenvergadering als zodanig herkozen. Dit
betrof de heren Mr. H . van Riel, Jr. J. J. M. Taudin Chabot, Mr. W. Cnoop
Koopmans, Drs. C. A. Klaasse en Prof. D r. T. P. van der Kooy.
Op voorstel van de kascommissie, bestaande uit de heren Dr. S. Hart
en Drs. W. H. Hoyer, werd aan het dagelijks bestuur decharge verleend
wegens het gevoerde beleid in 1966. De ledenvergadering benoemde op
voorstel van het bestuur tot leden van de kascommissie-1967 de heren
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Drs. W. H. Hoyer en Mr. J. Dutilh, die deze benoeming aanvaardden.
De financiele toestand van de vereniging - het werd in de aanhef van
dit verslag reeds vermeld - was minder zorgwekkend dan vroeger wei het
geval is geweest, nu per 31 december 1966 de te voren op de balans paraisserende verliespost kon worden afgeboekt, vooral dank zij de geleidelijk
toenemende subsidies van verschillende overheidsinstanties. In 1962 bedroeg
het rijkssubsidie /16.500, in 1967/38.400; voor het gemeentebestuur resp.
de universiteit van Amsterdam beliepen deze bedragen onderscheidenlijk
/30.000 en /77.000. Deze waarlijk niet onbelangrijke verhogingen, waarvoor het bestuur erkentelijk is, zijn echter aileen voldoende geweest om de
vroeger ontstane achterstand in te lopen en om bij de voortduring stijgende
kosten van salarissen, drukwerken en boekenaanschaffing te bestrijden.
Daarbij is de omvang van het personeel in de bibliotheek slechts in geringe
mate toegenomen (in het archief zelfs in het geheel niet), zodat van uitbreiding der werkzaamheden geen sprake heeft kunnen zijn. Toch is deze uitbreiding noodzakelijk geworden, bepaaldelijk ten aanzien van het archief te
's-Gravenhage, waar aile werkzaamheden worden verricht door de conservator zonder enigerlei assistentie. Het zou ten zeerste gewenst zijn, indien
aan het archief een of meer wetenschappelijke medewerkers werden aangesteld, die zich niet aileen zouden bezighouden met inventarisatiewerkzaamheden, maar ook met wetenschappelijke bewerking van het waardevolle archiefmateriaal, dat daar bewaard wordt. Aldus zou het archief,
behalve een centrum van bewaring en voorlichting, een centrum van onderzoek kunnen worden. Het bestuur heeft gemeend, deze en de daarmee
samenhangende organisatorische vraagstukken te moeten voorleggen aan
een commissie van drie personen, bestaande uit een beoefenaar van de
economische geschiedenis, een deskundige uit het archiefwezen en een
representant van het bedrijfsleven. Stappen om tot de benoeming van een
dergelijke commissie te geraken zijn reeds genomen.
In het jaarverslag over 1966 werd vermeld, dat tot het gemeentebestuur
van 's-Gravenhage een verzoek werd gericht tot verhoging van het jaarlijks
subsidie met het bedrag, waarmee de huur van het schoolgebouw Scheldestraat 15 was vermeerderd. Tot voldoening van het bestuur is het gemeentebestuur bereid gevonden aan dit verzoek te voldoen; het subsidie bedraagt
thans/20.873,40, welk bedrag overeenkomt met de verschuldigde huursom.
Een punt dat zorg blijft baren is het uitblijven van enige groei in het getal der leden en donateurs. De vereniging telde op 1 januari 1968270 leden,
hetzelfde aantal als een jaar tevoren; het getal der donateurs daalde van
95 tot 93. Hoewel het bestuur zich bewust is van de wijziging in de maatschappelijke verhoudingen, waardoor de behartiging van velerlei aangelegenheden, die vroeger door particulieren geschiedde, aan de overheid moet
worden toevertrouwd, wekt het bevreemding, dat in de tegenwoordige welvaartsstaat zo weinigen zich geroepen voelen, de arbeid van de vereniging
financieel te steunen. Dit klemt vooral wanneer men bedenkt, dat de leden
en donateurs de publicaties van de vereniging - jaarboeken, boeken in
de serie der "Werken", aanwinstenlijsten van de Economisch-Historische
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Bibliotheek - kosteloos ontvangen. Het bestuur blijft bedacht op middelen
om de belangstelling voor de vereniging bij particulieren en ondememingen
te stimuleren.
De weduwe van Dr. W. S. Unger, Mevrouw E. A. W. Unger-Van Brero,
die op 28 februari 1967 overleed, legateerde het grootste gedeelte van haar
nalatenschap aan de op te richten stichting "Unger-Van Brero Fonds". Als
doelstelling van deze stichting is aangegeven "de bevordering van de beoefening der sociaal-economische geschiedenis, zowel door verstrekking
van reisstipendia aan jeugdige beoefenaars dezer wetenschap en door het
verlenen van steun aan publicaties op dit gebied, als anderszins." Het bestuur van de stichting zal, volgens beschikking van de erfiaatster, worden
gevorrnd door ten minste drie leden, waarvan een moet worden aangewezen
door en uit het dagelijks bestuur van onze vereniging, en een door de afdeling Letterkunde van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen; het derde lid zal de oudste in dienst zijnde hoogleraar in de
economische geschiedenis moeten zijn. Vit deze opzet blijkt duidelijk hoezeer Dr. Ungar, die lange jaren bestuurslid van de vereniging is geweest,
zijn hart aan de economische geschiedenis had verpand, en hoezeer zijn
weduwe in zijn geest heeft gehandeld door genoemde stichting in het leven
te roepen. Het dagelijks bestuur wees zijn lid Jhr. S. G. van Weede als zijn
vertegenwoordiger in het stichtingsbestuur aan; de directeur Prof. Dr. I. J.
Brugmans treedt, als oudste hoogleraar in de economische geschiedenis,
eveneens als bestuurslid op. De Koninkiijke Academie was aan het eind des
jaars nog niet tot aanwijzing van een vertegenwoordiger overgegaan. Het
spreekt vanzelf, dat het bestuur de werkzaamheden van de nieuwe stichting
met bijzondere belangstelling zal blijven volgen.
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A . Economisch-Historische Bibliotheek.

In het verslagjaar werden 2026 bezoeken aan de Economisch-Historische
Bibliotheek te Amsterdam geteld. Dit is slechts ruim dertig meer dan in
1966. De maandcijfers vertonen dan ook slechts geringe verschillen met de
cijfers van het vorige jaar, blijkens onderstaande tabel.

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

1963

1964

1965

1966

1967

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

150
182
196
192
229
218
72
108
194
160
167
158

1429

1517

1735

1992

2026

In de maand juli lag het aantal der bezoeken aanzienlijk lager dan in de
laatste jaren het geval was; in september was het daarentegen aanmerkelijk hoger. Hoewel de vermeerdering van het aantal studenten, die de economische geschiedenis bestuderen, geen gelijke tred houdt met het accres
van het totaal aantal studenten der universiteit, kan de toeneming van
het bezoek aan de Economisch-Historische Bibliotheek in 1967 nog niet
bevredigend geacht worden. Het nieuwe gebouw van de Universiteitsbibliotheek en diverse andere instituten oefenen grote aantrekkingskracht
uit op de studenten, vooral wegens de koffiekamers. Dit heeft remmend
gewerkt op het gebruik van de verst afgelegen en niet van koffiekamer voorziene Economisch-Historische Bibliotheek. Zeer in aanzien staat de bibliotheek nog altijd bij de studenten der kleinere universiteiten in Nederland,
zoals Groningen, Nijmegen en Tilburg, die voor hun historische onderzoekingen een dankbaar en veelvuldig gebruik van haar boekenvoorraad
maken.
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Vit het buitenland ontving de bibliotheek dit jaar bezoek van zeer verschillende zijden en met zeer verschillende doelstellingen. Professor Edgar
Dunsdorf van de universiteit van Melbourne speurde naar achttiendeeeuws prijsmateriaal betrefi'ende Riga en wist hier inderdaad enige gegevens
te verwerven. Een tweede bezoeker uit Australie was Dr. Brown van de
universiteit van Sydney. Hij bracht de dank over van het Departement of
Accounting voor de door de bibliotheek sChriftelijk verstrekte gegevens
omtrent de Oost-Indische Compagnie. Dr. Brown constateerde de aanwezigheid van werken op het gebied der overheidsfinancien, die hij niet kende.
De heer D. G. Peterich, een Amerikaan van Hollandse atkomst, leerling
van Maxwell School of Citizenship te Syracuse (N.Y.), verzamelde gegevens
voor zijn scriptie over Pieter de la Court. Drie Engelse studenten vroegen
om voorlopige informatie in verband met onderwerpen uit de Nederlandse
geschiedenis, die zij wens ten te behandelen. Een van hen, een leerling van
professor Charles Wilson, had zich reeds enige tijd op het gemeentearchief
verdiept in de handelsbetrekkingen tussen Nederland en Engeland in de
achttiende eeuw. De heren Jean-Alain, Lesourd maitre-assistant aan de
faculteit der letteren van de universiteit van Nancy, en Gunnar Mogensen
uit Bagsvaerd (Denemarken) bezichtigden de bibliotheek. Professor Michel
Morineau uit Parijs orienteerde zich in verband met een door hem in het
voorjaar te brengen studiebezoek. Een zeer geregelde bezoeker was sinds
eind oktober de Japanse assistent-hoogleraar Takashi Veno, aan wie door
de Nederlandse regering een studietoelage van een jaar is toegekend.
Geschenken werden ontvangen van Mr. Chr. P. van Eeghen, Dr. H.
Klompmaker, de Nederlandsche Bank, de Cultuurbank, het gemeentearchiefte Groningen, de Openbare Leeszaal, het Openluchtmuseum, de P.T.T.
en T.N.O.
Ruim 1900 titels werden aan de catalogus toegevoegd, bestaande zowel
uit beschrijvingen van nog niet eerder in de catalogus opgenomen boeken
als uit hercatalogizeringen. Het catalogiseren wordt verricht door de dames
Schouwen Vooys. Controle door Mevrouw Schouw zorgt voor eenvormigheid in systeem. Mevrouw Van der Tuin heeft het grootste deel van de
cataloguskaartjes getikt. Evenals de heer Sonneville verzorgt zij ook het
op kaart brengen van de belangrijkste tijdschrift artikelen. Daar deze titels
rechtstreeks uit de tijdschriften worden overgenomen en geen stamboek
wordt aangehouden, valt het moeilijk de hoeveelheid verricht werk te schatten ; stellig bedraagt het enkele duizenden titels. De hernummering van
boeken en brochures volgens magazijnsysteem is thans gereed. Natuurlijk
moet dit werk worden voortgezet voor zover aanwinsten verworven worden, die niet voor plaatsing in de studiezaal in aanmerking komen. Nog
niet hebben deze behandeling ondergaan de uit de uitbouw naar de kelder
verbannen boeken. Hiermee kan geen begin worden gemaakt zolang geen
voorzieningen getrofi'en zijn voor hun oorspronkelijke behuizing. Ook indien inderdaad geen onmiddellijk gevaar bestaat voor instorting bij belasting
van het verzakte deel van het gebouw, dan blijft het toch onmogelijk boekenmateriaal aldaar te bergen tussen de vochtige en afbladderende muren.
ECON.-HIST. JAARBOEK XXXU

23

XXIV

VERSLAG VAN DE DIRECTEUR OVER HET JAAR

1967

Het rangschikkingswerk in de kelders vorderde ditjaar niet zoals gehoopt
en verwacht had mogen worden. De enige tijd, die het mogelijk maakt
langere tijd in de sousterrainruimten door te brengen, is de zomer, doch
juist in deze peri ode kon geen personeel voor dit werk worden vrijgemaakt,
aanvankelijk wegens het opnemen van vacantie door de dames Van der Tuin
en Schouw, daama door ziekte van de bibliothecaresse. Mejuffrouw Stolp
had ruim een maand ziekteverlof en was na haar terugkeer nog niet in staat
het verplaatsingswerk in de kelder te lei den.
De overige werkzaamheden von den normaal plaats dank zij de goede
hulp, door het personeel geboden. Een uitkomst was, dat Mejuffrouw Vooys
eind juni met goed gevolg het candidaatsexamen in de geschiedenis aflegde,
waardoor zij met ingang van juli een volledige dagtaak kon verrichten.
Sindsdien beschikt de bibliotheek dus weer over een volledige bezetting. De
tewerkstelling van de Heer 1. Bossema werd half juli beeindigd. Verdere
wijzigingen in de personeelsbezetting deden zich niet voor.
Bij wijze van proef werd de bibliotheek gedurende een avond per week
(woensdag) voor bezoekers opengesteld, en wei met ingang van 18 oktober.
Aangezien deze maatregel niet aanstonds algemeen bekend werd, maakte
het publiek voorshands van de geboden gelegenheid weinig gebruik.
Aan het onderhoud van het gebouw werd in verslagjaar niets gedaan.
Zoals reeds opgemerkt werd met herstel van de uitbouw geen begin gemaakt.
De benedengangen en het trappenhuis werden niet gewit; de zaal bleef
ongeschilderd. De voorzieningen bleven beperkt tot het repareren van een
paar sloten en het controleren van de brandblusapparaten, waarvoor de
universiteit zorg droeg. In de studiezaal werden lichtbuizen vervangen en
werden enkele nieuwe lichtpunten aangebracht.
B. Economisch-Historisch Archie!

De belangstelling voor het archief was groter dan het vorig jaar, ook uit
het buitenland. Omtrent de belangrijkste onderzoekingen, die ten archieve
werden gedaan, kan het volgende worden medegedeeld. De heer P. van den
Maagdenburg te Utrecht raadpleegde het archief van de katoendrukkerij
v.h. De Heyder & Co to Leiden.
De heer B. Ton te 's-Gravenhage onderzocht de verzameling-Hartkamp
betreffende adres- en reclamekaarten van Haagse firma's.
Mejuffrouw I. van Gelder te Utrecht raadpleegde het archief-Fyenoord;
de balansboeken over de jaren 1841-1890 werden te haren behoeve gedeponeerd in de universiteitsbibliotheek te Utrecht.
De heer F. Fraenkel te Bilthoven deed onderzoekingen betreffende de
plateelbakkerij Rozenburg; verschillende stukken werden daartoe gedeponeerd in de bibliotheek van het Kunsthistorisch Instituut te Utrecht.
De heer drs. H. Vleesenbeek te Rotterdam zocht een antwoord op de
vraag, of in het Tijdschrift van de Maatschappij voor Nijverheid en Handel
een nota van B. van der Pot uit 1880 is afgedrukt. De nota is inmiddels
gepubliceerd in het 31e Economisch-Historisch laarboek.
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De heer G. K. Knight te Londen deed onderzoekingen betreffende de
handel op Java en onderzocht daartoe het archief van Crommelin & Zn.
en dat van de firma Mees & Moens.
De heer dr. R. G. J. Weber te 's-Gravenhage gebruikte de coIIectieHartkamp bij een onderzoek naar het stoomschip "Koning der Nederlanden".
De heer J. B. H. Otker te 's-Gravenhage, die bezig is aan een onderzoek
naar slavengeld van Cura<;ao, raadpleegde de collect ie-Velie.
De heer G. Dirkzwager van het Departement van marine stelde zich op
de hoogte van de archieven van Fyenoord en de zeilrederij-Boissevain.
De heer dr. C. M. Schulte, wetenschappelijk ambtenaar bij het Grotius
Instituut te 's-Gravenhage, raadpleegde de collectie "kleine aanwinsten"
inzake Latijnse handschriften uit de 17e eeuw.
De heer B. H. Palacio te 's-Gravenhage maakte gebruik van de collectie
jaarverslagen betreffende banken en industriele ondernemingen.
Voor de heer M. P. de Bruin te Middelburg werden de notulenboeken
uit het archief van het departement Middelburg der Maatschappij voor
Nijverheid en Handel en de naamlijst der leden over de jaren 1815-1869
in de Provinciale Bibliotheek te Middelburg gedeponeerd. Een loo-tal brieven uit het archief van de firma Jerome Sillem werden in de Universiteitsbibliotheek te Groningen gedeponeerd ten behoeve van de heer M. G. Buist
aldaar.
De heer H . C. van Wijngaarden te Schiedam zette zijn studie over schepen en scheepsmodellen voort en maakte daartoe gebruik van het archiefFyenoord.
De heer J. van Wijck te 's-Gravenhage verrichtte wederom onderzoekingen
betreffende de plateelbakkerij Rozenburg.
De heer J. Lemsk te Haarlem stelde zich op de hoogte van de inventarissen van het Economisch-Historisch Archief.
Mejuffrouw C. H. van Mees, verbonden aan de Algemene Friesche
Levensverzekerings Maatschappij te Leeuwarden, bracht een bezoek aan
het Archief, teneinde zich op de hoogte te stellen van de methoden van
inventarisatie en opberging der archivalia.
Gedurende het jaar 1967 werden de volgende archieven verworven:
1. Archief van de coaperatieve drukkerij "Industrie" te Amsterdam over
de jaren 1902-1942. Verkregen door bemiddeling van het Amsterdams
Trustee's Kantoor te Amsterdam.
2. Archief van het Netherlands Shipping and Trading Committee te Londen
over dejaren 1941- 1945. Geschenk van de Hollandsche Stoomboot Maatschappij (Holland Steamship Compo Ltd.) te Londen door bemiddeling
van de heer Mr. D . A. Delprat te Amsterdam.
3. Aanvulling van het archief Hoffmann-Schaffer te Amsterdam (3 pakken,
waarvan 2 eerst over 25 jaar geraadpleegd mogen worden). Geschenk
van de heer W. Rehbock te Amsterdam.
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4. Archief van J. H. Jurriaanse & Zn., graanhandel te Rotterdam, over de
jaren 1899-1928. Geschenk van Mej. M. W. Jurriaanse te 's-Gravenhage.
5. Archief van B. A. Jansen's Handelmaatschappij te 's-Hertogenbosch
(import en fabricage van rijwielen, motorrijwielen en automobielen, alsook groothandel in deze artikelen) over de jaren 1881-1932. In bruikleen
ontvangen van de heer Th. A. M. Jansen te 's-Hertogenbosch.
6. Archiefvan de Garen Centrale te Hengelo over dejaren 1937-1961. Deze
vereniging van katoenspinners, opgericht in 1934, bestond sinds 1965 nog
slechts als conditiekartel, terwijl het te voren ook als prijzen- en rabatkartel optrad. In 1967 is het eigen bureau van de Centrale opgeheven en
zijn de resterende werkzaamheden overgegaan naar het Centrale bureau
van de katoen-, rayon- en linnenindustrie. Geschenk van de heer Mr.
H. J. F. ten Cate te Hengelo.
7. Archiefvan de N.V. Klattensche Cultuur Maatschappij te 's-Gravenhage
over de jaren 1890-1960. Geschenk van de directie.
8. Archiefvan het motorschip (kustvaarder) "Zeehond", kapitein W. Nooitgedacht te Groningen, over de jaren 1941-1954. Ontvangen van de heer
J. J. van Dijk te Alkmaar door bemiddeling van mevr. drs. E. P. Polakde Booy te Utrecht.
9. Archief van de vereniging Electrobond te Amsterdam over de jaren 19251956. Deze vereniging, waarbij een 19-tal fabrieken op electrotechnisch
gebied waren aangesloten, werd opgericht in 1924 en na sluiting in de
oorlogsjaren opnieuw opgericht in 1950, om in 1967 te worden geliquideerd. Geschenk van de heer ir. J. L. Bonebakker te Hengelo.
In deze rubriek der kleine aanwinsten werden de volgende collecties verworven:

1. Stukken en bescheiden, geschonken door mejuffrouw A. Th. de Bruyn
te Rotterdam.
2. Aantekeningen en bescheiden van wijlen de heer ir. G. Doorman. Geschenk van de heer E. L. G. den Dooren de Jong te Zeist (zie bijlage 1).
3. Bestek en conditien voor reparatien aan 's lands magazijnen en gebouwen
te Dordrecht, 19 mei 1815. Rekeningen van noodwendige extra reparatien en geleverde materialen voor onderhoud van gebouwen te Dordrecht,
october 1814. Geschenk van de heer J. C. Stumphius te's-Gravenhage.
Een groot gedeelte van de verzameling-Hartkamp werd in het gemeentearchief van Amsterdam gefotografeerd. Aan het eind van het verslagjaar
waren deze werkzaamheden nog niet beeindigd.
De Economische voorlichtingsdienst te 's-Gravenhage liet een foto maken van het schilderij "De broodzak", dat zich in het hoofdgebouw van
het Archief bevindt.
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De collectie munten en penningen, in 1924 door de vereniging aangekocht
bij R. W. P. de Vries te Amsterdam, bevattende 175 exemplaren, werd in
het verslagjaar uitgebreid met een fraaie prijspenning, geschonken door de
N.V. Lucas Bois te Amsterdam, alsmede met een vijftal gilde- en diaconiepenningen, geschonken door de heer J. B. H. Otker te 's-Gravenhage.
Laatstgenoemde heeft tevens op zich genomen de verzameling te catalogisereno De heer F. A. van Dongen, student aan de Technische Hogeschool
te Delft, vervaardigde een 400-tal foto's ten behoeve van het kaartsysteem,
waarin de numismatische gegevens zullen worden vastgelegd.
In mei bracht de directeur een bezoek aan het archief met enige studenten.
Hij gaf een college over economisch-historische archieven in het algemeen
en dat te 's-Gravenhage in het bijzonder. Bij die gelegenheid werd een aantal bijzondere boeken en stukken uitgestald.
De heer Mr. J. H. de Vey Mestdagh, hoofd van de 4e afdeling van het
Algemeen Rijksarchief, die belast is met de inspectie van de instellingen,
waaraan archivalia uit de rijksarchiefbewaarplaatsen kunnen worden uitgeleend, bracht een bezoek aan het archief. Zijn bevindingen waren in ieder
opzicht gunstig. Ook de bewaarplaats van archivalia in de EconomischHistorische Bibliotheek werd door hem in orde bevonden.
Als curiositeit kan worden verme1d, dat de Underwood schrijfmachine
die ongeveer een halve eeuw op het Archief in gebruik is geweest, werd
afgestaan aan het Schrift- en Schrijfmachinemuseum te Tilburg. De directeur van dit museum, de heer Fr. Ferrerius, heeft uitdrukking gegeven aan
zijn erkentelijkheid voor de schenking van deze antieke machine.
Het naast het schoolgebouw Scheldestraat 15, dat als filiaaldepot dienst
doet, gelegen woonhuis werd door de bewoners, de familie Molenaar, ontruimd. Met de nieuwe bewoners werd omtrent het toezicht op het schoolgebouw, waar slechts incidenteel personeel aanwezig is, een regeling getroffen zoals die te voren met het echtpaar Molenaar was gemaakt.
Aan het archiefgebouw Laan Copes van Cattenburch werden belangrijke
herstelwerkzaarnheden verricht. Het zinken dak en de goten aan de achterzijde werden vernieuwd; het metselwerk van de achtergevel werd opnieuw
gevoegd. Andere noodzakelijke werkzaamheden, zoals het verven van ramen
en kozijnen aan de voor- en achterzijde, alsmede het vernieuwen der omheining van de tuin, moesten wegens geldgebrek tot een volgend jaar worden
uitgesteld.
In het filiaaldepot Scheldestraat moesten een vijftigtal ruiten worden
vernieuwd, die door de straatjeugd waren vernield ondanks verscherpt
politietoezicht. Gelijkvloers werden vijf ramen van nieuwe platen voorzien.
Op de buitendeur werd een nieuw slot aangebracht ter wering van ongewenste bezoekers. Van gemeentewege werd het dak, waar zich lekkages
hadden voorgedaan, hersteld.
C. Algemene opmerkingen
Dr. P. J. van Kessel, verbonden aan het Nederlands Historisch Instituut
te Rome, stelde op verzoek van de directeur een onderzoek in naar het
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zich te Florence bevindende archief van de 16e eeuwse koopman Bernard
ten (van den) Broeck te Livorno. Omtrent de resultaten van dit onderzoek
zal in het volgende jaarverslag mededeling worden gedaan.
Evenals vorige jaren bereikten de directeur verschillende verzoeken om
inlichtingen op economisch-historisch gebied. Deze betroffen lengtematen
in Rijnland in de 1ge eeuw; Nederlandse investeringen op Java 1812-1830;
de katoenindustrie in de 18e eeuw; de geschiedenis van het verzekeringsbedrijf; de tweeprocentsheffing (de bekende "liberale gifte") van 1747-'48;
de octrooiwetgeving in Nederland ; de werkzaarnheden van het handelsen bankiershuis Stadnitski & Van Heulekom en die van het bankiershuis
Goll & Co.
Aan de heer Prof. dr. H. Kellenbenz, directeur van het Seminar fUr
Wirtschafts- und Sozialgeschichte te Keulen, werd een opgave verstrekt
van 17e en 18e eeuwse koopmansarchieven, aanwezig in het EconomischHistorisch Archief.

VERSLAG VAN HET BESTUUR OVER HET JAAR 1968
Het jaar 1968 kan voor de vereniging een jaar van herorientering worden
genoemd, waarin het bestuur de doelstellingen der vereniging en de middelen om deze te bereiken onder de ogen heeft gezien. Hoewel in de loop der
jaren veel tot stand is gebracht kan het bestuur zich niet verhelen, dat nog
veel te wensen is overgebleven. In de eerste plaats is de personeelbezetting
veel te gering, bepaaldelijk in het archief te 's-Gravenhage, waar aIle
werkzaamheden moeten worden verricht door de conservator zonder enige
assistentie. Als gevolg daarvan is in de inventarisatiewerkzaamheden een
achterstand ontstaan, die geleidelijk is toegenomen door de groei van het
aantal nieuw verworven archieven. Een tweede desideratum bestaat hierin,
dat de wetenschappelijke verwerking van het archiefmateriaal ter hand
wordt genomen; het Economisch-Historisch Archief is tot dusver steeds een
centrum van bewaring gebleven en is niet tot een centrum van onderzoek
geworden. Bovendien wordt het onderzoek belemmerd doordat een groot
deel van het archiefmateriaal bewaard wordt in het schoolgebouw Scheldestraat 15, waar slechts incidenteel personeel aanwezig is en waar gedurende
de helft van het jaar geen arbeid kan worden verricht wegens onbruikbaarheid van de verwarmingsinstallatie. Bij het uitzien naar een betere behuizing
zou tevens aandacht moeten worden gegeven aan de vraag, of samenvoeging
van archief en bibliotheek in een gebouw wenselijk en mogelijk zou zijn.
Ook de Economisch-Historische Bibliotheek te Amsterdam moest in be- '
schouwing worden genomen en wei naar aanleiding van een brief van het
Presidium der Universiteit van Amsterdam, gedateerd 23 oktober 1967. In
deze brief werd het voorstel gedaan, tot nauwere samenwerking te komen
tussen Economisch-Historische Bibliotheek en Universiteitsbibliotheek inzake aanschaffing en catalogisering der boekwerken, terwijl voorts de mogelijkheid in uitzicht werd gesteld de medewerkers van de bibliotheek in te
passen in de personeelsformatie van de universiteit.
De hierboven aangegeven vraagstukken zijn in februari van het verslagjaar door het bestuur voorgelegd aan een commissie, bestaande uit de heren
Prof. Dr. H. Baudet, Dr. J. F. G. M. de Meijer en Mr. A. E. M. Ribberink;
Dr. de Meijer trad als voorzitter van de commissie op. Uiteraard lag het in
de bedoeling dat de commissie ook de financiele aspecten van haar voorstellen in beschouwing zou nemen.
De commissie-De Meijer heeft haar onderzoek met grote voortvarendheid verricht; reeds op 4 april was haar rapport gereed. Te dezer plaatse
past dan ook een woord van bijzondere erkentelijkheid aan het adres van
de drie leden der commissie, die een deel van hun reeds zeer bezette tijd aan
de belangen van de vereniging hebben willen geven.
De voomaamste voorsteIlen van de commissie luidden als voigt:
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1. Ret verdient aanbeveling, de archiefcollecties van het EconomischRistorisch Archief over te brengen naar en in bewaring te geven aan
het Algemeen Rijksarchief, alwaar zij gemakkelijker toegankelijk zul1en
zijn en in snel1er tempo kunnen worden geinventariseerd.
2. Ret denkbeeld van het Presidium der Universiteit van Amsterdam om
het personeel van de Economisch-Ristorische Bibliotheek onder te brengen in de formatie van de Universiteitsbibliotheek, verdient toejuiching.
De boekerij dient te blijven in het thans geoccupeerde gebouw en zal ook
eigendom van de vereniging blijven.
3. Ret in het bestuur naar voren gekomen denkbeeld, bibliotheek en archief
te verenigen en gezamenlijk onder te brengen in een gebouw te Amsterdam, wordt niet wenselijk geacht.
4. Aanbevolen wordt het gebouw Laan Copes van Cattenburch te 's-Gravenhage te verkopen en de daaruit voortkomende financiele middelen
onder te brengen in een apart fonds, waaruit nieuwe werkzaarnheden
van de vereniging, voor zover op haar terre in, kunnen worden bekostigd;
bepaaldelijk wordt hier gedacht aan wetenschappelijke publicaties.
In de op 15 juni gehouden jaarvergadering moest het bestuur volstaan
met enige mededelingen omtrent de inhoud van het rapport van de commissie-De Meijer en was het nog niet mogelijk, concrete voorstellen aan
de vergadering voor te leggen. Omtrent de punten 3 en 4 van het rapport
kan thans worden medegedeeld, dat de Voorzitter van de vereniging een
bespreking beeft gebad met de minister van Onderwijs en Wetenscbappen
betreffende de mogelijkheid, met rijkssteun een gebouw te Amsterdam te
verwerven alwaar zowel het archief als de bibliotheek zou kunnen worden
ondergebracht. Van groot belang is voorts naar aanleiding van punt 2
van het rapport te vermelden, dat de vaste kern van het personeel der
vereniging met ingang van 1 januari 1969 is ondergebracht in de formatie
van de Universiteit van Amsterdam; bet betreft hier de bibliothecaresse en
de beide assistenten van de bibliotbeek, alsmede de conservator van bet
archief. Deze regeling is vooral van belang met het oog op het recht op
uitkeringen uit het algemeen burgerlijk pensioenfonds, dat de betrokkenen
dientengevolge verkrijgen bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd.
Zoals in het verslag over 1967 werd medegedeeld, besloot het bestuur
in dat jaar tot instelling van een ondersteuningsfonds, waaruit toelagen
zouden kunnen worden uitgekeerd aan die leden van het personeel, die
de dienst van de vereniging zouden verlaten wegens het bereiken van de
65-jarige leeftijd. Deze regeling was nodig geworden omdat te verwachten
viel, dat de conservator van het archief en de concierge van de bibliotheek
in 1968 eervol ontslag zouden verkrijgen. Er is echter van het ministerie
van cultuur, recreatie en maatscbappelijk werk bericht ontvangen dat een
dergelijke regeling, waarvoor op de begroting 1968 een bedrag van [7Jxx)
was uitgetrokken, niet kon worden aanvaard en dat een pensioenverzekering
gesloten had moeten zijn; in verband biermede werd van het rijkssubsidie,
dat op [40.000 was gesteld, slechts [33.000 uitgekeerd. Ret overleg met het
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ministerie over deze aangelegenheid was bij het einde van het verslagjaar
nog gaande.
In de jaarverslagen over 1966 en 1967 is reeds mededeling gedaan van
het besluit, aan de conservator van het archief, Mej. W. van der Burg, die
de leeftijd van 65 jaar had overschreven, eervol ontslag te verlenen zodra
een geschikte opvolger zou zijn gevonden. Het is echter twee malen voorgevallen, dat een reeds benoemde zich uiteindelijk terugtrok. Gelukkig is
thans een definitief resultaat bereikt kunnen worden door de benoeming
tot conservator van de heer P. C. Emmer, hist. drs., die per 1 januari 1969
zijn functie aanvaardde na kort tevoren zijn doctoraalexamen in de geschiedenis te Leiden te hebben afgelegd. Aan Mej. van der Burg werd met ingang
van dezelfde datum op de meest eervolle wijze ontslag als conservator verleend.
Het bestuur wenst op deze plaats uitdrukking te geven aan zijn grote
erkentelijkheid voor de arbeid, die Mej. van der Burg gedurende een halve
eeuw voor de vereniging heeft verricht. Op 1 mei 1919 bij het EconomischHistorisch Archief in dienst getreden, heeft zij zich in 1931 met de werkzaamheden ten archieve in hun volle omvang belast gezien; in 1957 werd
haar de titel van conservator verleend. Wij koesteren voor haar onvermoeide
arbeidzaamheid en ruime kennis der archiefzaken grote waardering. Aangezien Mej. Van der Burg met haar zuster voorshands in het archiefgebouw
woonachtig blijft, zal de vereniging ook in de toekomst van haar grote ervaring kunnen profiteren. Zij moge haar levensavond nog menig jaar in
goede gezondheid doorbrengen.
De vereniging heeft in het verslagjaar een gevoelig verlies gel eden door
het verscheiden van de laatstlevende harer oprichters : Mr. Chr. P. van
Eeghen. De heer Van Eeghen trad in 1914 tot het bestuur toe en werd in
1926 tot ondervoorzitter benoemd; in 1966 legde hij deze functie neer
wegens zijn hoge leeftijd, doch in het dagelijks bestuur bleef hij zitting
houden tot zijn overlijden. In het 32e Economisch-Historisch Jaarboek,
dat in de loop van 1969 zal verschijnen, zal de betekenis van Mr.VanEeghen
door de voorzitter van de vereniging in het licht worden gesteld. Hier ter
plaatse dient te worden vermeld dat de vereniging er trots op mag zijn een
figuur als Van Eeghen van de aanvang af als bestuurder te hebben gehad.
Van zijn fabuleuze kennis van mensen en toestanden, vooral in Amsterdam,
heeft de vereniging in hoge mate kunnen profiteren. Zelden of nooit ontbrak
hij in een vergadering van het dagelijks bestuur, waar zijn adviezen steeds
op hoge prijs werden gesteld.
Nog enkele personalia der vereniging verdienen vermelding. In de commissie voor het Economisch-Historisch Studiefonds ontstond een vacature
door het overlijden van Mr. Arn. J. d'Ailly; een levensbericht van deze
bekende Amsterdamse burgemeester, die ook lid was van het algemeen
bestuur, zal in het komende Economisch-Historisch Jaarboek worden gepubliceerd. In de vacature in genoemde commissie werd voorzien door
de benoeming van de heer Dr. W. J. van Hoboken. De Commissie voor
de Publicatien werd aangevuld met twee nieuwe leden, namelijk Prof.
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Dr. H. F. J. M. van den Eerenbeemt en Prof. Dr. P. W. Klein. In de
ledenvergadering werden tot lid van de Raad van Advies benoemd de
heren : Dr. J. L. van der Gouw, Prof. Dr. P. W. Klein, Dr. H. Klompmaker,
Mr. A. E. M. Ribberink en Prof. Dr. Joh. de Vries. ·De heer Dr. J. F . G. M.
de Meijer, lid van de Raad van Advies, werd benoemd tot lid van het
bestuur.
Het personeel der vereniging onderging in het verslagjaar twee wijzigingen. In oktober werd bij het Economisch-Historisch Archief mejuffrouw
I. Vellekoop, bezitster van het archiefdiploma tweede kiasse, werkzaam
gesteld; zij werd in het bijzonder belast met inventarisatie-arbeid. In de
Economisch-Historische Bibliotheek verzocht en verkreeg mevrouw Th. M.
van der Tuin-Hoogeboom, sedert 1963 assistente voor halve werktijd,
eervol ontslag. Zij werd in afwachting van een definitieve regeling door
tijdelijke krachten vervangen. De concierge van de bibliotheek, mevrouw
J. C. Karemaker-Jansen, aan wie reeds in 1966 ontslag was aangezegd
wegens haar gevorderde leeftijd, verliet de dienstwoning in de bibliotheek
op 1 april ingevolge een ontruimingsbevel, gegeven door de president van
de rechtbank. Met ingang van 1 mei trad mevrouw J. van Dulken-de Jong
als concierge op. Haar echtgenoot werd belast met het onderhoud van de
tuin en werd daarvoor in het genot gesteld van een toelage.
Op voorstel van het bestuur verleende de ledenvergadering aan Prof.
Dr. J. H . van Stuijvenberg, lid van het algemeen bestuur, de titel van
plaatsvervangend directeur. Deze maatregel was gemotiveerd door de omstandigheid, dat het personeel van de vereniging, voor zover het in 1969
in dienst zou komen bij de Universiteit van Amsterdam, om formele redeDen als medewerker moest worden toegevoegd aan Prof. Van Stuijvenberg,
die in 1967 Prof. Brugmans als hoogleraar in de economische geschiedenis is
opgevolgd. De plaatsvervangend directeur heeft sindsdien de vergaderingen
van het dagelijks bestuur bijgewoond.
Het 31e Economisch-Historisch Jaarboek, dat het verschijningsjaar 1967
droeg, werd begin 1968 aan de leden en donateurs toegezonden. Van de
in dat jaarboek voorkomende lijst der z.g. kieine aanwinsten van het
Economisch-Historisch Archief, bevattende 364 nummers, werden ten behoeve van de leden en donateurs, die de wens daartoe kenbaar maakten,
overdrukken verkrijgbaar gesteld tegen de prijs van f 1.- per stuk. Van
deze aanbieding werd een ruim gebruik gemaakt.
Het bestuur achtte het dienstig, gevolg te geven aan een voorstel van
Prof. Van Stuijvenberg om de inzichten van de Raad van Advies te vernemen
betreffende de opzet en de inhoud van het Jaarboek. Aldus ging op 6 november een brief aan aile leden van de Raad uit, waarom een oordeelveiling over het Jaarboek werd verzocht en onder meer werd gevraagd, of
men meer archiefstukken dan wei zelfstandige verhandelingen gepubliceerd
wenste te zien, also ok of theoretische uiteenzettingen, boekbesprekingen
en literatuuropgaven in het Jaarboek een plaats behoorden te verkrijgen.
26 leden van de Raad van Advies reageerden op het gedane verzoek ; een
samenvatting van de binnengekomen antwoorden werd op 16 december
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aan de leden van de Raad en naderhand eveneens aan aile bestuursleden
toegezonden. De algemene opvatting bleek te zijn, dat het Jaarboek in zijn
huidige vorm voldoening schenkt. Terwijl sommigen het accent wensten
te leggen op de publicatie van zelfstandige verhandelingen, bleken anderen
meer geporteerd te zijn voor evenwichtigheid tussen deze en de bronnenpublica ties. Benstemmigheid bestond evenmin ten aanzien van de vraag, of
verhandelingen van theoretische aard in het Jaarboek een plaats dienden
te verkrijgen. Opneming van boekbesprekingen en literatuuropgaven zou
door een aantalleden op prijs worden gesteld. Van twee zijden werd gepleit
voor een publicatie, naast het Jaarboek, van "cahiers", waarin bijdragen
over een onderwerp zouden kunnen worden gebundeld. Het bestuur zal
zich in het komende jaar over een en ander beraden.
Publicaties in de serie "Werken" van de vereniging kwamen in het verslagjaar niet tot stand. In augustus werd het geschrift van wijlen Prof.
Posthumus over de uitvoer van Amsterdam in de jaren 1543- 1545 aan de
directie van de Nederlandse Organisatie voor zuiver-wetenschappelijk onderzoek toegezonden, met verzoek tot subsidiering van de drukkosten. Ben
beslissing hieromtrent was aan het einde des jaars nog niet gekomen. Te
hopen valt dat deze belangrijke studie, waarvoor door genoemde organisatie reeds in 1959 subsidie was toegezegd - in 1964 is deze toezegging
ingetrokken - het volgend jaar zal kunnen verschijnen.
De bronnenpublicatie betreffende de Delftse plateelbakkerij mocht enige
voortgang boeken. De bewerkster, mejuffrouw P. Beijdals, berichtte dat
zij zich voor het komende jaar van assistentie verzekerd heeft bij de bewerking van het materiaal.
De nieuwe uitgave van het journaal van Goldberg, waartoe ten vorigen
jare werd besloten, werd door de bewerker Dr. W. M. Zappey ter hand
genomen. Een volledige transcriptie van het origineel kwam tot stand, terwijl een begin werd gemaakt met een uitvoerige annotatie.
Ten laste van het Economisch-Historisch Studiefonds werd aan de heer
J. M. H . J. Hemels, hist. drs. te Nijmegen, een subsidie verleend ter gemoetkoming in zijn reiskosten wegens archiefbezoek te 's-Gravenhage en enkele
andere steden.
Omtrent de stichting "Unger-van Brerofonds" , waarvan in het vorig
jaarverslag melding is gemaakt, kan worden bericht dat op 27 juni de
stichtingsakte door notaris K. F. van den Berg te Hattem werd verleden. Als
bestuursleden traden hier op de heren Prof. dr. I. J. Brugmans, Jhr. S. G.
van Weede en Prof. Dr. A. E. van Giffen, laatstgenoemde door de afdeling
Letterkunde van de Koninklijke Academie van wetenschappen als zodanig
tegelijk benoemd in afwachting van de terugkeer van Prof. Dr. B. H.
Slicher van Bath uit de Verenigde Staten. In augustus werd Prof. Slicher
van Bath door de afdeling Letterkunde als haar vertegenwoordiger in het
stichtingsbestuur aangewezen . Het bestuur van de stichting heeft in 1968
nog geen aanvang kunnen maken met zijn werkzaamheden, doordien de
afwikkeling van de nalatenschap van mevrouw de weduwe Unger nog niet
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tot stand kon worden gebracht. Verwacht mag worden, dat dit in de eerste
maanden van 1969 het geval zal zijn.
De financiele toestand der vereniging was in 1968 niet ongunstig, al
ontbraken vooralsnog de middelen om tot een ruimere personeelsbezetting
over te gaan. Het ministerie van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk
verleende, geIijk vermeld, een subsidie van f33 .OOO, de Universiteit van
Amsterdam een subsidie van f80.000. Gedeputeerde Staten van ZuidHolland continueerden hunjaarlijkse bijdrage adf2.000, terwiji de gemeente
's-Gravenhage evenals tevoren het schoolgebouw Scheldestraat kosteloos
beschikbaar stelde. In dit verband kan worden aangetekend, dat de afdeling
interne controle van de Universiteit van Amsterdam de administratie en
de jaarrekeningen over 1964-1966 goedkeurde. Het bestuur spreekt naar
aanleiding hiervan zijn waardering uit voor de uitstekende administratie
van de boekhouder, de heer J. Homberg.
Het aantal leden en donateurs der vereniging onderging ten opzichte
van het vorige jaar geen verandering : er werden op 1 januari 1969 onderscheidelijk 270 en 93 geteId.
De jaarvergadering van de vereniging Yond, gelijk reeds vermeId, op
15 juni te Amsterdam plaats en weI in het fraaie 18-eeuwse gebouw van de
Hollandsche Societeit van Levensverzekeringen aan de Herengracht no. 475.
Na afloop van de vergadering werden de aanwezigen in het gebouw rondgeleid door de heer W. J. Feltmann, wiens grote kennis van het historische
interieur bewondering oogstte. Het bestuur blijft van oordeel dat het bezoek
aan de jaarvergadering wordt gestimuieerd, indien deze plaats heeft in een
uit historisch oogpunt belangwekkende omgeving, hetzij te Amsterdam, hetzij elders.
Op voorstel van de kascommissie, bestaande uit de heren drs. W. H.
Hoyer en Mr. J. Dutilh Jr., d&:hargeerde de ledenvergadering het dagelijks
bestuur wegens zijn financieel beleid over 1967. Tot leden van de kascommissie-1968 benoemde de vergadering conform de bestuursvoordracht de
heren Mr. J. Dutilh Jr. en Dr. H. Klompmaker. De bestuursleden, die
voIgens rooster aan de beurt van aftreden waren, ontvingen een herbenoeming voor vijf jaren. Dit betrof de heren Prof. Dr. P. J. Bouman, Mr. J.
Dutilh Jr., Mr. L. C. van Eeghen, J. Hudig W. Czn., Jr. L. P. M. H. Lhoest,
G. Verwey en J. M. Fentener van Vlissingen.

VERSLAG VAN DE DIRECfEUR OVER HET JAAR 1968
A. Economisch-Historische Bibliotheek
In het verslagjaar werden 2029 bezoeken aan de Economisch-Historische
Bibliotheek te Amsterdam geteld, zijnde drie meer dan in 1967. Wanneer
men in aanmerking neemt dat de bibliotheek gedurende het gehele jaar
op maandagavond geopend was en dat in eerstgenoemd aantal ook de
buitenlandse bezoekers zijn opgenomen, van wie enkelen de bibliotheek
geruime tijd een dagelijks bezoek brachten, dan moet tot een zekere terugloop in de belangstelling besloten worden. De in het vorig jaarverslag genoemde aantrekkingskracht van de nieuwe, zeer centraal gelegen en van een
koffiekamer voorziene universiteitsbibliotheek deed zich ook in 1968 gelden.
De belangstelling van de studenten der andere universiteiten in Nederland
en van Amerikaanse zijde was daartegenover groter dan ooit.
De maandcijfers vertoonden in het begin en eind van het jaar een zekere
stijging ten opzichte van het vorige verslagjaar, terwijl het bezoek in de
zomer uitgesproken lager lag.

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

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

1966
165
167
219
186
216
184
112
105
136
159
166
178

1967
150
182
196
192
229
218
72
108
194
160
167
158

1968
196
243
178
132
203
155
109
84
167
203
197
162

1517

1735

2026

1992

2029

Wat het buitenland betreft, ontving de bibliotheek dit jaar in de eerste
plaats bezoek uit Amerika, daarnaast ook uit Duitsland, Engeland en
Japan. Dr. Judy Mendels van het Canisius College te Buffalo, New York,
verdiepte zich in de geschiedenis van de Holland Land Company. Prof
Harry H. Pierce van de Universiteit van Syracuse (N.Y.) bracht enkele
maanden in Holland door om zich op te hoogde te stellen van de geschiedenis der Nederlandse beleggingen in Amerikaanse spoorwegen; echter
noodzaakte zijn zwakke gezondheid hem de duur van zijn verblijf in Neder-
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land aanzienlijk te verkorten. J. Harold Lesh van de economische faculteit
der Universiteit van Chicago bestudeerde de internationale kapitaalmarkt
in de 17e en l8e eeuw. Veelvuldig gebruik werd van de bibliotheek gemaakt
door de in Nederland geboren Amerikaan Jan de Vries van Yale University,
die stof verzamelt voor een proefschrift over de landbouw in de economische
ontwikkeling van de Nederlanden in de periode 1560--1700. James C. Riley
van de universiteit van North Carolina stelde zich op de hoogte van de
1iteratuur die hem van dienst kan zijn bij zijn onderzoek naar de geschiedenis van het handelshuis Stadnitski en Van Heukelom. Dr. Schwarz van de
universiteit van Keulen bezichtigde de bibliotheek. De heer Marinus Bovenberg van de universiteit van Westfalen te MUnster bestudeerde "die
sogenannten Wettbewerbsvorteile der Schiffahrtslander Norwegen und die
Niederlande" .Takashi Veno, de Japanse assistent-hoogleraar, aan wie door de
Nederlandse regering in 1967 een studietoelage was toegekend, vertrok eind
december weer naar Tokio. Gedurende de laatste maanden van zijn verblijf golden zijn bezoeken meer het gemeente-archief dan de EconomischHistorische Bibliotheek.
Geschenken werden ontvangen van Drs. M. W. H. Schreuder, de gemeente-archivaris van Alkmaar, Mevrouw Mr. H. A. Huart-Engelsman, Professor
G. A. Ph. Weyer, de Handelseconomische Bibliotheek, het Centraal Bureau
voor Statistiek, het Sociaal-Historisch Centrum voor Limburg, de Vereniging van Nederlandse gemeenten en de Open bare Leeszaal te Amsterdam.
Ruim 2780 titels werden aan de catalogus toegevoegd, bestaande zowel
uit beschrijvingen van nog niet eerder in de catalogus opgenomen boeken
als uit hercatalogisering. De hernummering volgens magazijnsysteem van
de boeken, die tijdelijk naar de kelder waren overgebracht, werd ter hand
genomen zodra hun oorspronkelijke behuizing in de uitbouw weer bruikbaar was gemaakt. Thans zijn aldus aile boeken in de magazijnen volgens
magazijnsysteem opgeborgen. Ook aan het catalogiseren van de tijdschriften
en seriewerken in de kelder werd hard gewerkt. Daar juist op dit gebied
veel geschenken werden ontvangen en aanschaffingen konden worden gedaan, die het mogelijk maakten hiaten in de aanwezige series aan te vullen,
vorderde dit werk langzaam. Er mag op gerekend worden dat eind 1969 ook
de tijdschriften en seriewerken behoorlijk zullen zijn opgesteld, genummerd
en op kaart gebracht.
In april legden de dames J. C. Karemaker-Jansen en Th. M. van der
Tuin-Hoogenboom hun respectievelijke functies als concierge en stenotypiste bij de bibliotheek neer. De plaats van concierge wordt sindsdien
ingenomen door Mevrouw Jasperina van Dulken-de Jong, die met haar
gezin haar intrek nam in de ten koste van veel moeite vrijgekomen conciergewoning. Een administratieve kracht, die het steno- zowel als het typewerk
van mevrouw Van der Tuin kon overnemen, werd in 1968 niet aangesteld.
Van mei tot september verrichtte als tijdelijke kracht Mevrouw M. van
Oossanen-Moerkerken het noodzakelijke typewerk. In de loop van de
maand oktober werd de heer P. Schilpzand aangetrokken, eveneens tijdelijk,
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om hulp te verlenen bij de ordenings- en opstellingswerkzaamheden. De
in de uitbouw teruggeplaatste boeken werden door hem van nummers
voorzien.
Alvorens zijn plaats in te nemen aan het Agronomisch-Historisch Instituut te Groningen volontairde de heer H. van Son gedurende een maand
in de Economisch-Historische Bibliotheek.
Behalve kleine reparaties en hers telling van diverse lekkages werden in
1968 vele onderhoudsvoorzieningen ten behoeve van het gebouw getroft'en.
De gipsvlinders, op verschillende plaatsen van het achterhuis aangebracht
ter controle van verzwakking van het gebouw, werden verwijderd, de gaten
in de gang gedicht en de losgeraakte marmerbekleding opnieuw bevestigd.
Ook elders in het gebouw werden de gaten en scheuren in het pleisterwerk
volgestopt. Dit was no dig in verband met de nieuw aan te leggen waterleiding. De beschadigde buitenmuren van de uitbouw op no. 218 werden
niet vernieuwd of hersteld; men heeft gemeniede tengels aangebracht die
met 20 mm spaanplaat bekleed werden. Dit mag geen ideale oplossing
genoemd worden, omdat het voortaan niet mogelijk zal zijn te zien wat
achter de spaanplaten gebeurt. Waar de technische dienst van de Universiteit het alIeszins verantwoord achtte zich tot het bedekken van de afbladderende muren te beperken, werd besloten om de gedurende de laatste
jaren ongebruikt gelaten boekenkamers weer te vullen. De Universiteit nam
het schilderen van de leeszaal op zich, terwijl op kosten van de vereniging
de concierge-woning werd geschilderd en opgeknapt. Hoewel de benedengangen en het trappenhuis nog steeds niet gewit zijn, maakt het gebouw
thans een veel betere indruk op de bezoeker dan voorheen. Hiertoe werkte
ook mee dat het schoonhouden dit jaar in goede handen was bij de nieuwe
concierge en de nieuwe werkster.
B. Economisch-Historisch Archie!

Het Economisch-Historisch Archief te 's-Gravenhage mocht zich in
het verslagjaar over goede belangstelling verheugen. Het aantal der verworven archiefcollecties was belangrijk groter dan in voorafgaande jaren.
Onder de belangrijkste onderzoekingen aldaar verricht zijn de volgende te
vermelden:
De heer drs. J. P. van de Voort te Nijmegen onderzocht ten behoeve van
zijn proefschrift het archief van Ketwich & Voomberg en wed. Borski;
verschillende stukken en portefeuilles werden daartoe te zijnen behoeve gedeponeerd in de bibliotheek van de Katholieke Universiteit te Nijmegen.
De heer J. C. Riley uit Carrboro (North Caroline) onderzocht eveneens
bovenvermeld archief en vooral dat van Stadnitski & Van Heulekom; hij
heeft verscheidene maanden in het archief gewerkt.
De heer W. Terwel te Vaassen raadpleegde het archiefvan de kopermolen
aldaar; diverse door hem uitgezochte stukken werden te zijnen behoeve
gedeponeerd in het gemeente-archief van Apeldoorn.
De heer Mr. dr. J. C. Maris te 's-Gravenhage raadpleegde verschillende
bescheiden betreft'ende de Oost-Indische Compagnie.
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De heer J. van Trigt onderzocht ten behoeve van de N.V. Mak van Waay
te Amsterdam het archief van de plateelbakkerij Rozenburg (modellenboek,
catalogi enz.).
De heer Dr. H . Klompmaker te Amsterdam deed onderzoekingen in het
archief van de Vaderiandsche Maatschappij voor Reederij en KoophandeI
te Hoom.
Zoals gebruikelijk werd het archief van de Nederiandsche Maatschappij
voor Nijverheid en Handel het meest geraadpleegd; dit geschiedde onder
meer door de heer Drs. X. F. Walboomers te Apeldoom ten behoeve van zijn
dissertatie over de geschiedenis van de Koninklijke Industriele Maatschappij
Noury en Van der Lande; door de heer Drs. F. Messing te Haarlem in
verband met zijn proefschrift over de ontwikkeling van Haarlem in de 1ge
eeuw; door de heer Drs. E. K. M. Taveme te Nijmegen betreffende de
nijverheidstentoonstelIing van 1861; door de heer V. J. M. Koningsberger
te Utrecht betreffende familiewapens.
De voIgende archieven werden in het verslagjaar verworven:
1. Archiefvan de Koninklijke Industriele Maatschappij Noury en Van der
Lande N .V. teDeventer, over dejaren 1841-1948. Gesch. van de directie.
2. Archief van de IJzergieterij en Machinefabriek J. Zimmer & Zn. te
Amsterdam, over de jaren 1829-1943. Geschenk van de directie.
3. Archief van de Vereeniging van Loonveredelingsbedrijven voor de
Textielindustrie te Hengelo (0.), over de jaren 1942-1962. Geschenk
van de heer Mr. H. J. F. ten Cate te Hengelo (0.).
4. Archief van de Nederlandse Emigratiedienst te 's-Gravenhage, over de
jaren 1923-1956. Geschenk van deze dienst.
5. Archief van de Ondememingsraad voor Indonesie te 's-Gravenhage,
over de jaren 1925-1960. Geschenk van het bestuur.
6. Archief van de bankiersfirma Teixeira de Mattos te Amsterdam, over
de jaren 1860-1925. Geschenk van de liquidateur.
7. Archief van het bankierskantoor G. Vermeer Johz. te Deventer, over
de jaren 1820-1963. Geschenk van de directie der Algemene Bank
Nederland aldaar.
8. Archief van de Pullmann club, reisbureau te 's-Gravenhage, over de
jaren 1955-1963. Geschenk van het bestuur.
9. Aanvulling van het archief Sillem. Geschenk van de heer J. R. SiIIem
te 's-Gravenhage.
10. Archief van de Bouwmaatschappij Concordia te Amsterdam, over de
jaren 1865-1914. Geschenk van de heer Mr. Chr. P. van Eeghen te
Amsterdam.
11. Documenten van E. de Waal (Minister van Kolonien 1868-1870), over
de jaren 1845- 1870. Geschenk van de heer L. de Waal te Rotterdam.
12. 4300 Scheepsjournalen van de Stoomvaart Maatschappij "Nederland".
Geschenk van de directie.
13. AanvuIIing bij het archief van Hoffmann-Schoffer & Co. te Amsterdam.
Geschenk van de heer H . Muller te Laren (N.H.).
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Onder de rubriek "kleine aanwinsten" valt het volgende te vermelden:
1. Stukken en bescheiden geschonken door mejutfrouw A. Th. de Bruyn
te Rotterdam (o.a. album met prentbriefkaarten van een reis naar
Duitsland in 1901, met aantekeningen).
2. Lezingen en redevoeringen gehouden door Dr. F. H. Fentener van
Vlissingen over de jaren 1937-1948. Geschenk van de heer J. M. Fentener van Vlissingen te Maartenswijk.
3. Aandeelbewijzen van een Zweedse lening te Amsterdam, uitgegeven in
de jaren 1786, 1789-91 en 1797, van de firma Hogguer & Co. en Jan
Hasselgreen. Geschenk van de heer J. B. H. Otker te 's-Gravenhage.
4. Bescheiden van Dr. A. van der Minne, arts te Utrecht en waarnemend
directeur van het Zander Instituut, omvattende: kasboek 1909-1913,
patientenboek 1906-1914 en 2 contraboekjes wegens gedeponeerde gelden. Geschenk van de bibliothecaris der Rijksuniversiteit te Utrecht.
5. Statuten van de Maatschappij voor Meel- en Broodfabrieken te Amsterdam, 25 juli 1856. Aangetrotfen in een ander archief.
6. Balans per 1 januari 1863 van Ludwig Clamor Nardten, wegens een
machinefabriek te Zierikzee waar onder meer machinerieen voor de
meekrapfabricage werden vervaardigd. Geschenk van de heer drs.
J. D . G. Poldermans te 's-Gravenhage.
7. Stukken betretfende de beurs van Amsterdam 1709-1710 en lonen in
verschillende steden in de 17e en 18e eeuw, afkomstig van wijlen Prof.
Dr. N. W. Posthumus. Overgedragen door de directie van de N.V. v/h
E. J. Brill te Leiden.
8. Huishoudboeken van de familie Bonebakker te Amsterdam: huishoudboeken 1900-1929, boekjes betretfende de uitgaven voor de kinderen
1901-1912, kruideniersboekje 1915-1916, vervalboekjes 1913-1914, kasboek van mevrouw W. M. Bonebakker-Gunning 1914-1922. Geschenk
van de familie.
9. Bundel obligaties uit de 18e eeuw. Geschenk van de heer J. B. H. Otker
te 's-Gravenhage.
10. Verhandeling over de geschiedenis van de Groninger veenkolonien door
A. Engelsman. Geschenk van mevrouw Mr. H. A. Huart-Engelsman te
's-Gravenhage. Het manuscript is geplaatst in de Economisch-Historische Bibliotheek.

Stukken uit de verzameling Hartkamp werden tijdelijk in het gemeentearchief van Amsterdam gedeponeerd teneinde te worden gefotocopieerd
ten behoeve van deze instelling. Hetzelfde geschiedde met brieven uit het
archief Stadnitski en Van Heukelom.
Aan de gemeente-archivaris van Rotterdam werden afschriften gezonden
van de inventarissen der archieven, die betrekking hebben op de stad Rotterdam.
In het hoofdgebouw aan de Laan Copes van Cattenburch werd de achtergevel in de grondverf gezet en werd het hek van het achterbalkon vernieuwd.
EcON.·HIST. JAARBOEK
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In het depot Scheldestraat moesten wederom enkele ruiten worden ingezet;
drie platen voor de benedenramen werden vernieuwd.
C. Algemene opmerkingen.

Omtrent het archief van de 16e eeuwse koopman Bernhard ten Broek,
waarvan in het vorige versiag gewag werd gemaakt, kon de heer Dr. P. J.
van Kessel uit Rome berichten, dat hij dit archief heeft aangetroffen in het
Archivio di Stato te Florence. Waarschijnlijk heeft Ten Broek een handelshuis vertegenwoordigd, dat over een groot deel van Italie zaken deed. De
mogelijkheid bestaat, dat voor een nader onderzoek in genoemde archiefcollectie een stipendium zal kunnen worden verleend.
De heer J. B. H. Otker, wiens schenkingen aan het archief reeds werden
vermeld, vertegenwoordigde de vereniging op 17 mei bij de opening van
de tentoonstelling van Zweedse munten in het Zweedse informatiecentrum
te Amsterdam. Hij voltooide de inventaris van de penningen, die in het
Economisch-Historisch Archiefworden bewaard; deze inventaris zal worden
opgenomen in het 32e Economisch-Historisch Jaarboek.
Evenals vorige jaren werden op economisch-historisch gebied door de
directeur inlichtingen verstrekt. Deze betroffen in het versiagjaar de cargasoenen van de Oost-Indische Compagnie, een stadsgezicht van Antwerpen
uit het jaar 1515, berustende in de Economisch-Historische Bibliotheek,
en de geschiedenis van de glasblazerij in Nederland. Aan het TwentschGeldersch textielmuseum te Enschede werd advies gegeven betreffende de
inrichting van dit museum.
Een gezelschap studenten van de universiteit van Sheffield, onder leiding
van de lector R. A. Holderness, bestudeerde gedurende een driedaags verblijf de economisch geschiedenis van Amsterdam. De directeur hield voor
deze groep een voordracht.
In aflevering 23 van "De Nederlandse ondernemer", orgaan van het
Verbond van Nederlandse ondernemingen, scbreef de directeur een artikel
over de werkzaamheden en de betekenis van het Economisch-Historisch
Archief.

BULAGE

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE PLATEELBAKKERIJ
"ROZENBURG" TE 'S-GRAVENHAGE, 1886-1917.
Stukken betreffende de overneming van Rozenburg, 1886-1890.
1 pak.

a. Financiele boekhouding.
271222253150
51
52
5357
58
59626466
67
68
69
7072-

95

6
11
21
24
30
49

56

61
63
65

71
94

Memorialen, (klad), 1888-1905 (5 delen).
Memorialen, 1905-1916 (5 delen).
Journalen, 1887-1917 (10 delen).
Journalen (klad) , 1892-1895 (3 delen).
Grootboeken, 1887-1917 (6 delen).
Kasboeken, 1888-1917 (19 delen).
Kasboek van de werkmeester, 1890-1892 (1 deel).
Onkostenboek, 1892-1896 (1 dee]).
Wisselboek, 1894-1914 (1 deel).
Rekeningcourantboeken, 1888-1915 (4 delen).
Balansen, 1895-1914 (20 katernen).
Register betreffende buitengewone uitgaven, 1895-1899 (1 deel).
Facturenboeken, 1895-1911 (3 delen).
Debiteurenboeken, 1898-1911 (2 delen).
Kasboeken van de portier, 1898-1899 (2 delen).
Couponboek, z.j. (1 deel).
Contrar~us van facturen, 1891-1916 (28 stukken).
Contrakwitanties, 1897-1907 (1 stuk).
Contrare<;us van chequeboeken, z.j. (20 stukken).
Rekeningen, 1888-1892 (2 delen) .
Kwitanties, waarbij de desbetreffende rekeningen zijn gevoegd,
1886-1917 (12 pakken).
N.B. De kwitanties en rekeningen over de jaren 1892-1893 zijn
geliasseerd.
Nota's van de Firma Scheurleer, 1894-1911.

b. Fabrieksboekhouding.

96
97

Pakhuisboek, 1889-1913 (1 deel).
Register betreffende de uitbetaling van lonen en de specificatie
van de aanmaak, 1889-1890 (1 deel).
98- 99 Overzichten van verrichte arbeid en uitbetaald werkloon, 1889
(2 delen).
100
Opgave van baksels, 1888-1891 (1 deel).
101-108 Ovenboeken, 1889-1914 (8 delen).
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109-110 Overzichten van de splitsing van de lonen van de werklieden en
schilders, 1892-1896 (2 delen).
111-115 Specificatie van het loon en de prestaties van de werklieden,
1897-1914 (5 delen).
116
Overzicht van de werkuren der schilders, 1894-1895 (1 dee!).
117-121 Specificatie van het loon en de prestaties van de schilders, 18971914 (5 delen).
122-141 Urenboekjes van de werklieden en schilders, 1892-1914 (376 delen)
N.B. deze urenboekjes zijn alfabetisch gerangschikt. No. 142
ontbreekt.
143-157 Specificatie van de werkuren, 1892-1914 (1 katem, 14 delen)
158-171 Overzichten van verzuim en overwerk, 1892-1914 (2 katems, 12
delen).
172-182 Specificatie van de kostprijs na beschildering, tevens opgave van
werkorders, 1893-1914 (11 delen).
183-185 Specificatie van de vervaardiging van voorwerpen, 1895-1902
(3 delen).
186-188 Specificatie van de vervaardiging van voorwerpen van aardewerk,
1902-1914 (3 delen).
189-190 Specificatie van de vervaardiging van porseleinen voorwerpen,
1899-1914 (2 delen).
191
Overzicht van de splitsing van de lonen en onkosten per werkstuk,
1894-1914 (1 dee!).
192-199 Registers van opgegeven werkorders, 1894-1913 (8 delen).
200-201 Overzichten van de onkosten van grondstoffen per werkstuk,
1898-1914 (2 delen).
202-203 Overzichten van verbruikte hoeveelheden aan grondstoffen, 18951909 (1 deel, 1 stuk).
204
Verfmelanges, 1896 (1 dee!).
205-207 Kostenberekening van de aanmaak per model, 1895-1911 (3 delen).
208-210 Overzichten van de tegelfabricatie, 1898-1910 (3 delen).
N.B. Hierbij stukken betreffende de levering van tegels aan
het Oost-Indisch Huis te Amsterdam, 1892.
211-212 Overzichten van de vervaardiging van modellen, 1900-1902
(2 delen).
213
Namen van de patronen voor de modellen, 1900-1901 (1 dee!).
214-215 Overzichten van de aanmaak van gerangschikte modellen, ongeschilderd, 1900-1914 (2 delen).
N.B. Voorzien van indexen.
216-217 Overzichten van de aanmaak van gerangschikte modellen, geschilderd, 1900-1914 (2 delen).
218-222 Contraboeken van werkorders, c. 1897-c. 1899 (5 delen).
223-224 Ovenboeken, 1904-1906 (2 delen).
225
Stokingen van de ronde oven, 1907-1909 (1 dee!).
226-227 Overzichten van de stooklonen, 1905-1914 (2 delen).
228
Gewichten van biscuit en porselein en aardewerk, z.j. (1 dee!).
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229
230
231
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Modellen en maten van platen, tevens verfprijzen en gegevens over
sollicitanten, z.j. (1 deel).
Overzichten van de verloop van de temperatuur, z.j. (1 omslag).
Stukken betreffende de uitgegeven werkorders, 1909-1910 (1 pak).

c. Administratie en correspondentie.
232-239 Magazijnboeken, 1889-1915 (8 delen).
N.B. Deze magazijnboeken zijn voorzien van een index.
240-241 Registers van werkorders, 1889-1892 (2 delen).
242-244 Registers van bestellingen, 1892-1914 (3 delen).
245-249 Registers van afieveringen, 1894-1916 (5 delen).
250
Bonnen betreffende de afievering van wandtegels, 1893-1908 (1 pak)
251-253 Stukken betreffende de expeditie, 1896-1906 (3 delen).
254
Verkoopboek, 1888-1891 (1 deel)
255-256 Boeken van het depot Den Haag, 1888-1892 (2 delen).
257-260 Boeken van verschillende depots, 1893-1907 (4 delen).
261
Overzicht van goederen in consignatie, 1898-1915 (1 deel).
262
Depotboek met overzichten van bestellingen en retourzendingen,
1901-1904 (1 deel).
263
Afleveringenboek van de depots, 1897-1899 (1 deel).
264
Afleveringenboek betreffende porcelein van het depot Parkstraat,
1900-1915 (1 deel).
265
Contraboek betreffende de afievering van porselein van het depot
Parkstraat, 1900-1915 (1 deel).
266-267 Contraboeken betreffende de afievering van aardewerk van het
depot Parkstraat, 1899-1910 (2 delen).
268
Afieveringenboek, 1910-1914 (1 deel).
269
Contraboek, 1910-1914 (I deel).
270
Afleveringenboek, 1911-1915 (1 deel).
271-276 Winkelboeken, 1901-1916 (6 delen).
277-279 Verkoopboeken, contant en op crediet, 1899-1914 (3 delen).
280
Ziekenfondsadrninistratie, 1893-1903 (1 deel).
281
Ziekenfondsbijdragen, 1894-1903 (1 deel).
282
Contrar~us van orderboeken, 1892-1900 (12 stukken).
283-284 Bestelboeken van Rouppe van der Voort, 1896-1898 (2 delen).
285
Overzichten van ontvangen goederen, 1896-1899 (1 deel).
286
Sollicitantenboek, 1903 (1 deel).
N.B. Dit sollicitantenboek is eerst gebruikt als werkorderboek
van De Rop.
287
Minuten van telegrammen, 1895-1898 (1 deel).
288
Overzichten van vrachten puin, 1908-1914 (1 deel).
289-290 Registers van afgegeven tekeningen, 1908-1910 (2 delen).
291-293 Registers van verzonden catalogi, 1898-1910 (3 delen).
294
Register van verzonden drukwerken en tekeningen, 1904-1908
(1 deel).
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295-296 Verkooplijsten, goederenlijsten en retourlijsten van de depots
Parkstraat en Plaats, 1892-1913 (2 pakken).
N.B. 1900-1913 aile betreffende de Parkstraat.
297
Inventaris van het depot Parkstraat, 1894-1899 (1 omslag).
298
Verkooplijsten van het depot Parijs, 1900-1906 (1 pak).
299
Stulcken betreffende de tentoonstelling te St. Louis, 1903 (1 pak).
N.B. Hierbij ook stukken betreffende de Nationale tentoonstelling van oude en nieuwe kunst-nijverheid, 1888.
300
Stulcken betreffende informatie omtrent verschillende personen
en zaken, 1896-1909 (1 pak).
301
Catalogi en platen, z.j. (1 omslag).
302
Receptieboek, 1896-1900 (1 deel).
303
Kranteknipsels, 1899-1912 (1 deel).
304
Adreslijsten van klanten, z.j. (1 deel).
305
Lijst van dubieuse adressen, z.j. (1 dee!)
N.B. Overgenomen uit "Handelsbelangen".
Bewijzen van toegang tot de tentoonstelling, c. 1903 (1 deel).
306
307-309 Registers van notulen van vergaderingen van het bestuur, aandeelhouders en commissarissen, 1888-1915 (3 delen).
310
Visitekaartjes, reclamefolders en prospectussen van diverse
firma's, z.j. (1 pak).
N .B. Op verschillende kaartjes zijn aantekeningen gemaakt.
311
Arbeidskaarten en stukken betreffende de wijziging der arbeidswet,
1896-1912 (1 pak).
312-386 Copieboeken van uitgaande brieven, 1888-1913 (75 delen).
N.B. Deze copieboeken zijn genummerd en voorzien van een
index.
387
Copieboek van bestellingen, 1909-1914 (1 dee!).
388-415 Ingekomen brieven, 1888-1917 (24 pakken).

